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Μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι έχουν βάλει στο μάτι τις εκτάσεις της ΒΦΛ

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Κεφάλαιο» ο Όμιλος Κοπελούζου έχει ισχυρό ενδιαφέρον να βάλει ενεργειακό πόδι στην ΒΦΛ
Με τίτλο «Colpo grosso» με ΔΕΠΑ και Κοπελούζου με Λαυρεντιάδη η οικονομική εφημερίδα «Κεφάλαιο» παραθέτει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που βοηθούν να καταλάβουμε γιατί
η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων βρίσκεται στη σημερινή δύσκολη θέση και το παιχνίδι που παίζεται από μεγάλα συμφέροντα που φτάνουν μέχρι την υπόγεια αποθήκη
φυσικού αερίου του κοιτάσματος «Νότια Καβάλα» και τους λόγους που δεν αφήνουν την Καβάλα Οιλ να το αξιοποιήσει.
Η εφημερίδα έχει το θέμα κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει «η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση στην ενέργεια ξετυλίγει το κουβάρι της αγοράς και «ξεκλειδώνει»
νέες συμμαχίες. Πρωταγωνιστές είναι τα δύο μεγάλα στρατόπεδα της ενεργειακής αγοράς, οι όμιλοι Βαρδινογιάννη και Λάτση. Ο γερμανικός παράγοντας αποκτά προβάδισμα στην
νέα μοιρασιά, αναβαπτίζοντας την παρουσία του ομίλου Στασινόπουλου (ΒΙΟΧΑΛΚΟ) στην ενέργεια. Με την σειρά τους, οι μεγάλοι ιταλικοί όμιλοι που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα
δίνουν από διαφορετική θέση τη μάχη στην αγορά, ενώ ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης κρατιέται «ζωντανός» από όσους προσβλέπουν στο «φιλέτο» της ΒΦΛ με προεξάρχοντα τον όμιλο
Κοπελούζου. Τέλος , ο Μυτιληναίος ποντάρει στο χαρτί της συμμαχίας του με την Μότορ Όιλ».
Συνεχίζεται το παιχνίδι για τα ενεργειακά «φιλέτα» της ΒΦΛ
Με τον τίτλο αυτό, στο δισέλιδο ρεπορτάζ του Χάρη Φλουδόπουλου γίνεται ειδική αναφορά στο «φιλέτο» της ΒΦΛ και το πώς η βιομηχανία εμπλέκεται στο παιχνίδι επικράτησης των
μεγάλων στην ενεργειακή αγορά. Ας μην ξεχνάμε ότι για να γλιτώσει η Καβάλα από το γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος με καύσιμη ύλη τον λιθάνθρακα και να διασωθεί
και η λιπασματοβιομηχανία, το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας έχει αποδεχθεί τροποποίηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και τώρα οι εκτάσεις που περιβάλλουν το εργοστάσιο είναι
ελεύθερες να «αξιοποιηθούν». Βέβαια στην ανάλυση που γίνεται δεν υπάρχει αναφορά για την τύχη του εργοστασίου λιπάσματος.
«Μόλις τρία χρόνια πριν, τον καιρό της παντοδυναμίας του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ο ίδιος, εισερχόμενος στη ΒΦΛ, διαπραγματευόταν με τους συνομιλητές του -μεταξύ των οποίων
πρωταγωνιστούσε ο Όμιλος Κοπελούζου- τους όρους εισόδου του στην ενεργειακή αγορά, μέσω του «φιλέτου» της Καβάλας. Ο λόγος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΦΛ, που
αποτελεί εν δυνάμει έναν ευρύτερο ενεργειακό κόμβο για την περιοχή της Ν. Α. Μεσογείου και των Βαλκανίων. Παρά τα πρακτικά προβλήματα, δεν έχουν ακόμη εγκαταλειφθεί τα
μεγαλόπνοα σχέδια για τη δημιουργία τερματικού σταθμού LNG.
Η διέλευση του Νότιου Διαδρόμου του φυσικού αερίου από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και οι πάντα ενδιαφέρουσες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας συνθέτουν ένα ελκυστικό
πορτρέτο για τον ρόλο που μπορεί να παίξει το λιμάνι της ΒΦΛ στην Καβάλα, ώστε να εξελιχθεί σε κομβικό σημείο (gas hub) για το αέριο. Οι συζητήσεις δεν έχουν λόγο να έχουν
διακοπεί, παρά τις περιπέτειες του Λαυρεντιάδη και τη δικαστική εμπλοκή του. Το αντίθετο μάλιστα. Μπορεί να λειτουργήσουν και ως σανίδα σωτηρίας. Προ διμήνου, άλλωστε, η
πλευρά Κυριακίδη, στην οποία έχουν «μεταβιβαστεί» οι μετοχές Λαυρεντιάδη, είχε αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή και είχε εξετάσει δύο προτάσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση,
ωστόσο, ο ρόλος του Ομίλου Λάτση μπορεί να είναι κομβικός, καθώς υπάρχει παρουσία της ΔΕΠΑ στη ΒΦΛ, ενώ και κάποιες άδειες έχουν εκδοθεί με τους ομίλους Edison και
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Ελλάκτωρ».
Είναι ζωντανό το σχέδιο για τον τερματικό σταθμό LNG;
Όπως διαβάσατε το ενδιαφέρον για την ΒΦΛ όχι μόνο είναι ζωντανό αλλά και τόσο ισχυρό όσο για να κρατάει «ζωντανό» και τον ιδιοκτήτη της. Τα σχέδια για τη δημιουργία
τερματικού σταθμού LNG δεν έχουν εγκαταλειφθεί σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ενώ τα όσα αναφέρει για τον ενεργειακό πόλεμο έρχονται να επιβεβαιώσουν τις φήμες που είχαν
ακουστεί στην Καβάλα, προ μηνών, για τον ρόλο Κοπελούζου στην υπόθεση της Καβάλα Οιλ και στην απροθυμία του υπουργείου Ενέργειας να εγκρίνει το σχέδιο της δημιουργίας
υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου, στο εξαντλημένο κοίτασμα Νότια Καβάλα «Κ». Τότε ακούγαμε ότι η αξιοποίηση του κοιτάσματος, την άδεια εκμετάλλευσης του οποίου κατέχει η
Καβάλα Οιλ, ανατέθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου, για να δοθεί ευκαιρία να μπούνε στο παιχνίδι οι μεγάλοι, και στους μεγάλους που ενδιαφέρονταν
συγκαταλεγόταν και ο Όμιλος Κοπελούζου.
Υπεράκτια Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην Βόρεια Ελλάδα
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου η αξιοποίηση του κοιτάσματος συγκαταλέγεται στις «επικείμενες μακροπρόθεσμες» αποκρατικοποιήσεις και παρουσιάζεται με τα ακόλουθα στοιχεία:
Μετατροπή των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις υπόγειας αποθηκεύσεως φυσικού αερίου.
Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» εντοπίστηκαν το Δεκέμβρη του 1972 και η παραγωγή ξεκίνησε το Μάιο του 1981. Το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης σε μια ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία μέχρι το 2014.
Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι να επανεξετάσει την πιθανότητα και τους εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων επί των υπεράκτιων σχεδόν εξαντλημένων
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα μέσω της χρήσης, της αξιοποίησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης τους ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Η τράπεζα HSBC έχει αναλάβει το έργο του Οικονομικού Συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου.
Μήπως το χρέος προς την ΔΕΠΑ δεν ήταν τυχαίο;
Ενώ ο «πόλεμος» για την επικράτηση στην ενεργειακή αγορά καλά κρατεί, την ίδια περίοδο η ΒΦΛ υπολειτουργεί, και από εκεί που δεν προλάβαινε να εκτελεί παραγγελίες βρέθηκε να
χρωστά τεράστια ποσά.
Ερωτηματικά γεννώνται για το χρέος προς την Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και το πώς έφτασε στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως η εταιρία αφέθηκε να χρεωθεί σε βαθμό
που να μην έχει ευχέρεια ελιγμών την ώρα που οι μνηστήρες την περιτριγυρίζουν; Γιατί το «φιλέτο» της Καβάλας, όπως το χαρακτηρίζουν, χρωστάει πολλά σε πολλούς. Ήδη στα 65
εκατομμύρια ευρώ της ΔΕΠΑ ήρθαν να προστεθούν και τα 54 που οφείλει ως εγγύηση στην κρατική Proton Bank, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξέρει, εκτός ίσως από τον ιδιοκτήτη της,
πόσα χρωστάει συνολικά η εταιρία. Καλές λοιπόν οι επισκέψεις εργαζομένων στην Αθήνα, τις περισσότερες φορές συνοδεία πολιτικών, αλλά το μυστικό το μαθαίνουμε από αλλού.
Γιατί αν ένας τέτοιος πόλεμος είναι σε εξέλιξη, και στο επίκεντρό του βρίσκεται η ΒΦΛ, τότε εργαζόμενοι και πολιτικοί ψάχνουν την άκρη σε λάθος κατεύθυνση, και μαζί τους όλοι
εμείς που παρακολουθούμε την υπόθεση.
Χάρης ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Save web pages as PDF manually or automatically w ith PDFmyURL

