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                                                                                             Βηρυτός, 31 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

 

Η συμμετοχή του Κατάρ στον ενεργειακό χάρτη του Λιβάνου: Eni, TotalEnergies και 

QatarEnergy ενώνουν δυνάμεις στο τεμάχιο 9 / κοίτασμα Qana της λιβανικής ΑΟΖ 

 

 

Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε εν θέματι κοίτασμα αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη 

του επόμενου Σεπτεμβρίου. Μέσω της κρατικής της εταιρίας QatarEnergy, η Ντόχα προσχώρησε 

επίσημα την Κυριακή, 29 τ.μ., ως εταίρος με τη γαλλική TotalEnergies και την ιταλική Eni, στην 

κοινοπραξία, που πρόκειται να ξεκινήσει έρευνες για εξεύρεση υδρογονανθράκων στα οικόπεδα 4 

και 9 της λιβανικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Η επισημοποίηση της ανωτέρω 

ανασύνθεσης της κοινοπραξίας μετά την αποχώρηση της ρωσικής Novatek, έρχεται περίπου τρεις 

μήνες μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για την 

οριοθέτηση των νότιων θαλάσσιων συνόρων τους. 

Συνεπώς, ο Λιβάνιος υπηρεσιακός Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων κ. Walid Fayad, ο 

Υφυπουργός Ενέργειας του Κατάρ και εκτελεστικός διευθυντής της QatarEnergies, κ. Saad ben 

Charida el-Kaabi, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies κ. Patrick Pouyanné και ο διευθύνων 

σύμβουλος της Eni κ. Claudio Descalzi, συναντήθηκαν αρχικά στο αρμόδιο λιβανικό υπουργείο, 

όπου και υπέγραψαν συμβολικά έναν ενεργειακό χάρτη του Λιβάνου και της ΑΟΖ του. Στη συνέχεια 

μετέβησαν στο προεδρικό μέγαρο, όπου τους υποδέχθηκε ο υπηρεσιακός Π/Θ της χώρας, κ. 

Ναγκίμπ Μικάτι, ο οποίος παρακολούθησε την πραγματική υπογραφή της συμφωνίας, ενώ 

ακολούθησε συνέντευξη Τύπου. Το παρόν έδωσαν επίσης η Πρέσβυς της Γαλλίας κ. Anne Grillo, 

η Πρέσβυς της Ιταλίας κα. Nicoletta Bombardiere και ο Πρέσβυς του Κατάρ στον Λίβανο, κ. Ali ben 

Hamad al-Marri. 

Όλες οι πλευρές δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την επίτευξη της ανωτέρω συμφωνίας, 

ενώ υπογράμμισαν τη σημασία της, τόσο για τον Λίβανο όσο και για το διεθνές πλαίσιο, στο οποίο 

λαμβάνει χώρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία πολύπλευρη ενεργειακή κρίση. Η ενδεχόμενη 

επιτυχία στην εξερεύνηση των υδρογονανθράκων αναμένεται να επιτρέψει στον Λίβανο να επιτύχει 

τους στρατηγικούς και οικονομικούς του στόχους, ενώ και ο κ. Μικάτι έκρινε ότι η είσοδος της 

QatarEnergy αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τον υπεράκτιο τομέα των 

υδρογονανθράκων στον Λίβανο. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου τ.έ, αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν περί τα μέσα του έτους και θα ακολουθήσει η 

πρώτη ερευνητική γεώτρηση, πριν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου, ώστε, αν όλα κινηθούν σύμφωνα 

με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, τα τελικά αποτελέσματα για την ύπαρξη ή μη φυσικού αερίου, 

θα ανακοινωθούν στα τέλη του 2023. 
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Το μερίδιο της QatarEnergy στο 30% 

Όπως είχαμε επισημάνει και σε άλλες αναρτήσεις μας, οι φήμες για το ενδιαφέρον του Κατάρ να 

συμμετέχει στην επίμαχη κοινοπραξία, μαζί με τη γαλλική ΤotalEnergies (40%) και την ιταλική Εni 

(40%), κυκλοφορούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τη ρωσική Novatek 

(20%), η οποία είχε ήδη αποχωρήσει τον Αύγουστο του 2022, με τον όρο, ωστόσο, απόκτησης του 

30% των μετοχών στο σχετικό σχήμα. Ως εκ τούτου, η TotalEnergies και η ENI συμφώνησαν να 

παραχωρήσουν εκάστη το 5% των αντίστοιχων μετοχών τους επιπροσθέτως στο 20% της Novatek, 

το οποίο και αποκτά ο νέος τους εταίρος. Εξάλλου, σύμφωνα με τον λιβανικό κλαδικό τύπο και 

έγκριτους ενεργειακούς αναλυτές, η είσοδος του Κατάρ στην κοινοπραξία φέρνει μια πολιτική 

εγγύηση, δεδομένων και των δεσμών του Κατάρ με τις δυτικές χώρες, ακόμη και με το Ισραήλ. 

Η προοπτική για τον Λίβανο 

Άποψη του Γραφείου μας είναι ότι ο άμεσος στόχος για τον Λίβανο πρέπει να είναι 

καταρχήν η επιβεβαίωση του δυναμικού του τεμαχίου 9. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι, 

δεδομένου ότι θα χρειαστούν αρκετά έτη, προτού ο Λίβανος εισέλθει στη φάση της παραγωγής και 

της εμπορικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση επιτυχούς ανακάλυψης υδρογονανθράκων, 

απαιτούνται υποδομές για την εξαγωγή του φυσικού αερίου, οι οποίες, επί του παρόντος, είναι 

ανύπαρκτες. Δεδομένης και της τραγικής κατάστασης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, 

εδώ και έτη, απώτερος στόχος θα μπορούσε να είναι το αέριο να χρησιμοποιηθεί και για τοπική 

κατανάλωση στο Λίβανο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο υποδομών (ήτοι κατασκευής 

παράκτιων αγωγών). 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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