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Εξελίξεις σε τομέα των υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ. Είσοδος εμιρατινών επενδυτών σε διεθνή 
Κοινοπραξία εκμετάλλευσης δικτύου αγωγών ADNOC. Συμμόρφωση ΗΑΕ 116% σε συμφωνία μείωσης 
παραγωγής OΠEK+. 

-Νέες επενδύσεις ύψους 2,1δις δολ.ΗΠΑ προστίθενται σε πρόσφατη επένδυση ύψους 20,7δις 
δολ.ΗΠΑ σε δίκτυο αγωγών της ADNOC, οποίο διαχειρίζεται η νεοσυσταθείσα θυγατρική αυτής, 
Adnoc Gas Pipeline Assets. Ειδικότερα, νέα ενεργειακή συμφωνία προβλέπει την είσοδο εγχώριων 
επενδυτών, και συγκεκριμένα του συνταξιοδοτικού ταμείου Αμπού Ντάμπι Abu Dhabi Pension Fund 
και του κρατικού Ομίλου ADQ (πρώην Abu Dhabi Developmental Holding Company), στην 
υφιστάμενη κοινοπραξία έξι διεθνών επενδυτικών κολοσσών, για επενδύσεις σε υποδομές και 
δίκτυα φυσικού αερίου στα ΗΑΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Βιομηχανίας&Προηγμένης Τεχνολογίας 
ΗΑΕ και Δ/νοντα Σύμβουλο της ADNOC, Dr Sultan Al Jaber, ανωτέρω εξέλιξη σηματοδοτεί την 
ελκυστικότητα της εμιρατινής αγοράς ενέργειας για μακροχρόνιες τοποθετήσεις εγχώριων και 
αλλοδαπών κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της ADNOC ως ναυαρχίδας 
προσέλκυσης επενδύσεων από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στα ΗΑΕ και το Αμπού Ντάμπι 
ειδικότερα. Υπενθυμίζεται (βλ.σχετ.) ότι Κοινοπραξία αλλοδαπών επενδυτικών εταιρειών (Global 
Infrastructure Partners-GIP, Brookfield Asset Management, κρατικό επενδυτικό ταμείο Σιγκαπούρης-
GIC, Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), NH Investment & Securities και 
Snam) κατέχει ποσοστό 49% της Adnoc Gas Pipeline Assets, με δικαίωμα 20ετούς μίσθωσης του 
δικτύου 33 αγωγών της ADNOC.  

-Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Reuters, τον περασμένο Σεπτέμβριο η εμιρατινή παραγωγή 
πετρελαίου κυμάνθηκε σε 2,5εκ. βαρέλια/ημερησίως, έναντι ποσόστωσης 2,59 βαρελιών/ημερησίως 
βάσει πολιτικής μείωσης παραγωγής πετρελαίου της ομάδος ΟΠΕΚ+, με ποσοστό συμμόρφωσης 
των ΗΑΕ 116%. Σύμφωνα με Υπουργό Ενέργειας Suhail Al Marzouei, τα ΗΑΕ παραμένουν 
προσηλωμένα σε εν λόγω πολιτική, έστω και εάν απαιτείται να εισάγουν ενέργεια από γειτονικές 
χώρες ΣΣΚ. Υπενθυμίζεται ότι ΗΑΕ εισάγουν φυσικό αέριο από το Κατάρ μέσω αγωγού Dolphin, 
καθώς και υγροποιημένο φυσικό αέριο, ποικίλης προελεύσεως, μέσω θαλασσίων οδών, ιδίως κατά 
τους θερμούς μήνες του χρόνου, για την κάλυψη της κατανάλωσης των κλιματιστικών συστημάτων. 
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Η Διευθύνουσα 
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