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Υπογραφή ανανέωσης Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Dragon Oil και Turkmen Oil για την εκμετάλλευση 

υπεράκτιων κοιτασμάτων στο Τουρκμενιστάν 

 

Υπεγράφη χθες στο Ασγκαμπάτ η ανανέωση έως το 2035 της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (Partnership Contract), 

μεταξύ της Dragon Oil,  εταιρείας έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και θυγατρικής της ENOC 

που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Κυβέρνηση του Ντουμπάι και της κρατικής εταιρείας του Τουρκμενιστάν, Turkmen Oil. 

Η συνολική αξία της επέκτασης της Σύμβασης ανέρχεται σε $1 δισ., εκ των οποίων το ήμισυ θα καταβληθεί άμεσα από 

την Dragon Oil και το υπόλοιπο εντός των προσεχών 13 ετών. 

Tο κύριο περιουσιακό στοιχείο της Dragon Oil στο Τουρκμενιστάν είναι το σύμπλεγμα Cheleken, στην 

Ανατολική Κασπία Θάλασσα, αποτελούμενο από δύο υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα Lam και 

Zhdanov, η έρευνα και εκμετάλλευση των οποίων ξεκίνησε το 2000. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία έχει 

δαπανήσει $8,1 δισ. για γεωτρήσεις και τη δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων για την επίτευξη βιώσιμης 

παραγωγής, με σωρευτική παραγωγή 437 εκ. βαρελιών αργού πετρελαίου. 

Οι επενδύσεις της εμιρατινής εταιρείας, κατά την περίοδο επέκτασης της σύμβασης, αναμένεται να ανέλθουν στο 

επίπεδο των $8 δισ., ενώ τα μελλοντικά επίπεδα παραγωγής θα κυμαίνονται μεταξύ 60-70 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, με 

τη σωρευτική παραγωγή αργού πετρελαίου να αναμένεται να φτάσει τα 350 εκ. βαρέλια μέχρι το 2035. 

Ο Πρόεδρος της ENOC και της Dragon Oil και Διευθύνων Σύμβουλος της Dubai Electricity and Water Authority-

DEWA, κ. Saeed Mohammed Al Tayer, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της επέκτασης της Σύμβασης 

Εταιρικής Σχέσης, αφού αυτή αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της Dragon Oil στο Τουρκμενιστάν.  

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dragon Oil, κ. Ali Al Jarwan υπογράμμισε ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική της Dragon Oil για βιώσιμη ανάπτυξη και επέκταση, που περιλαμβάνει την 

εντατικοποίηση των εργασιών εξερεύνησης και την εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων, αποσκοπώντας στην αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας σε 300 χιλιάδες βαρέλια/ημέρα έως το 2026 σε σύγκριση με περίπου 160 χιλιάδες βαρέλια/ημέρα 

επί του παρόντος.  

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η Dragon Oil έχει διευρύνει τις δραστηριότητες έρευνας, 

εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο, στο Ιράκ, στην Αλγερία και στο Αφγανιστάν. 
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