Σε δοκιµασία ο Πρίνος από το κραχ των τιµών του
αργού πετρελαίου – Τα δύο οχυρώµατα της Energean
στις αναταράξεις των αγορών
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Αρνητικά επηρεάζεται και η µοναδική παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα, αυτή του
Πρίνου Καβάλας που λειτουργεί η Energean, από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές
του αργού πετρελαίου.
Η µεγάλη πτώση των τιµών αγγίζει το παλιό και πολυδάπανο κοίτασµα του Πρίνου, το
οποίο έχει κόστος παραγωγής γύρω στα 20 δολάρια το βαρέλι. Η Energean έχει
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να κρατήσει ζωντανό το µοναδικό
κοίτασµα στη χώρα, το οποίο, όµως, εξαιτίας και της παλαιότητάς του απαιτεί υψηλές
επενδύσεις για την παραγωγή αξιόλογων ποσοτήτων πετρελαίου, οι οποίες καθίστανται
εντελώς ασύµφορες ειδικά σε περιόδους χαµηλών τιµών.
Σε ένα γενικά αρνητικό περιβάλλον για τον κλάδο του upstream, λόγω και των
εφαρµοζόµενων πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, οι
χρηµατοδοτήσεις εγχειρηµάτων παραγωγής πετρελαίου δεν περιλαµβάνονται καν στην
ατζέντα των µεγάλων διεθνών πιστωτικών οργανισµών.
Ο Πρίνος ήδη παράγει λιγότερες ποσότητες. Από το 2018 οπότε και ήταν χρονιά ρεκόρ
µε 4.000 βαρέλια ηµερησίως, το 2019 µειώθηκε στα 3.300 και το 2020 αναµένεται πιο
δύσκολο, όπως αναφέρουν αρµόδιοι παράγοντες.
Η έµφαση δίνεται πια από την Energean στην πλήρη ανάπτυξη του γειτονικού
κοιτάσµατος Έψιλον. Η εταιρεία αναµένει την κατασκευή της νέας εξέδρας από το
κονσόρτσιουµ ρουµανικών εταιριών ώστε σε περίπου έναν χρόνο να αρχίσει η παραγωγή
από τις κάθετες γεωτρήσεις στο κοίτασµα.
Το Ισραήλ και η Edison Ε&P
Ωστόσο, αν και τα δύσκολα για την εταιρία είναι εντός συνόρων, εντούτοις οι
δραστηριότητές της εκτός αυτών φαίνεται να έχουν θωρακιστεί µε προνοητικές ενέργειες.
Ο λόγος για το κοίτασµα φυσικού αερίου του Καρίς στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ
αλλά και για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου της έρευνας κι εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων της Edison. Όπως εξηγούν αρµόδια στελέχη, η Energean έχει
διασφαλίσει το 70% µε 80% της µελλοντικής παραγωγής φυσικού αερίου που έχει

συµβολαιοποιήσει µε πελάτες της να µην επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις του Μπρεντ.
Άρα οι επιπτώσεις είναι περιορισµένες.
Επιπλέον τα κεφάλαια γύρω στα 2,3 δις. ευρώ που απαιτούνται για την ανάπτυξη του
κοιτάσµατος Καρίς και την εξαγορά της Edison Ε&P έχουν ήδη εξασφαλισθεί και, άρα, οι
επενδύσεις δεν αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα.
Αναφορικά µε το ”Energean Power”, το FPSO που θα χρησιµοποιήσει η εταιρία για την
παραγωγή του φυσικού αερίου στα κοιτάσµατα του Ισραήλ, σύµφωνα µε πληροφορίες
και παρά την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κίνα, ο προγραµµατισµός για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του κύτους παραµένει για τέλος του Μαρτίου. Τότε
αναµένεται να ξεκινήσει το ταξίδι µέχρι τη Σιγκαπούρη, όπου εκεί θα τοποθετηθούν τα
έξαλα (topsides). δηλαδή ο αναγκαίος για τη λειτουργία του εξοπλισµός. Το Καρίς θα
υποδεχτεί το FPSO στο τέλος της χρονιάς ώστε να αρχίσει η παραγωγή αερίου µέσα στο
πρώτο εξάµηνο του 2021.
Φωτογραφίες από το FPSO στο LinkedIn από Κίνα και Σιγκαπούρη:
https://www.linkedin.com/posts/energean_energean-fpso-gas-activity6635507067698335744-xAw9
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