
Ζηµιά 1,5 δισ. στην οικονοµία 

από ένα λουκέτο στον Πρίνο 
Σε τέλµα η επένδυση στο κοίτασµα του Πρίνου. Απώλεια 1,5 δισ. ευρώ για το δηµόσιο 
και την τοπική κοινωνία από ενδεχόµενο κλείσιµο της δραστηριότητας. Ζηµιές 43 δολάρια 
το βαρέλι καταγράφει η Energean. Αναζητείται λύση σε επαφές µε το ΥΠΕΝ. 

 
∆ηµοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2020 - 09:00 

  

Σε τακτική επικοινωνία βρίσκονται η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας Energean Oil & Gas για την εξεύρεση της 
βέλτιστης λύσης προκειµένου να αποφευχθεί το «λουκέτο» στην επένδυση του Πρίνου. 

Αυτό αναφέρουν πηγές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για τη διάσωση του 
µοναδικού κοιτάσµατος πετρελαίου στη χώρα µας. Ανώτερος αξιωµατούχος του 
ΥΠΕΝ, µιλώντας στο Euro2day.gr, σηµείωνε πως «το θέµα του Πρίνου είναι σύνθετο και 
δεν έχουν ληφθεί ακόµη αποφάσεις. Είµαστε σε επικοινωνία µε τη διαχειρίστρια εταιρεία». 
Το ίδιο στέλεχος, όταν ρωτήθηκε για το αν εξετάζεται συµµετοχή του δηµοσίου στην 
επένδυση, απέφυγε να απαντήσει. 

Το σίγουρο είναι ότι ο Πρίνος βρίσκεται σε οικονοµικό αδιέξοδο εξαιτίας της µεγάλης 
πτώσης των τιµών του αργού πετρελαίου, σε συνδυασµό µε την ούτως ή άλλως χαµηλή 
παραγωγή. Το παλιό κοίτασµα για φέτος δίνει 2.000 βαρέλια πετρελαίου ηµερησίως και 
σύµφωνα µε πληροφορίες, η Energean µπαίνει µέσα 43 δολάρια το βαρέλι. Το 
εκτιµώµενο για φέτος έσοδο είναι στα 13,5 δολάρια ανά βαρέλι και το λειτουργικό και 
χρηµατοοικονοµικό κόστος υπολογίζεται στα 56,5 δολάρια. 

Η συγκεκριµένη επένδυση, για να µην καταρρεύσει, χρειάζεται ενίσχυση ρευστότητας και 
νέο επιχειρησιακό πλάνο µε δραστικές περικοπές. Υπενθυµίζεται ότι ο Πρίνος απασχολεί 
περί τα 270 άτοµα προσωπικό και, σύµφωνα µε πηγές, ακόµη και οριζόντιες µειώσεις 
µισθών να αποφασίζονταν, η κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν θεαµατικά. 



Το κόστος του «λουκέτου» 

Οι επιπτώσεις από την οικονοµική δραστηριότητα της εκµετάλλευσης πετρελαίου στον 
Πρίνο, ανοικτά του κόλπου της Καβάλας, δεν είναι ευρέως γνωστές στην κοινωνία. Και το 
ενδεχόµενο οριστικής παύσης της θα προκαλούσε τεράστια απώλεια εσόδων για το 
δηµόσιο και την τοπική κοινωνία. Αρµόδιες πηγές την υπολογίζουν γύρω στο 1,5 δισ. 
ευρώ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που διαθέτουν, το δηµόσιο θα έχανε µία περιουσία της τάξης των 
440 εκατ. ευρώ από τα βεβαιωµένα και δυνητικά αποθέµατα των 95 εκατ. βαρελιών 
ισοδύναµου πετρελαίου που υπάρχουν στο υπέδαφος. Τα µεγέθη αυτά πιστοποίησε ο 
ανεξάρτητος εκτιµητής NSAI. 

Επιπλέον, στο ενδεχόµενο λουκέτου, το εκτιµώµενο κόστος αποµάκρυνσης των 
θαλασσίων εξεδρών, του χερσαίου εργοστασίου επεξεργασίας και αποθήκευσης 
πετρελαίου και αποκατάστασης του χώρου υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ. Πέραν 
αυτών η Energean από το 2008 έως σήµερα έχει συνεισφέρει µε την επένδυση συνολικά 
340 εκατ. ευρώ στο εθνικό προϊόν, 165 εκατ. ευρώ στο τοπικό προϊόν, ενώ η 
αποεπένδυση θα σήµαινε απώλειες της τάξης των 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Στα 12 χρόνια, 
έχει επενδύσει 460 εκατ. ευρώ. 

Οι θέσεις εργασίας και η τεχνογνωσία 

Άλλες συνέπειες από το κλείσιµο της δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, θα 
ήταν: 

- Κατάργηση 270 άµεσων θέσεων εργασίας και επιπτώσεις σε περίπου τριπλάσιες 
έµµεσες στην Καβάλα και συνολικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

- Αιµορραγία σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναµικό, καθώς θα λείψει η µοναδική στη 
χώρα δραστηριότητα απασχόλησης και κατάρτισης σε πραγµατικές συνθήκες για το 
τεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό του χώρου του upstream. 

- Αποθαρρυντικό µήνυµα προς τους ξένους επενδυτές που ήδη βρίσκονται, λόγω της 
κρίσης, σε καθεστώς περικοπών σχεδίων σε όλο τον κόσµο. 

- Αποµάκρυνση της πιθανότητας ανάπτυξης περιοχών που θεωρείται πιθανό να 
φιλοξενούν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. 

- Χάνει η χώρα ένα πολύ θετικό σηµείο αναφοράς διεθνώς, καθώς στον Πρίνο έχει 
δοκιµαστεί µε απόλυτη επιτυχία το µοντέλο της συνύπαρξης της παραγωγής 
υδρογονανθράκων µε ασφάλεια δίπλα σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές µε 
ανεπτυγµένη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα. 
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