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Εξελίξεις σε τομέα των υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ 
 

Συνοψίζουμε πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της βιομηχανίας εξορύξεως και επεξεργασίας 
υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ. 
 
Όμιλος Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση σε 
πετρελαϊκό τομέα χώρας, με επικεφαλής Dr Sultan Al Jaber, Υπουργό Επικρατείας και συμπρόεδρο 
ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου σε ΜΔΕ Ελλάδος- ΗΑΕ, υλοποιεί μείζον πρόγραμμα επενδύσεων, 
συμπράξεων και συνεργασιών, το οποίο αφορά:  
(α) στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου με την αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, καθώς και 
φυσικού αερίου δια της εκχωρήσεως δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως σε μη συμβατικά κοιτάσματα,   
(β) στην επέκταση, αναβάθμιση και καθετοποίηση των βιομηχανικών της υποδομών στον τομέα της 
παραγωγής προϊόντων από υδρογονάνθρακες και υποπροϊόντων αυτών καθώς και   
(γ) στην πραγματοποίηση επενδύσεων που θα αναβαθμίσουν τον ρόλο της χώρας ως παγκόσμιου 
παραγωγού πετρελαίου σε αγορές χωρών που αποτελούν μείζονες πελάτες, στερούμενες 
υδρογονανθράκων όπως η Κίνα και η Ινδία. 

 
Πρόγραμμα επενδύσεων ADNOC και αύξηση της παραγωγής. 
 

Μετά από την ανακοίνωση ότι έχουν βεβαιωθεί εκμεταλλεύσιμα νέα κοιτάσματα στο έδαφος του 
Αμπου Ντάμπι, Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου (Supreme Petroleum Council - SPC) εμιράτου 
ενέκρινε (4.11.2018) πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα κρατικής εταιρείας πετρελαίου ADNOC 
ύψους 482 δις Ντίρχαμ ή $132 δις, εκ των οποίων τα 44 προορίζονται για την καθετοποίηση των 
παραγωγικών της εγκαταστάσεων (με αιχμή το διυλιστήριο Al Ruwais) ενώ τα υπόλοιπα 
προορσυμπεριλαμβανομένων υποδομών μεταφορών και τα υπόλοιπα για την εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων.  
 
Σημειώνουμε ότι τα ΗΑΕ κατέχουν μερίδιο 4,3% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου με 
ετήσια παραγωγή 3,2 εκατ. βαρελιών.  Το Εμιράτο του Abu Dhabi κατέχει το 96% των συνολικών 
αποθεμάτων υδρογονανθράκων των ΗΑΕ, οποία ανέρχονται σε 98 δις βαρέλια.  
 
Νέα κοιτάσματα σε Αμπου Ντάμπι, οποία εκτιμώνται σε 15 τρις κυβικούς πόδες φυσικού αερίου και 
1δις βαρέλια πετρελαίου, υπολογίζεται ότι θα συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής παραγωγής 
και απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές αερίου. Εκ παραλλήλου, επιδιώκεται αυξηθεί 
σταδιακά η δυναμικότης της ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου, σε βαρέλια, από 3,5 εκατ. 
σήμερα, σε 4 εκατ. έως το 2020, με απώτερο στόχο τα 5 εκατ. στο τέλος της επόμενης δεκαετίας 
(2030). 
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Ειδικώτερα όσον αφορά φυσικό αέριο, σύμφωνα με προβλέψεις ADNOC, η αύξηση των 
εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων κατά 7,1% θα καλύψει αυτάρκεια χώρας εντός πενταετίας, ενώ 
εκτιμάται ότι, σε βάθος εικοσαετίας (2040), ΗΑΕ καταστούν καθαρός εξαγωγέας υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) και χημικών παραγώγων προϊόντων. Εξάρτηση χώρας από εισαγωγές 
αερίου υπολογίζεται σε 0,5 τρισεκατομμύρια κυβικούς πόδες  και αφορά, κατά μέγα μέρος, ανάγκες 
παραγωγής (α) ποσίμου ύδατος από αφαλάτωση και (β) ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική 
χρήση. Παρούσα ετήσια παραγωγή, ανερχόμενη σε 2,1  τρισεκατομμύρια κυβικούς πόδες, 
προέρχεται από κοιτάσματα Αμπου Ντάμπι και υπολείπεται της κατανάλωσης, οποία υπολογίζεται 
σε 2,6 τρισεκατομμύρια και καλύπτεται από εισαγωγές (α) φυσικού αερίου από το Κατάρ μέσω 
αγωγού Dolphin, καθώς και (β) υγροποιημένου φυσικού αερίου, ποικίλης προελεύσεως, μέσω 
θαλασσίων μεταφορών, ιδίως κατά τους θερμούς μήνες του χρόνου για την κάλυψη της 
κατανάλωσης των κλιματιστικών συστημάτων. 

 
Συμφωνίες συνεργασίας και υλοποίηση έργων υποδομών  
 

Δεδομένου ότι υπό εκχώρηση νέα αποθέματα περιλαμβάνουν, κυρίως, κοιτάσματα μη συμβατικού 
αερίου, καθώς και φυσικού αερίου με υψηλή περιεκτικότητα υδρόθειου, καθίσταται απαραίτητη η 
συνεργασία της ΑDNOC με εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου που διαθέτουν τεχνογνωσία και 
εμπειρία εξελιγμένων γεωτρητικών και αντλητικών μεθόδων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε (8.11.2018) συμφωνία για την συμμετοχή της τεχνικής εταιρείας 
Baker Huges σε εξορυκτικό βραχίονα ομίλου θυγατρική ADNOC Drilling. Σύμφωνα με 
ανακοινωθέντα, η θυγατρική της General Electric Baker Hughes (BHGE) αποκτά μερίδιο 5% της 
ADNOC Drilling  έναντι τιμήματος $550, προκειμένου, με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, 
αυξηθεί η δυναμικότητα παραγωγής της εμιρατινής εταιρείας κατά 40% εντός εξαετίας.  
 
 
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ανετέθη σε κοινοπραξία (26.9.2018) οποίας ηγείται 
ισπανική  Tecnicas Reunidas, δεύτερο στάδιο προγράμματος Gas Development Expansion, έργο 
προϋπολογισμού $861 εκατ., οποίο αφορά στην επέκταση εργοστασιακών υποδομών μετατροπής 
φυσικού αερίου σε νήσο Das από υποθαλάσσια κοιτάσματα Umm Shaif, συμπεριλαμβανομένου 
αγωγού μεταφοράς αερίου σε συμπιεσμένη μορφή προς εγκαταστάσεις υγροποιήσεως  Habshan 
και Al Ruwais.   

 
Εκχωρήσεις νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
 

Τις επόμενες ημέρες (11 και 12.11.2018) ADNOC ανακοίνωσε υπογραφή συμβολαίων, 
τεσσαρακονταετούς διάρκειας για την εκχώρηση δικαιωμάτων συμμετοχής στην ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τις κάτωθι εταιρείες  
 
 Ιταλική ΕΝΙ – μερίδιο συμμετοχής 25% στην εκμετάλλευση υποθαλασσίων κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου με μεγάλη περιεκτικότητα υδροθείου (ultra sour gas) σε Hail, Ghasha, Dalma 
και λοιπών, η δυναμικότης των οποίων, εν ωριμότητι, περί τα μέσα της επομένης δεκαετίας, 
υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. κυβικούς πόδες ημερησίως. ADNOC ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με υποψηφίους επενδυτές για την εκχώρηση δικαιωμάτων ύψους 15% σε 
ανωτέρω κοιτάσματα.  
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Σημειώνουμε ότι βάσει συμφωνίας, οποία ανακοινώθηκε Μάρτιο τ.ε. ΕΝΙ κατέχει μερίδια ύψους 
10% και 5% σε εκχωρήσεις ώριμων υποθαλασσίων κοιτάσμάτων σε Umm Saif και Nasr 
αντιστοίχως. 
 

 Γαλλική Τotal – μερίδιο συμμετοχής 40% στην έρευνα ανάπτυξη και εκμετάλλευση του υπογείου 
κοιτάσματος μη συμβατικού αερίου Ruwais Diyab. Συμφωνία περιλαμβάνει επταετή περίοδο 
έρευνας και τεσσαρακονταετές συμβόλαιο εκμεταλλεύσεως. Εκτιμάται ότι το εν λόγω κοίτασμα 
θα αποκτήσει δυναμικότητα ημερήσιας παραγωγής 1 εκατ. κυβικών ποδών μη συμβατικού 
αερίου σε βάθος δεκαετίας. Σημειώνουμε ότι η Total βάσει συμφωνίας οποία ανακοινώθηκε  
Μάρτιο τ.ε.  συμμετέχει με μερίδια ύψους 20% και 5% σε εκχωρήσεις υποθαλασσίων 
κοιτασμάτων Umm Saif & Nasr και Lower Zakum.    

ADNOC διατηρεί πλειοψηφικό μερίδιο 60% σε αμφότερες εκμεταλλεύσεις, ενώ τα τιμήματα των 
ανωτέρω συμβάσεων με ΕΝΙ και Total δεν έχουν ανακοινωθεί. 

 
 
Στρατηγική συμφωνία με Saudi Aramco 

 
Μετά την έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος επενδύσεων, ανακοινώθηκε στον τύπο 
(12.11.2018) η υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της ADNOC και της Σαουδαραβικής 
κρατικής  Aramco οποία καλύπτει πεδία στρατηγικής, εμπορικής και τεχνικής τους συνεργασίας, 
ενώ προβλέπει δυνατότητα συμπράξεως των δύο εταιριών εν όψει επενδυτικών ευκαιριών στον 
τομέα του φυσικού και υγροποιημένου αερίου.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με προγενέστερη μεταξύ τους συμφωνία (1.7.2018), έναντι τιμήματος $44 
δις, ADNOC κατέστη συμμέτοχος μεριδίου 50% που κατείχε Aramco στο ινδικό βιομηχανικό 
σύμπλεγμα Ratnagiri Refinery and Petrochemicals ltd, εν κοινοπραξία με κρατικές εταιρείες Indian 
Oil Corporation,  Bharat Petroleum Corporation και Hindustan Petroleum Corporation, Εν λόγω 
σύμπλεγμα έχει δυναμικότητα διυλίσεως 1,2 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως και 
παραγωγής 18 εκατ. τόνων πετροχημικών ετησίως.   

 
 
Συμφωνία πωλήσεως LNG με κινεζικό Κολοσσό πετροχημικών  
 

Σε πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για την απορρόφηση της αναμενόμενης πλεονάζουσας 
παραγωγής του διυλιστηρίου Al Ruwais, ADNOC ανακοίνωσε (10.11.2018) τη σύναψη 10ετούς 
συμβολαίου πωλήσεως ετησίων προσοτήτων ύψους 1 εκατ. μετρικών τόνων υγροποιημένου αερίου 
πετρελαίου (PLG) με την κινεζική παραγωγό πετροχημικών Wanhua Chemical Group of China, 
οποία διαθέτει και την μεγαλύτερη υπόγεια φυσική δεξαμενή αποθήκευσης στην Κίνα.   

 
 

Ντουμπάι, 15 Νοεμβρίου 2018 
 Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A΄ 
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