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Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy θα παράσχει πλήρη οικονομική 

αυτονομία στα έργα της εκτός Ισπανίας 

 
Η εταιρεία ενέργειας Νaturgy, εκ των μεγαλυτέρων στην Ισπανία, αποφάσισε να θέσει σε 

ισχύ ένα νέο σχέδιο στον τύπο χρηματοδότησής των έργων της. Στο στρατηγικό σχέδιο 

έως το 2022, το οποίο παρουσίασε η εταιρεία στις 28 Ιουνίου του προηγούμενου έτους, 

στόχος ήταν να φθάσει το καθαρό οικονομικό χρέος της στα 16,4 δις ευρώ έως το τέλος 

των επόμενων τεσσάρων ετών. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, οι καθαρές υποχρεώσεις της 

ανήλθαν σε 13,575 δις ευρώ. Στόχος της επιχείρησης είναι να διατηρηθεί το μέσο κόστος 

στο 3,6%, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σημερινό 3,5%. 

 

Στόχος ειδικών στελεχών που ασχολούνται με τη βελτιστοποίηση της δομής της 

επιχείρησης και της χρηματοδότησης της εταιρείας, είναι να πραγματοποιεί τα έργα που 

εκτελεί η Naturgy εκτός της Ισπανίας με την μέγιστη ανεξαρτησία. Οικονομικές πηγές 

επισημαίνουν ότι τα έργα της εταιρείας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, θα 

απαιτούν πρότυπα ακραίας κερδοφορίας, σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει να αναζητείται 

χρηματοδότηση.  

Ο τύπος χρηματοδότησης μπορεί να είναι ένα σχέδιο, με το οποίο μία συγκεκριμένη 

εταιρεία αναλαμβάνει το χρέος και εκδίδει το ομόλογο ή αναλαμβάνει χρηματοδότηση από 

χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ακόμη, η θυγατρική μπορεί να διαπραγματευτεί απευθείας με 

την τράπεζα για να λάβει το δάνειο που απαιτείται για την ανάπτυξη του έργου. 

Η Naturgy έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο πιλοτικές δοκιμές. Στη Χιλή, έχει 

χρηματοδοτήσει 193 εκ. ευρώ και αντικατέστησε 79 εκ. χρέη εντός του ομίλου. Έχει επίσης 

εκδώσει δύο ομόλογα 57 εκ. ευρώ που υποστηρίζονται από τα έργα ανανεώσιμων πηγών 

Sertao και Sobral στη Βραζιλία και, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, αυτός θα είναι 

ο τρόπος λειτουργίας της για μελλοντικά έργα στο εξωτερικό.  

Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στη μείωση του χρέους σε επίπεδο συμμετοχών, 

μεγιστοποιώντας τη χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρηματικές μονάδες. Στο τέλος 

του τρίτου τριμήνου του 2018, το 79,2% του χρέους ήταν άμεσα εξαρτώμενο από τη 

μητρική εταιρεία. Η Naturgy σκοπεύει να μειώσει το ποσοστό αυτό και, συνεπώς, το χρέος 

με την προσφυγή στη μητρική εταιρεία. Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, αυξάνεται η 

προβολή στους λογαριασμούς και η οικονομική αυτονομία στο ίδιο νόμισμα, όπου 

προέρχονται οι ταμειακές ροές και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία. Με αυτόν τον τρόπο 
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θα επιτευχθεί μία φυσική κάλυψη για τη συναλλαγματική ισοτιμία στις χώρες στις οποίες 

θα προωθηθούν έργα. 

Στην Αυστραλία, η Naturgy έχει απονείμει 180 μεγαβάτ σε ένα έργο αιολικής ενέργειας που 

θα περιλαμβάνει συνολική επένδυση 259 εκ. αυστραλιανών δολαρίων, περί τα 166 εκ. 

ευρώ και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020.  

 

Το στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια εξετάζει την προοπτική ελεύθερης 

ταμειακής ροής για τα έσοδα που παράγονται από την εταιρεία, αφού αφαιρεθούν οι 

πληρωμές στους προμηθευτές και οι αγορές παγίων στοιχείων ύψους 8,900 δις ευρώ. 

Από το ποσό αυτό, προτείνεται να διανεμηθούν 6,9 δις μερίσματα και να διατεθούν άλλα 2 

δις για επαναγορά μετοχών ή να αυξηθούν πιθανές εξαγορές άλλων εταιρειών.  

 


