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Η βελτιωµένη δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας, σε συνδυασµό µε σηµαντικά συµβατικά 
προγράµµατα ανάπτυξης πετρελαίου που εκτελούν οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες θα 
οδηγήσουν σε άνοδο τις γεωτρήσεις το 2020  
Παρόλο που οι γεωτρήσεις σηµείωσαν υποχώρηση κατά τη διάρκεια του 2019, οι 
Η.Π.Α. έγιναν ο µεγαλύτερος παραγωγός αργού στον κόσµο, φθάνοντας στα 12,87 
MMbopd ( εκατ. βαρέλια/ηµέρα) το περασµένο ∆εκέµβριο και κατά µέσο όρο 12,2 
MMbpd για το έτος. 
Για να αποφευχθεί η κατάρρευση των τιµών πετρελαίου, ο OPEC + αποφάσισε να µειώσει 
την παραγωγή, µε 1.195 MMbpd.  
Στην πραγµατικότητα, η παραγωγή το ∆εκέµβριο ήταν µόνο 44,081 MMbpd, µε αποτέλεσµα 
τη µείωση κατά 1,569 MMbpd. 
Οι περικοπές ήταν αρκετές για την εξισορρόπηση των αγορών και τη διατήρηση σταθερών 
τιµών αναφοράς. 
Οι γεωπολιτικοί παράγοντες προκάλεσαν επίσης περιστασιακά άνοδο, αλλά οι τιµές του 
πετρελαίου, συνολικά, παρέµειναν µέσα σε ένα αρκετά σταθερό εύρος τιµών µεταξύ των 
χαµηλών $ 50 / bbl και των $ 60 / bbl. 
Η κορυφαία περιοχή της βιοµηχανίας πετρελαίου παραµένει η Μέση Ανατολή, 
υποστηριζόµενη από πολυετή προγράµµατα ανάπτυξης.   
Στον κλάδο του LNG ενώ το Κατάρ ήταν ο µεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσµο, η 
Αυστραλία µπορεί να διεκδικήσει σύντοµα αυτόν τον τίτλο. 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του World Oil ότι η διεθνής δραστηριότητα των εταιρειών έρευνας 
και παραγωγής (E&P) για το 2020 θα έχει ως εξής: 



 
- Τα καναδικά πηγάδια θα µειωθούν κατά 8,4%, ενώ οι µεξικάνικες γεωτρήσεις θα αυξηθούν 
κατά 20,9% 
- Οι παγκόσµιες γεωτρήσεις, εξαιρουµένων των Η.Π.Α., θα αυξηθούν κατά 0,3%, χωρίς τον 
Καναδά, ο ρυθµός αύξησης αυξάνεται σε 2,1% 
- Οι παγκόσµιες υπεράκτιες γεωτρήσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,7%, ενώ 
αναµένονται αυξήσεις σε κάθε περιοχή εκτός της Βόρειας Αµερικής. 
 
Μετά από δύο χρόνια βελτίωσης στις παγκόσµιες γεωτρήσεις, εκτός από τις Η.Π.Α., ο 
αριθµός των πηγαδιών που διανοίχθηκαν πέρυσι υποχώρησε 4,0%, στα 43.734. 

 

 
 
 

Φέτος, προβλέπεται ότι οι παγκόσµιες γεωτρήσεις θα αυξηθούν κατά 0,3%, σε 43.879 
φρεάτια.  
Η υπεράκτια δραστηριότητα συνεχίζει να ανακάµπτει, ενώ προβλέπεται αύξηση 4,7% σε 
2,411 φρεάτια 



 

 
 
 
 

Η παγκόσµια παραγωγή πετρελαίου και συµπυκνωµάτων ήταν κατά µέσο όρο 82.432 
MMbpd (εκατ βαρελιών ανά ηµέρα) κατά τη διάρκεια του 2018, µειωµένη κατά 0,7% 

 
 



 
 
 
 
 

Βόρεια Αµερική 
 
Εκτός των ΗΠΑ, οι γεωτρήσεις της Βόρειας Αµερικής θα µειωθούν κατά 7,1% το 2020, µε τον 
Καναδά να σηµειώνει πτώση και το Μεξικό αύξηση.  
Η υπεράκτια δραστηριότητα στις δύο χώρες εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 16,4% σε 85 
πηγάδια. 
 
 
∆υτική Ευρώπη 
 
Σηµαντικό ενδιαφέρον συνεχίζει να παρουσιάζει η εξερεύνηση των υφαλοκρηπίδων του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Νορβηγίας. 
Η νέα παραγωγή µεγάλων έργων στη Νορβηγία και το Ηνωµένο Βασίλειο καταδεικνύει 
συνεχείς µακροπρόθεσµες ευκαιρίες.  
Οι φορείς εκµετάλλευσης συνεχίζουν να εκχωρούν τα παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία σε 
περιφερειακούς ειδικούς.  
Οι υπεράκτιες γεωτρήσεις αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6%.. 



 
Νορβηγία: Η νορβηγική παραγωγή πετρελαίου ενισχύθηκε, όταν το πεδίο Johan Sverdrup 
εισήλθε στην αγορά τον Οκτώβριο.  
Η παραγωγή θα πρέπει θα φθάσει τα 440.000 bopd (βαρέλια/ηµέρα) µέχρι το καλοκαίρι, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 33% στην παραγωγή της Νορβηγίας κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2020.  
Η Equinor αναµένει από το Johan Sverdrup να αποφέρει έσοδα περισσότερα από 100 
δισεκατοµµύρια δολ τα επόµενα 50 χρόνια. 
Το ενδιαφέρον της εταιρείας στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα παραµένει ισχυρό, 
ενώ η Νορβηγική ∆ιεύθυνση Πετρελαίου ανέθεσε 69 νέες άδειες παραγωγής σε 26 εταιρείες 
τον Ιανουάριο του 2020. Το World Oil προβλέπει αύξηση κατά 0,9% στις γεωτρήσεις που 
διανοίχθηκαν το 2020. 
 
Ηνωµένο Βασίλειο. Ο 32ος και µεγαλύτερος κύκλος υπεράκτιων αδειών εκµετάλλευσης για 
την υφαλοκρηπίδα του Ηνωµένου Βασιλείου ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο, προσελκύοντας 
104 προσφορές που καλύπτουν 245 τετράγωνα και µερικά τετράγωνα. 
Οι άδειες θα πρέπει να εκµισθωθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου του 2020.  
Σε άλλο σηµείο, η Equinor ξεκίνησε την παραγωγή στο Mariner, το οποίο θα παράγει 
περισσότερα από 300 MMBOe (εκατ βαρέλια) σε πάνω από 30 χρόνια.  
Στην ξηρά οι drillers δέχθηκαν σηµαντικό πλήγµα στα τέλη του 2019, όταν η κυβέρνηση 
του Ηνωµένου Βασιλείου απαγόρευσε την fracturing σε νέα πηγάδια. Αναµένεται ότι τα 
βρετανικά πηγάδια, τόσο υπεράκτια όσο και στην ξηρά, θα παραµείνουν στα επίπεδα του 
2019. 
 
Ανατολική Ευρώπη / FSU  
 
Η ανάπτυξη των αγωγών εξαγωγής φυσικού αερίου, καθώς και η παραγωγή για την πλήρωσή 
τους, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ενδιαφέρον για τους φορείς της Ρωσίας και όχι µόνο.  
Τα πηγάδια που έχουν διανοιχθεί σε Ανατολική Ευρώπη και FSU ( χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης) προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 1,8% το 2020.  
Οι οικονοµικές κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας οδηγούν σε αδιέξοδο τις γεωτρήσεις 
στη χώρα. 
Η Ρωσία εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε έργα στην αποµακρυσµένη περιοχή της, ως µέσο 
για να καταστεί κυρίαρχος παράγοντας στις παγκόσµιες αγορές φυσικού αερίου και LNG.  
Η Rosneft και η Novatek PJSC, ο µεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου της χώρας, 
ενέκριναν σχέδια µε εξαγωγική δυναµικότητα 26 εκατοµµυρίων τόνων LNG ετησίως, 
διπλασιάζοντας την υπάρχουσα χωρητικότητα. Επιπλέον, η Gazprom ολοκλήρωσε 176 
φρέατια παραγωγής φυσικού αερίου στον τοµέα Chayandinskoye στην Yakutia, για να γεµίσει 
τον αγωγό αερίου Power of Siberia που εξυπηρετεί τις κινεζικές αγορές. Αναµένεται αύξηση 
1,5% στις γεωτρήσεις. 
 
Άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της FSU. Η εξερεύνηση κυριαρχεί στα 
Βαλκάνια, µε την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προσφέρει τον πρώτο γύρο αδειοδότησης για 
εξερεύνηση. 
Η χώρα ακολουθεί την Κροατία, η οποία προσέφερε έκταση το 2019. 
Στο Αζερµπαϊτζάν, οι γεώτρησεις θα αυξηθούν κατά 13% φέτος, τόσο χερσαίες όσο και 
υπεράκτιες.  
Στο Καζακστάν θα κυριαρχήσουν οι πρόσθετες αναπτυξιακές γεωτρήσεις στον τοµέα Tengiz.  
Οι χώρες της FSU, εκτός της Ρωσίας, θα σηµειώσουν άνοδο το 3,9% φέτος. 
 
Μέση Ανατολή 
 
Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι ο «αστέρας» των E & P. Χάρη στα σταθερά 
αναπτυξιακά προγράµµατα των διάφορων κρατικών επιχειρήσεων, οι περιφερειακές 
γεωτρήσεις παραµένουν σε ιστορικά υψηλό ρυθµό για αρκετά χρόνια.  



Για το 2020, οι γεωτρήσεις στη Μέση Ανατολή αναµένεται να αυξηθούν κατά 3,3%. Οι 
υπεράκτιες γεωτρήσεις θα αυξηθούν κατά 8,1%. 
 
Η Σαουδική Αραβία παραµένει ο παγκόσµιος ηγέτης των εξαγωγών πετρελαίου.  
Μια επίθεση τον Σεπτέµβρη του 2019 στη µονάδα επεξεργασίας πετρελαίου Abqaiq της Saudi 
Aramco και στον πετρελαϊκό τοµέα Khurais οδήγησε στη µεγαλύτερη ηµερήσια άνοδο των 
παγκόσµιων τιµών πετρελαίου την τελευταία δεκαετία.  
Παρ 'όλα αυτά, η εταιρεία ανέφερε ότι αποκατέστησε την παραγωγή του πεδίου σε πλήρη 
παραγωγική ικανότητα µέχρι το τέλος του µήνα. 
Τα βαριά αναπτυξιακά έργα της χώρας και οι σχετικές γεωτρήσεις συνεχίζονται, αν και 
αναµένεται να υποχωρήσουν κάτω από 6,0%. 
 
Ιράκ. Παρά τις πρόσφατες εντάσεις µε την Ουάσιγκτον, το Ιράκ παραµένει ο δεύτερος 
µεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.  
Παρά τις πολιτικές αναταραχές και τις απαιτούµενες περικοπές του ΟΠΕΚ, το Ιράκ 
αναµένεται να σηµειώσει αύξηση κατά 15,8% φέτος. 
 
ΗΑΕ-Αµπού Ντάµπι. Η κρατική Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) ανακοίνωσε 
πρόσφατα αύξηση 7% στα αποθέµατα πετρελαίου, φθάνοντας τα 105 Bbb(δισ βαρέλια).  Επί 
του παρόντος, η εταιρεία παράγει περίπου 2,9 MMbpd. (εκατ βαρέλια / ηµέρα). 
Η ADNOC ισχυρίζεται επίσης ότι αύξησε τα αποθέµατα φυσικού αερίου σε περίπου 
273 Tcf, εν µέσω ανακάλυψης αποθεµάτων αερίου.  
Η ADNOC Drilling ανακοίνωσε το Νοέµβριο ένα µεγάλο πρόγραµµα επέκτασης του στόλου 
που θα προσθέσει δεκάδες εξέδρες µέχρι το 2025. 
 
Το Οµάν, ο µεγαλύτερος driller της Μέσης Ανατολής, φιλοξενεί µια σηµαντική νέα ευκαιρία 
εξερεύνησης, αφού η BP και η Eni υπέγραψαν συµφωνία E & P για το µπλοκ 77 τον Ιούλιο 
του 2019. 
Το µπλοκ 77 βρίσκεται ανατολικά από το Block 61 της BP, όπου βρίσκονται τα έργα αερίου 
Khazzan και Ghazeer . Προβλέπεται αύξηση κατά 8,0% στις γεωτρήσεις. 
 
Αίγυπτος: Οι προβλέψεις εκτιµούν µια άνοδο της τάξης του 4% στην δραστηριότητα 
εξόρυξης. Σύµφωνα µε report η Egyptian General Petroleum Corp. έχει τον µεγαλύτερο 
αριθµό γεωτρήσεων παγκοσµίως σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατά το τρίτο τρίµηνο 
του 2019, τρείς από τις οποίες είναι στο  Western Desert basin.  
 
Άπω Ανατολή 
 
Η Άπω Ανατολή αναµένεται να έχει άνοδο 1,2% στα φρεάτια. Ωστόσο, εάν η Κίνα δεν 
ακολουθήσει, τότε η περιοχή θα παρουσιάσει µόλις µια αύξηση, στο 0,7%. 
 
Κίνα. Ως ο µεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσµίως, η Κίνα θα µπορούσε να δει 
σηµαντική µείωση του ρυθµού αύξησης της ζήτησης φέτος.  
Η κρατική εταιρεία CNPC δήλωσε ότι ο ρυθµός της αύξησης της ζήτηση θα µπορούσε 
να υποχωρήσει κατά το ήµισυ του επιπέδου του περασµένου έτους, εν µέσω της 
συνεχιζόµενης εµπορικής διαµάχης και της επιδηµίας κορωναϊού  
Η ζήτηση πετρελαίου της χώρας θα πρέπει να αυξηθεί, ίσως κατά 2,4%, σύµφωνα µε το 
Bloomberg. Προς το παρόν, οι κινεζικές γεωτρήσεις θα πρέπει να αυξηθούν στο 1,2% 
περίπου. 
 
Ινδονησία. Η κρατική επιχείρηση PT Pertamina, , έχει λάβει πρόσφατα µέτρα για τη µείωση 
των εισαγωγών πετρελαίου.  
Τον Νοέµβριο, ο επικεφαλής της εταιρέιας κ. Joko Widodo διέταξε την αναδιάρθρωση της 
οµάδας διαχείρισης της εταιρείας. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ληφθούν µέτρα για την 
επεξεργασία περισσότερων πόρων στην εγχώρια αγορά για την τόνωση των εσόδων από τις 
εξαγωγές. Φέτος, αναµένεται αύξηση 3,3%. 



 
Νότιος Ειρηνικός – LNG 
 
Η Αυστραλία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς LNG στον κόσµο. Σύµφωνα µε 
την αµερικανική EIA και το Τµήµα Βιοµηχανίας, Καινοτοµίας και Επιστηµών της Αυστραλίας, 
η Αυστραλία βρίσκεται σε καλό δρόµο να ξεπεράσει το Κατάρ ως παραγωγός. Και οι φορείς 
εκµετάλλευσης εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερο πετρέλαιο. 
Οι γεωτρήσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 1,2% κατά το 2020. 
 
ΠΗΓΗ:  https://worldenergynews.gr/index.php?id=42756 
 
  


