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                                                  Μαδρίτη, 06.09.2018  

Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Naturgy κερδίζει την Αίγυπτο με διαιτησία 

ύψους 1,7 δις και ανεβαίνει στο χρηματιστήριο με ποσοστό 2,46% 

 

Στις 3 Σεπτεμβρίου τ.έ., η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy παρουσίασε άνοδο στο 

χρηματιστήριο με ποσοστό 2,46% που αποτέλεσε και την υψηλότερη αξία της συνεδρίασης 

εκείνη την ημέρα. Σε αυτό συνέβαλε η λήψη μίας ευνοϊκής απόφασης για την εταιρεία στο 

Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας (CIADI). 

Το τελευταίο αποφάνθηκε υπέρ της UFG (Union Fenosa Gas), της εταιρείας που κατέχει το 

εργοστάσιο υγροποίησης στην Δαμιέττη στην Αίγυπτο, το οποίο ανήκει κατά 50% στην 

ισπανική Naturgy, ενώ το άλλο 50% στην ιταλική Eni. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, η 

Αίγυπτος πρέπει να πληρώσει 1,7 δις ευρώ για την εν λόγω εταιρεία. Η κατάσταση αυτή 

προκλήθηκε λόγω της διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου, από την οποία πάσχει το 

εργοστάσιο από το 2012, οπότε και η εγκατάσταση ουσιαστικά παρέλυσε. Η Naturgy 

απαίτησε 3 δις δολ. ΗΠΑ ως αποζημίωση για τα χαμένα κέρδη και τα έξοδα συντήρησης.  

 
Το έργο στη Δαμιέττη ξεκίνησε το 2004, ωστόσο λόγω της πολιτικής αστάθειας που υπήρχε 

μετά την Αραβική ‘Άνοιξη, σταμάτησε να λαμβάνει φυσικό αέριο από την κρατική εταιρεία 

EGAS, με την οποία είχε υπογράψει σύμβαση προμήθειας. Οι εγκαταστάσεις αυτού του 

τύπου μετατρέπουν το φυσικό αέριο σε υγρή κατάσταση για μεταφορά με ειδικά πλοία. Στη 

συνέχεια, ένα εργοστάσιο επαναεριοποίησης στον προορισμό επιστρέφει τον 

υδρογονάνθρακα στην αέρια κατάσταση για την εμπορευματοποίησή του. 

Η Αίγυπτος ισχυρίστηκε λόγους ανωτέρας βίας για να διακόψει την παροχή, ωστόσο η EGAS 

εξακολουθούσε να παρέχει φυσικό αέριο για εγχώρια οικιακή κατανάλωση και απλώς 

απέκοψε το εργοστάσιο στη Δαμιέττη. Πέραν του συγκεκριμένου αιτήματος προς το Διεθνές 

Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών, τέθηκαν και άλλα δύο από τη Νaturgy. Η 

μία διαιτησία αφορούσε το Κάιρο, η οποία επίσης έληξε φέτος ευνοϊκά για τη Naturgy, με 

ποσό αποζημίωσης 9 εκ. ευρώ. 

 Προς το παρόν η Naturgy επουλώνει την επένδυση στην UFG και για αυτό το σκοπό έχει 

προβλέψει κονδύλια, ύψους 1,1 δις ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του τελευταίου 

εξαμήνου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, η εταιρεία προέβλεψε 538 εκατομμύρια 

επιπλέον των 628 που είχαν διατεθεί έως το 2017.   

Το σενάριο που εξετάζει η ισπανική ομάδα, είναι να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την 

Αίγυπτο, τόσο όσον αφορά την προσφορά όσο και την επίλυση της σύγκρουσης. Είναι πολύ 

σημαντικό, σύμφωνα με τη διαιτησία, η σύμβαση να είναι έγκυρη για να ξεκινήσει η 

προμήθεια φυσικού αερίου, και κατά συνέπεια να επιτραπεί η εκ νέου λειτουργία της 

μονάδας. 


