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ΘΕΜΑ: Η ισπανική τράπεζα BBVA χρηματοδοτεί άνω του 1/5 των έργων αιολικής ενέργειας στην  

Τουρκία, διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων έργων ΑΠΕ στη χώρα 

Εδώ μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι σύμφωνα με πρόσφατο σχετικό εταιρικό ανακοινωθέν, ο τουρκικός 

τραπεζικός Όμιλος Garanti BBVA, συμφερόντων του ισπανικού τραπεζικού Ομίλου Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA), κατέχει μερίδιο αγοράς 22,5% στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων ανάπτυξης αιολικής 

ενέργειας στην Τουρκία. Όπως αναφέρει σχετικά η Garanti BBVA, από το έτος 2014 το χαρτοφυλάκιο 

χρηματοδοτήσεων της τράπεζας σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία αφορά εξ ολοκλήρου 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας ήδη επενδύσει συνολικά κεφάλαια 6,03 δισ. ευρώ στην Τουρκία. 

Μεταξύ των πρόσφατων χρηματοδοτήσεων της Garanti BBVA σε έργα ηλιακής ενέργειας στην Τουρκία 

περιλαμβάνονται η συγχρηματοδότηση το 2022 έργου ηλιακής ενέργειας με κεφάλαια 22 εκατ. ευρώ, καθώς και 

η συγχρηματοδότηση το 2021 μεγάλου ηλιακού επενδυτικού έργου δυναμικότητας περίπου 1.350 MW στην 

περιοχή Ικονίου (Karapinar). 

Όπως αναφέρουν ως άνω πηγές, το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων της Garanti BBVA στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας χωρίζεται σε: (α) έργα αιολικής ενέργειας, με χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.810 MW η οποία θα αυξηθεί στα 2.907 MW όταν όλα τα επενδυτικά έργα 

λειτουργήσουν σε πλήρη δυναμικότητα, (β) έργα στον υδροηλεκτρικό τομέα, με συνολικό ύψος επενδύσεων της 

τάξεως των 2,49 δισ. ευρώ με εγκατεστημένη ισχύ 3.677 MW, (γ) έργα ηλιακής ενέργειας με ύψος επενδύσεων 

στα 397 εκατ. ευρώ με εγκατεστημένη ισχύ 575 MW και (δ) έργα γεωθερμίας με συνολικές χρηματοδοτήσεις 

ύψους 264 εκατ. ευρώ), εγκατεστημένης ισχύος 337 MW όταν τα σχετικά επενδυτικά projects φθάσουν σε πλήρη 

δυναμικότητα. 

Στο σχετικό ανακοινωθέν της, η τράπεζα αναφέρει ότι οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχουν 

εξοικονομηθεί χάρη στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αυτή έχει χρηματοδοτήσει ανήλθαν σε περίπου 

8,48 εκατομμύρια τόνους CO2 (tCO2e) το 2021. 

Ισπανικά μέσα δημοσίευσαν εξάλλου δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Garanti BBVA, κ. Recep 

Bastug, σύμφωνα με τις οποίες ο τραπεζικός Όμιλος πιστεύει στις δυνατότητες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην Τουρκία και για το λόγο αυτό πρωτοπορεί στη χρηματοδότηση αυτού του τύπου έργων. Σύμφωνα 

με τον κ. Bastug, «η Garanti BBVA συμμετέχει σε βιώσιμες πρωτοβουλίες και την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής για περισσότερα από 15 χρόνια, με καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης, ενώ θα συνεχίσει να 

υποστηρίζει τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Τουρκίας δια της αυξανόμενης αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, χρηματοδοτώντας τέτοιου είδους επενδυτικές ανάγκες». 

Παρεμπιπτόντως σημειώνεται ότι στα μέσα Αυγούστου ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, στο πλαίσιο 

γενικότερης υποβάθμισης του αξιόχρεου της Τουρκίας και του τουρκικού τραπεζικού συστήματος, υποβάθμισε 

και την τράπεζα Garanti BBVA βαθμολογώντας τα χρεόγραφά της με “B-” (κατηγορία “junk”), επικαλούμενη το 

κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, τον υπερπληθωρισμό που κατατρώγει τα τραπεζικά κέρδη, καθώς και τον διάχυτο 

φόβο περί νέας παρέμβασης της τουρκικής Κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.            

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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