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Εξελίξεις σε τομέα των υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ. Ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου, έγκριση 
πενταετούς επενδυτικού σχεδίου ADNOC και σχέδιο ανάπτυξης οικοσυστήματος υδρογόνου. 

Σε ψηφιακή συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Πετρελαίου Αμπού Ντάμπι, οποίου προήδρευσε ο de facto 
Πρόεδρος των ΗΑΕ, Διάδοχος Αμπού Ντάμπι και Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων Σεΐχης Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, ανακοινώθηκε η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων μη συμβατικού πετρελαίου 22δις βαρελιών, καθώς 
επίσης η αύξηση των αποθεμάτων συμβατικού πετρελαίου κατά 2δις βαρέλια. Επιπλέον, κατά εν λόγω 
συνεδρίαση ενεκρίθη πενταετές επενδυτικό σχέδιο της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), οποία 
κατέχει δεσπόζουσα θέση σε πετρελαϊκό τομέα χώρας, ύψους 122δις δολ.ΗΠΑ, εκ των οποίων 43,6δις θα 
διατεθούν στην τοπική οικονομία. Τέλος, Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου ενέκρινε σχέδιο της ADNOC για την 
ανάπτυξη οικοσυστήματος υδρογόνου, προς κάλυψη της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης καθαρών εναλλακτικών 
καυσίμων. 

Αναφερόμενος στα νέα κοιτάσματα, ο Σεΐχης Mohamed αναγνώρισε ότι η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων 
αποτελεί απόδειξη της αδιάλειπτης προσπάθειας της ADNOC για αξιοποίηση και μεγιστοποίηση της αξίας των 
αποθεμάτων υδρογονανθράκων των ΗΑΕ, προς όφελος του έθνους. Ο Δ/νων Σύμβουλος της ADNOC και 
Υπ.Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber, χαρακτήρισε την ανακάλυψη νέων μη 
συμβατικών κοιτασμάτων ορόσημο και υπογράμμισε ότι η αύξηση των αποθεμάτων συμβατικού πετρελαίου 
αποδεικνύει ότι η ADNOC αξιοποιεί πλήρως τα άφθονα αποθέματα υδρογονανθράκων, προκειμένου 
διασφαλίσει τον κομβικό ρόλο των ΗΑΕ, ως μακροχρόνιου και αξιόπιστου παρόχου ενέργειας διεθνώς, για τις 
προσεχείς δεκαετίες.  

Ο Σεΐχης Mohamed μετέφερε την αμέριστη στήριξη του Προέδρου των ΗΑΕ και του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Πετρελαίου Αμπού Ντάμπι, Σεΐχη Khalifa bin Zayed Al Nahyan, προς την ADNOC, αναγνωρίζοντας της 
συνεισφορά της στην βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Επιβράβευσε δε την ευελιξία και ανθεκτικότητα 
της ADNOC, οποία κατόρθωσε, εν μέσω δυσμενών συνθηκών για την αγορά ενέργειας, να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους οικονομικούς και επιχειρησιακούς της στόχους, με 
προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του δυναμικού της.  

Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ κατέχουν την 6η θέση παγκοσμίως σε αποθέματα πετρελαίου, με συνολικά 107δις 
βαρέλια συμβατικού πετρελαίου, ενώ το 2020 η παραγωγική ικανότητα ξεπέρασε τα 4εκ.βαρέλια ημερησίως, 
προσεγγίζοντας τον στρατηγικό εθνικό στόχο 5 εκ.βαρελιών ημερησίως το 2030. 
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Η Διευθύνουσα 
Μαρία Κωστοπούλου 
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