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Σύμπραξη εμιρατινού κολοσσού ADNOC με σαουδαραβική ARAMCO σε ενεργειακή επένδυση στην 
Ινδία-Ενίσχυση ενεργειακής συνεργασίας ΗΑΕ-Ινδίας. 

Ο εμιρατινός Όμιλος Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), υλοποιώντας την στρατηγική 
πολιτική διεθνοποίησης και αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, μέσω συνεργασιών με στρατηγικούς 
επενδυτές, υπέγραψε συμφωνία με την σαουδαραβική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ARAMCO για την 
σύμπραξη σε ενεργειακή επένδυση ύψους 44δις δολ.ΗΠΑ στην Ινδία. Ειδικότερα, εν λόγω επένδυση 
αφορά την διύλιση πετρελαίου και παραγωγή πετροχημικών στην Ινδία, υπό την κοινοπραξία 

Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Ltd, στην οποία επίσης συμμετέχουν τρεις ινδικές εταιρείες του 
κλάδου. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει διυλιστήριο, παραγωγικής ικανότητας 1,2 εκ.βαρελιών 
αργού πετρελαίου ημερησίως, καθώς και εργοστάσια πετροχημικών, η παραγωγή των οποίων 
εκτιμάται ότι θα αγγίζει τους 18 εκ.τόνους ετησίως. Επί της ουσίας πρόκειται για ένταξη της  ADNOC 
σε υφιστάμενο επενδυτικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχε η ARAMCO με 50%, ποσοστό που πλέον 
μοιράζεται με την ADNOC, χωρίς να δημοσιοποιούνται τα μερίδια της εκάστοτε συμμετοχής. Από 
εμιρατινής πλευράς, την συμφωνία υπέγραψε ο Sultan Ahmed Al Jaber, Υπουργός Επικρατείας των 
ΗΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της ADNOC. 

Εξάλλου, η δυναμική καθετοποίηση της παραγωγής και διάθεσης υδρογονανθράκων, πετρελαιοειδών 
και πετροχημικών προϊόντων αποτελεί στρατηγικό στόχο της ADNOC. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα 
και με δηλώσεις του Εμιρατινού Υπουργού, εν θέματι επένδυση αποτελεί στρατηγική κίνηση για τα 
ΗΑΕ, διότι εξασφαλίζει για την ADNOC πρόσβαση σε μια κομβική αγορά, όχι μόνο για το 
ακατέργαστο πετρέλαιο, αλλά και για πετρελαιοειδή και πετροχημικά της προϊόντα.    

Σημειώνεται, τέλος, ότι πρόκειται για την τέταρτη σύμπραξη ΗΑΕ-Ινδίας στον πετρελαϊκό τομέα κατά 
το 2018, γεγονός που σηματοδοτεί την στενή ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Ειδικότερα, έχει 
προηγηθεί: α) τον Φεβρουάριο, η συμφωνία εκχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του 
κοιτάσματος Haliba (Άμπου Νταμπι) στην ινδική Larsen&Toubro (340εκ.δολ.ΗΠΑ), β) τον Μάρτιο, 
συμφωνία για την εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης στο εμιρατινό υπεράκτιο κοίτασμα Lower Zakum, 
τεσσαρακονταετούς διάρκειας, (600εκ.δολ.ΗΠΑ), και γ) τον Μάιο, μεταφορά 2εκ.βαρελιών εμιρατινού 
αργού πετρελαίου προς αποθήκευση στα ινδικά στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα, στο Mangalore 
της Νότιας Ινδίας.  
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