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Το νέο σχέδιο του ομίλου Iberdrola για την περίοδο 2020-2025 
 

Ο ισπανικός όμιλος Iberdrola, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και 

εμπορευματοποίηση της ενέργειας, ανακοίνωσε το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2020-

2025, το οποίο περιλαμβάνει ιστορικές επενδύσεις, ύψους 75 δις ευρώ. Με το εν λόγω σχέδιο, 

ο όμιλος επιθυμεί να εκμεταλλευτεί της ευκαιρίες της ενεργειακής επανάστασης με την οποία 

έρχονται αντιμέτωπες οι παγκόσμιες οικονομίες. 

Το 90% της συνολικής επένδυσης, ήτοι 68 δις ευρώ, προορίζεται για την οργανική ανάπτυξη του 

ομίλου, η οποία θα στοχεύει στην εδραίωση ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα 

βασίζεται σε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε περισσότερα δίκτυα και σε πιο 

έξυπνες λύσεις για τους πελάτες του. Τα υπόλοιπα 7 δις ευρώ προορίζονται για την πρόσφατα 

ανακοινωθείσα εξαγορά της αμερικανικής εταιρίας ενέργειας PNM Resources. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του ομίλου, η συνολική επένδυση θα κατανεμηθεί με μέση επένδυση 10 δις ευρώ 

ετησίως μεταξύ 2020-2022 και 13 δις ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2023-2025. 

Ο όμιλος αναμένει ο χρηματοοικονομικός δείκτης ebitda να φτάσει τα 15 δις ευρώ το 2025, το 

οποίο θα σημαίνει 5 δις ευρώ αύξηση, σε σύγκριση με το ποσό που αποκτήθηκε το 2019, με 

συνολική μέση ετήσια αύξηση 7%. Το καθαρό κέρδος του ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 5 

δις ευρώ, με μέση ετήσια αύξηση μεταξύ 6%-7%.  

Ο όμιλος Iberdrola βασίζεται στο νέο στρατηγικό του σχέδιο για την αναθεώρηση των 

προοπτικών για το 2022, παρά την πανδημία. Ως ακολούθως, εκτιμά ότι το καθαρό κέρδος θα 

κυμαίνεται άνω των 4 δις ευρώ για το συγκεκριμένο έτος, σε σύγκριση με τα 3,7-3,9 δις ευρώ 

που αναμενόταν για το ίδιο έτος στο στρατηγικό σχέδιο 2018-2022. Οι ακαθάριστες επενδύσεις 

θα αυξηθούν κατά 35% και θα φθάσουν τα 50 δις ευρώ, ενώ η αποτελεσματικότητα θα αυξηθεί 

στα 1,6 δις ευρώ υπερβαίνοντας τα 1,2 δις ευρώ, που αναμενόταν με το προηγούμενο σχέδιο 

και διατηρώντας την βαθμολογία σε επίπεδα BBB + / Baa1. 

Η Iberdrola θέτει την κοινωνική οικονομία της αγοράς και την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών 

2030 ως κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι 

επενδύσεις, οι αγορές αγαθών και οι υπηρεσίες από περισσότερους από 22.000 προμηθευτές 

της, θα συμβάλουν στη διατήρηση περί των 500.000 θέσεων εργασίας το 2025 στις χώρες στις 

οποίες διαθέτει παρουσία. Ομοίως, προβλέπει περίπου 20.000 νέες προσλήψεις κατά την ίδια 

περίοδο. 
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Από το συνολικό ποσό των 75 δις ευρώ, το 51% του συνόλου, δηλαδή 34,68 δις ευρώ, θα 

διατεθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και το 40%, ήτοι 27,2 δις ευρώ, σε δίκτυα. Σύμφωνα 

με τον όμιλο Iberdrola, οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε χώρες με κλιματικές φιλοδοξίες και 

βαθμολογία A. Έτσι, η Ισπανία θα αντιπροσωπεύει σχεδόν 14,3 δις, το 21% του συνόλου, με 

αύξηση 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο. Στην ισπανική αγορά, περισσότερα από 

7 δις ευρώ θα διατεθούν σε ανανεώσιμες πηγές και περισσότερα από 4,5 δις ευρώ σε δίκτυα. 

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα επιτρέψουν στον όμιλο να φθάσει την ισχύ 

των 60 GW το 2025, γεγονός που θα σημαίνει διπλασιασμό της τρέχουσας ισχύος του, δίνοντας 

μεγάλη ώθηση στον υπεράκτιο άνεμο, με 4 GW, στο τέλος της περιόδου, μία τεχνολογία που 

συμβάλλει πέντε φορές το ebitda / MW σε σύγκριση με το διπλάσιο της ηλιακής φωτοβολταϊκής. 

Η δέσμευση της Iberdrola θα της επιτρέψει επίσης να αναπτυχθεί στα φωτοβολταϊκά, με 

πρόβλεψη 16 GW εγκατεστημένα στο τέλος της περιόδου και θα ενισχύσει την ηγεσία της στην 

αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά, με 26 GW και 14 GW εγκατεστημένα το 2025, 

αντίστοιχα. 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

