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Εξελίξεις σε τομέα των υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ. Ανακάλυψη νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου. 

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν χθες την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου, στα όρια μεταξύ των 
Εμιράτων Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι, δυναμικότητος 80τρις κυβικών ποδών (2,26τρις κ.μ.). Η  Abu 
Dhabi National Oil Company (ADNOC), οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε πετρελαϊκό τομέα χώρας, 
υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Dubai Supply Authority (DUSUP) για 
περαιτέρω έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή. Εν λόγω συμφωνία 
υπεγράφη από τον Dr Sultan Al Jaber, Υπουργό Επικρατείας και Δ/ντα Σύμβουλο ADNOC, και τον 
Σεϊχη Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Γενικό Δ/ντή της DUSUP, Πρόεδρο Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας του Ντουμπάι, επικεφαλής Ομίλων Emirates, Dubai World και Dubai Airports και κάτοχο 
διαφόρων κυβερνητικών θέσεων Ντουμπάι. Νέο κοίτασμα προβλέπεται να τροφοδοτήσει την αγορά 
του Ντουμπάι, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομίας του Εμιράτου και την ενεργειακή του 
ασφάλεια. Σημειώνεται δε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ADNOC διενεργεί έρευνες 
υδρογονανθράκων στο Ντουμπάι.  
 
Εν λόγω ανακάλυψη πρόκειται να συμβάλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για ενεργειακή 
αυτάρκεια των ΗΑΕ. Σύμφωνα με προηγούμενες προβλέψεις ADNOC, εντός πενταετίας τα ΗΑΕ θα 
καταστούν αυτάρκη σε φυσικό αέριο, ενώ σε βάθος εικοσαετίας (2040), θα καταστούν καθαρός 
εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και χημικών παραγώγων προϊόντων. Εξάρτηση 
χώρας από εισαγωγές αερίου υπολογίζεται σε 0,5 τρις κυβικούς πόδες και αφορά, κυρίως, ανάγκες 
παραγωγής ποσίμου ύδατος από αφαλάτωση και ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση. 
Τρέχουσα ετήσια παραγωγή, ανερχόμενη σε 2,1 τρις κυβικούς πόδες, προέρχεται από κοιτάσματα 
Αμπού Ντάμπι και υπολείπεται της κατανάλωσης, οποία υπολογίζεται σε 2,6 τρις κ.π. και καλύπτεται 
από εισαγωγές φυσικού αερίου από το Κατάρ μέσω αγωγού Dolphin, καθώς και υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ποικίλης προελεύσεως, μέσω θαλασσίων μεταφορών, ιδίως κατά τους θερμούς 
μήνες του χρόνου, για την κάλυψη της κατανάλωσης των κλιματιστικών συστημάτων. 
 
Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε την αύξηση 
των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κατά 7δις βαρέλια πετρελαίου και 58 τρις 
κ.πόδες φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της χώρας στην 6η θέση παγκοσμίως σε 
αποθέματα, με συνολικά 105δις βαρέλια πετρελαίου, 273 τρις κ.πόδες φυσικού αερίου και 160 τρις 
κ.πόδες μη συμβατικού αερίου.  

 Ντουμπάι, 4 Φεβρουαρίου 2020 

Η Διευθύνουσα 
Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
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