
 

 

 

Προζπάθειες καθιέρωζης νέοσ διεθνούς ‘benchmark’ δείκηη πεηρελαϊκών ηιμών από ηα ΗΑΔ 

(ADNOC)  

Από ζήκεξα, 29/3, ε κεγάιε θξαηηθή πεηξειατθή εηαηξεία ηνπ Abu Dhabi, ADNOC, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία λέν 

δείθηε αλαθνξάο (‘benchmark’) γηα ηα ζπκβόιαηα κειινληηθώλ πσιήζεσλ εκηξαηηλνύ πεηξειαίνπ, ηνλ νπνίν 

πξνζδνθά λα θαηαζηήζεη θπξίαξρν δείθηε πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο πεηξειατθέο αγνξέο 

ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ηεο Μ. Αλαηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεύκαηα, ε ADNOC 

επηζπκεί λα θαηαζηήζεη ηηο ηηκέο ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο (‘futures’) γηα ηελ αγνξά ηεο 

εκβιεκαηηθήο ηεο πνηθηιίαο πεηξειαίνπ ‘Murban’ θπξίαξρνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ησλ ηηκώλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ, ε εκεξήζηα εθξνή ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 20 εθαη. βαξέιηα 

αξγνύ πεηξειαίνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ηα ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ ηύπνπ 

‘Murban’ ζα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο από ηελ εδξεύνπζα ζηελ Atlanta ησλ ΗΠΑ δηεζλή ρξεκαηηζηεξηαθή 

πιαηθόξκα Intercontinental Exchange, κε ηνλ ηίηιν ‘ICE Futures Abu Dhabi’. 

Η ελ ιόγσ ηδέα βξίζθεηαη ππό εθθόιαςε ήδε εδώ θαη δεθαεηία, ελώ ε πξνεηνηκαζία ηεο εθθίλεζεο ηνπ λένπ 

δείθηε είρε μεθηλήζεη από ηα κέζα ηνπ 2018. Η θίλεζε απηή ησλ ΗΑΕ πξνζπαζεί λα θαζηεξώζεη λέν δείθηε 

αλαθνξάο (‘benchmark’) ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηελ πεξηνρή, ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ηώξα πξαθηηθή 

ησλ κεγάισλ πεηξειαηνπαξαγσγώλ ρσξώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Σ. Αξαβία θαη ην Ιξάθ, λα ρξεζηκνπνηνύλ ήδε 

πθηζηάκελνπο δηεζλείο δείθηεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ ηνπο. Η σο άλσ θίλεζε ηεο ADNOC 

εξκελεύεηαη εμάιινπ σο πξνζπάζεηα «αλνίγκαηνο» ησλ πεηξειατθώλ πεγώλ ηεο ρώξαο ζε εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζα κπνξνύλ λα αγνξάδνπλ θαη κεηαπσινύλ ην πεηξέιαην ηνπ Abu Dhabi κε 

ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδώλ από ηηο δηαθνξέο ηηκώλ πνπ πθίζηαληαη ζηηο δηεζλείο πεηξειατθέο αγνξέο. 

Σύκθσλα κε σο άλσ θιαδηθά δεκνζηεύκαηα, ην πεηξέιαην ηύπνπ ‘Murban’, αθνύ πσιεζεί ζε ρξεκαηηζηήξην 

εκπνξεπκάησλ, ζα θνξηώλεηαη κέζσ αγσγνύ ζην ιηκάλη ηεο Fujairah, εθηόο ζηελώλ ηνπ Hormuz, από όπνπ ηα 

πεηξειατθά απνζέκαηα ηνπ Abu Dhabi ζπλδένληαη κε ηηο δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ. Ο θιαδηθόο Τύπνο 

αλέθεξε επίζεο πσο ε ADNOC θαηαζθεπάδεη ζηελ πεξηνρή ηεο Fujairah απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

δπλακηθόηεηαο 40 εθαη. βαξειηώλ, επελδπηηθνύ θόζηνπο πεξίπνπ $900 εθαη., πξνο ηνλ ζθνπό ηεο δηαζθάιηζεο 

ηνπ απξόζθνπηνπ εθνδηαζκνύ ηνπ ιηκαληνύ ηεο Fujairah κε πνζόηεηεο αξγνύ πεηξειαίνπ ‘Murban’ πνπ ζα 

δηνρεηεύνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Όπσο αλαθέξνπλ εγρώξηεο θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε ADNOC δύλαηαη λα 

δηνρεηεύεη πιεζίνλ ησλ 2 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά εκπνξεπκάησλ, ζε επίπεδα 

αληίζηνηρα κε εθείλα άιισλ ζεκαληηθώλ δηεζλώλ πεηξειατθώλ δεηθηώλ (Brent, WTI). Όπσο πάλησο αλαθέξνπλ 

εγρώξηεο θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ν λένο ‘benchmark’ δείθηεο πεηξειατθώλ ηηκώλ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη 

αληαγσληζκό ηόζν από αλάινγνπο δείθηεο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, θπξίσο δε ηνπο δείθηεο ‘Platts Dubai’ θαη 

‘DME Oman crude’, νπνίνη ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ηνπ Dubai (Dubai 

Mercantile Exchange) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηηκνιόγεζε πεηξειαίνπ ηεο πεξηνρήο πνπ θαηεπζύλεηαη ζε 

αγνξέο ηεο Αζίαο.  

Όπσο εθηηκνύλ έγθπξνη εγρώξηνη θιαδηθνί αλαιπηέο, ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ ‘benchmark’ δείθηε από ηελ 

ADNOC αληαλαθιά ηε θηινδνμία ησλ ΗΑΕ λα κπνξνύλ λα «ξεπζηνπνηήζνπλ» κε επρέξεηα ηα απνζέκαηά ηνπο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε παγθόζκηα δήηεζε αξρίζεη λα ζπξξηθλώλεηαη εμαηηίαο ηεο δηεζλνύο 

ηάζεο γηα ζηξνθή πξνο ηελ «πξάζηλε» ελέξγεηα. Οη ίδηνη εθηηκνύλ όηη, αλ θαη ε επηηπρία ηνπ λένπ δείθηε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί εγγπεκέλε, νη ζπλαθόινπζεο αιιαγέο πνπ εηζάγεη ε ADNOC, ήηνη θαζηζηώληαο ειεύζεξε 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε κεηαπώιεζε ηνπ πεηξειαίνπ Murban από ηνπο δηεζλείο «παίθηεο» ηεο αγνξάο, 

εηθάδεηαη όηη ε πηνζέηεζε απηνύ ζα σθειήζεη καθξνπξόζεζκα ηηο δηεζλείο πεηξειατθέο αγνξέο, από ηελ άπνςε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη πεξηζζόηεξν ξεαιηζηηθήο ηηκνιόγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ηα ΗΑΕ 

θηινδνμνύλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθόηεηα από ηα ηξέρνληα επίπεδα ησλ 4 πεξίπνπ εθαη. 

βαξειηώλ εκεξεζίσο ζηα 5 εθαη. βαξέιηα έσο ην 2030, θαζηζηάκελα έηζη δεύηεξνο κεγαιύηεξνο παξαγσγόο 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ OPEC, πίζσ από ηε Σ. Αξαβία.  

Άκπνπ Νηάκπη, 29 Μαξηίνπ 2021, Παληειήο Γθάζηνο, Σύκβνπινο ΟΕΥ Α΄ 
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