
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                                  Μαδρίτη, 13.03.2019 

                                                                                                                  

 

Σημαντική αύξηση των κερδών των θυγατρικών εταιρειών της ENAGÁS έως το 2023 

Ο πρόεδρος της ισπανικής ενεργειακής εταιρείας Enagás, η οποία πρόσφατα επένδυσε και 

στην Ελλάδα μέσω του κονσόρτσιουμ που συμμετείχε στην εξαγορά του ΔΕΣΦΑ, κ. Antonio 

Llardén, παρουσίασε την στρατηγική της εταιρείας για την περίοδο 2019-2023, με την οποία 

θα διατηρήσει την πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Υπολογίζεται ότι θα 

υπάρξει ετήσια αύξηση των εσόδων της τάξεως του 5% έως το 2020 και αύξηση 1% στα 

επόμενα τρία χρόνια. 

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την GIC, την κρατική 

εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Σιγκαπούρης και τη Blackstone, προκειμένου να συμμετάσχει 

στην αμερικανική εταιρεία Tallgrass Energy. Η επένδυση θα ανέλθει στα 523,69 δις ευρώ, 

πράγμα που συνεπάγεται την έμμεση συμμετοχή κατά 10,93% στην αμερικανική εταιρεία.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Enagás συμφώνησε να αυξήσει το μερίδιο του χαρτοφυλακίου της στην 

εταιρεία Tallgrass κατά 3,52% και να επενδύσει 300 εκατ. ευρώ επιπλέον στην εταιρεία TGE. 

Αναμένεται ότι η επένδυση αυτή θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του μερίσματος της εταιρείας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η στρατηγική της Enagás εστιάζει σε τρεις τομείς ανάπτυξης: 1)παραδοσιακές εργασίες 

κατασκευής, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών φυσικού αερίου, με ροές μεταξύ 

Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής και ενοποίηση στη Λατινική Αμερική, 2) νέες επιχειρήσεις με 

έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 3) συμπληρωματικές επιχειρήσεις, όπως είναι 

οι πλωτές υποδομές. 

Στόχος της εταιρείας είναι να επικεντρωθεί σε αγορές με έντονη δυναμική, δηλαδή σε εκείνες 

που συναντάται η μεγαλύτερη ζήτηση, όπως οι χώρες γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το 

Μεξικό, το Περού, τη Χιλή, την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, στο τέλος της περιόδου 2019-2023, το καθαρό κέρδος των θυγατρικών εταιρειών της 

Enagás θα αντιπροσωπεύει το 40% των συνολικών κερδών του ομίλου. Αντίστοιχα, η αξία 

του ενεργητικού της, εκτός Ισπανίας, θα ξεπερνά τα 2,2 δις ευρώ. 

H ταμειακή ροή που θα δημιουργηθεί από όλες τις επιχειρήσεις θα ανέλθει στα 1.413 εκατ. 

ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για επενδύσεις κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έως τώρα, το 

ποσό των επενδύσεων είναι 983 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι το χρέος θα μειωθεί 

κατά 1.500 εκατ. ευρώ και θα είναι χαμηλότερο ακόμη και πριν από την αγορά της Tallgrass 

το περασμένο έτος. Κατά την περίοδο 2019-2023, η εταιρεία αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση 

φυσικού αερίου θα συνεχίσει να αυξάνεται, κατά μέσο όρο, κατά 2% ετησίως. Περισσότερο 

από το 60% του φυσικού αερίου, που καταναλώνεται στην Ισπανία, προορίζεται για τον τομέα 

της βιομηχανίας. 

Όσον αφορά τις συνέπειες στα ήδη εγκεκριμένα μέτρα στον τομέα της ενέργειας, από 

ενδεχόμενη αλλαγή της κυβέρνησης, λόγω των πρόωρων εκλογών στην Ισπανία στις 

28.4.2019, ο πρόεδρος της εταιρείας θεωρεί ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η κατανάλωση 

του αερίου και ότι η εταιρεία θα συνεχίσει με σταθερότητα την πρόοδο και τα σχέδιά της. 
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Σχετικά με την ανοικτή υπόθεση Castor ανάμεσα στις ακτές του Castellón και της Tarragona 

στην Ισπανία, η εταιρεία υποστήριξε την έκθεση που εκπόνησαν αρκετοί καθηγητές του MIT 

και του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ σχετικά με την αποθήκη φυσικού αερίου στην περιοχή, 

έναντι της καταγγελίας από την Escal, ιδιοκτήτρια εταιρεία της υποδομής που διασώθηκε μετά 

τους σεισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της το 2013. 

Η Enagás, η οποία σήμερα δεν επιβάλει διόδια για τη συντήρηση της εγκατάστασης, μετά από 

πολλές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου το οποίο έκρινε παράνομο το βασιλικό 

διάταγμα νόμου περί της διάσωσης του Castor, διατηρεί μια κληρονομική αξίωση κατά του 

νομοθετικού κράτους. Αν και δεν προχωρά στη γεώτρηση του φυσικού αερίου, συνεχίζει τις 

εργασίες συντήρησης και πληρώνει τις ασφαλίσεις της υποβρύχιας κατασκευής. 
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