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Η επίπτωση του πληθωρισμού στον κλάδο της σιδηρουργίας στην Ισπανία  

                                                                                                                                

Το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των άλλων πρώτων υλών έχει 

δημιουργήσει νέα κρίση στον κλάδο της σιδηρουργίας στην Ισπανία. Σε συνδυασμό με τη ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα 

στην ομαλή λειτουργία του κλάδου. Ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν προσωρινά επιχειρήσεις, 

βλέποντας τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν στα ύψη, δεδομένου ότι, για την 

παραγωγή τους, χρησιμοποιούν φούρνους ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ισπανική εταιρία σιδηρουργίας, Megasa, που αποφάσισε να διακόψει προσωρινά την 

λειτουργία της, στις εγκαταστάσεις της, στη Γαλικία.  

Η μεγαλύτερη σιδηρουργική εταιρία, παγκοσμίως, ArcelorMitta, θα περιορίσει προσωρινά τις 

δραστηριότητες της στην Ισπανία, καθώς θα κλείσει το χαλυβουργείο της στο Sestao (Χώρα των 

Βάσκων) και θα εντάξει τους υπαλλήλους της σε καθεστώς προσωρινής αναστολής σύμβασης 

εργασίας (ERTE). Επίσης, στο τμήμα που διαθέτει στην Olaberria, έχει επιλέξει να πραγματοποιεί 

τις εργασίες της σε συγκεκριμένα ωράρια, ήτοι όταν το κόστος του ηλεκτρισμού βαίνει μειούμενο. 

Η Celsa και αυτή με τη σειρά της, έχει αρχίσει να κάνει μερικές διακοπές των δραστηριοτήτων της, 

ελέγχοντας και καθορίζοντας την κατανάλωση των φούρνων της ανάλογα με την τιμή του 

ρεύματος. Ακόμα, η εταιρία παραγωγής ανοξείδωτου ατσαλιού Acerinox έχει ανακοινώσει, προς 

το παρόν, την ένταξη των 1800 εργαζομένων της σε καθεστώς προσωρινής αναστολής σύμβασης 

εργασίας  (ERTE) στο κέντρο της στο Κάντιθ. 

Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η αντίδραση των άλλων σιδηρουργικών επιχειρήσεων της 

ισπανικής αγοράς, που, στην πλειονότητά τους, χρησιμοποιούν φούρνους με ηλεκτρικό ρεύμα για 

την παραγωγή χάλυβα. Τέλος, από τον υψηλό πληθωρισμό φαίνεται ότι θα επηρεαστούν 

σημαντικά και άλλοι συναφείς τομείς, όπως ο κλάδος των πλακιδίων, των χυτηρίων, η αυτοκίνηση 

και η βιομηχανία υαλικών. 

Σημειώνεται ότι η μεταλλουργία είναι υπεύθυνη για περίπου το 4,6% του ΑΕΠ της βιομηχανίας 

της Ισπανίας, το 5,8% των εξαγωγών αυτής και το 4,4% των εισαγωγών. Το 65,2% των 

ισπανικών επιχειρήσεων μεταλλουργίας πραγματοποιούν εξαγωγές, παγκοσμίως. 
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