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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Η θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ ηεο Οπγγαξίαο αγνξάδεη κεξίδην ζε πεδίν πεηξειαίνπ ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ 

ύκθσλα κε εηδεζενγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ ηεο Οπγγαξίαο, 

«ΜΟL», ππέγξαςε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά από ηηο Ακεξηθαληθώλ ζπκθεξόλησλ «Chevron 

Global Ventures» θαη «Chevron BTC Pipeline», κεξηδίνπ 9,57% επί ηνπ Αδεξηθνύ πεδίνπ 

πεηξειαίνπ Azeri-Chirag-Gunashli (ΑCG) θαη κεξηδίνπ 8,9% ηνπ αγσγνύ πεηξειαίνπ Baku-

Tbilisi-Ceyhan (BTC). Η πξν-ζπκθσλεκέλε ηηκή αγνξάο ($1,57 δηο ΗΠΑ), ελδέρεηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο. Σν ACG είλαη ην κεγαιύηεξν πεδίν ζην 

Αδεξηθό θνκκάηη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, θαζώο θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ππνζαιάζζηα 

παγθνζκίσο, κε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ηεο ηάμεσο ησλ 584 ρηι βαξειηώλ ην 2018. Σελ 

επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έρεη αλαιάβεη ε BP, ε νπνία ιεηηνπξγεί έμη 

εμέδξεο εμόξπμεο. ύκθσλα κε ηελ BP, ε νπνία ην 2017 αλαλέσζε ηελ άδεηά ηεο κέρξη ην 2049, 

ηα ζπλνιηθά εθκεηαιιεύζηκα απνζέκαηα ηνπ πεδίνπ ACG ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 3 δηο 

βαξέιηα. Ο αγσγόο BTC κεηαθέξεη αξγό πεηξέιαην από ην Αδεξηθό θνίηαζκα, ζην ιηκάλη 

Ceyhan ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Σνπξθία. Με ηελ νινθιήξσζε (πεξί ηα κέζα ηνπ 2020) ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εμαγνξάο (εθθξεκνύλ θξαηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο εγθξίζεηο), ε «ΜΟL» ζα 

θαηαζηεί ε ηξίηε κεγαιύηεξε ηδηνθηήηξηα ηνπ πεδίνπ ACG κεηά ηηο ΒP θαη Socar (ηελ θξαηηθή 

πεηξειατθή εηαηξεία ηνπ Αδεξκπατηδάλ). Παξελζεηηθά αλαθέξνπκε όηη νη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο 

απνρσξνύλ ζηαδηαθά από ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο, κεηά από 25 ρξόληα παξνπζίαο ηνπο εθεί, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ παξαγσγή εληόο ησλ ΗΠΑ. 

Γεκνζηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνπλ όηη θαη ε Exxon Mobil αλαδεηά αγνξαζηέο γηα ην κεξίδηό 

ηεο 6,8% επί ην πεδίνπ ACG (κεξίδην γηα ην νπνίν επίζεο ελδηαθεξόηαλ ζε αξρηθό ζηάδην θαη ε 

«ΜΟL»), κε ηελ ηξάπεδα «Bank of America Merrill Lynch –BAML» λα έρεη αλαιάβεη ηε 

δηαδηθαζία πώιεζεο. 

ύκθσλα εμάιινπ κε δειώζεηο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο «ΜΟL», θ. Berislav Gaso, ε ζπκθσλία 

ζα επηθέξεη αύμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο θαηά 20.000 βαξέιηα κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηεο «ΜΟL» λα αλέιζεη ζηα πεξίπνπ 120.000 



κε 130.000 βαξέιηα εκεξεζίσο. Η εμαγνξά εκπίπηεη ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο εηαηξείαο, 

ελώ ην πεδίν ACG ραξαθηεξίδεηαη σο ην πινπζηόηεξν ζην Αδεξκπατηδάλ, κηαο ρώξαο θηιηθήο 

πξνο ηηο επελδύζεηο, ζπκπιήξσζε ν θ. Berislav Gaso. Η ηειεπηαία παξόκνηα επέλδπζε ηεο 

«ΜΟL» (αμίαο $375 εθ. ΗΠΑ) είρε γίλεη ην 2014 κε ηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ ηεο Wintershall 

ζηελ Βόξεην Θάιαζζα. εκεηώλεηαη όηη ε «ΜΟL» έρεη επηθεληξώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο 

ζηηο Κξναηία θαη Οπγγαξία, ρώξεο από ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην 64% ησλ αλάληε 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηεο εηαηξείαο, ελώ, επίζεο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη παξαγσγηθά ζηε Βόξεην Θάιαζζα, ην Ιξάθ θαη ηελ Ρσζία. 

 


