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Εξελίξεις σε τομέα των υδρογονανθράκων στα ΗΑΕ. Ενεργειακή συμφωνία ADNOC με
κοινοπραξία επενδυτικών κολοσσών ύψους 20,7δις δολ.ΗΠΑ.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων του Αμπού Ντάμπι Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC), οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε ενεργειακό τομέα χώρας, υπέγραψε
συμφωνία με κοινοπραξία έξι επενδυτών, ύψους 20,7 δις δολ.ΗΠΑ, για επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα
φυσικού αερίου στα ΗΑΕ. Εν θέματι συμφωνία προβλέπει άμεση επένδυση 10δις δολ.ΗΠΑ της Κοινοπραξίας
στην νεοσυσταθείσα θυγατρική της ADNOC, Adnoc Gas Pipeline Assets, οποία εκχωρείται κατά ποσοστό
49% στην Κοινοπραξία, με δικαίωμα 20ετούς μίσθωσης του δικτύου 33 αγωγών της ADNOC. Η ADNOC
διατηρεί πλειοψηφικό ποσοστό 51%, καθώς και την πλήρη ιδιοκτησία και διαχείριση του δικτύου αγωγών,
ενώ αναλαμβάνει την ευθύνη για τις λειτουργικές και κεφαλαιακές δαπάνες. Βάσει της συμφωνίας, το σύνολο
των ελεύθερων ταμειακών ροών (λειτουργικές ταμειακές ροές μείον κεφαλαιουχικές επενδύσεις) θα
διανέμεται υπό μορφή μερισμάτων στους επενδυτές της Κοινοπραξίας, ήτοι τις: Global Infrastructure Partners
(GIP), Brookfield Asset Management, κρατικό επενδυτικό ταμείο Σιγκαπούρης-GIC, Ontario Teachers’
Pension Plan Board (Ontario Teachers’), NH Investment & Securities και Snam.
Ο Υπουργός Επικρατείας και Δ/νων Σύμβουλος της ADNOC, Dr Sultan Al Jaber, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την επίτευξη της συμφωνίας, οποία χαρακτήρισε την μεγαλύτερη επένδυση ενεργειακών υποδομών
στην ευρύτερη περιοχή. Ο Εμιρατινός Υπουργός πρόσθεσε ότι εν λόγω συμφωνία αντανακλά το ζωηρό
επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει η ADNOC για προσοδοφόρες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου και
αποτελεί σημείο αναφοράς για επενδύσεις ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας στα ΗΑΕ και την
ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των ΗΑΕ ως προορισμού Άμεσων Ξένων Επενδύσεων,
έστω και εν μέσω κρίσης λόγω πανδημίας κορωνοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ κατέχουν την 6η θέση παγκοσμίως σε αποθέματα, με 273 τρις κ.πόδες φυσικού
αερίου και 160 τρις κ.πόδες μη συμβατικού αερίου. Εξάλλου, εν θέματι συμφωνία εξυπηρετεί στρατηγικό
στόχο των ΗΑΕ για την επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας και ειδικότερα αυτάρκεια σε φυσικό αέριο έως το
2025, ενώ σε βάθος εικοσαετίας (2040) η χώρα φιλοδοξεί να καταστεί καθαρός εξαγωγέας υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) και χημικών παραγώγων προϊόντων. Εξάρτηση χώρας από εισαγωγές αερίου (0,5
τρις κυβικούς πόδες/ετησίως) αφορά, κυρίως, ανάγκες παραγωγής ποσίμου ύδατος από αφαλάτωση και
ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση. Τρέχουσα ετήσια παραγωγή, ανερχόμενη σε 2,1 τρις κυβικούς
πόδες, προέρχεται από κοιτάσματα Αμπού Ντάμπι και υπολείπεται της κατανάλωσης, οποία υπολογίζεται σε
2,6 τρις κ.π. και καλύπτεται από εισαγωγές φυσικού αερίου από το Κατάρ μέσω αγωγού Dolphin, καθώς και
υγροποιημένου φυσικού αερίου, ποικίλης προελεύσεως, μέσω θαλασσίων οδών, ιδίως κατά τους θερμούς
μήνες του χρόνου, για την κάλυψη της κατανάλωσης των κλιματιστικών συστημάτων.
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