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Επίσκεψη Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Δρ. Al Jaber, στη Νότια 

Κορέα 

Σε συνέχεια της περιοδείας του στην Άπω Ανατολή, ο Δρ Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργός 

Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Ειδικός Απεσταλμένος για την Κλιματική 

Αλλαγή, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με κυβερνητικούς και 

επιχειρηματικούς ηγέτες στη Νότια Κορέα, με στόχο την ενίσχυση των διμερών δεσμών και τη διερεύνηση 

επιχειρηματικών ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσημης επίσκεψης, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, ο Δρ. 

Al Jaber πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένης 

του Park Jin, Υπουργού Εξωτερικών, του Lee Chang-yang, Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Ενέργειας και της Han Wha-jin, Υπουργού Περιβάλλοντος, καθώς και με τον Ban Ki-Moon, πρώην Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με κορυφαία στελέχη 

επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη βιομηχανική 

συνεργασία, το υδρογόνο, την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, τις κλιματικές λύσεις και την COP28. 

Έγινε, επίσης, παρουσίαση των ευκαιριών στους τομείς διύλισης και πετροχημικών στο Αμπού Ντάμπι, 

καθώς και στη Βιομηχανική Χημική Ζώνη TA'ZIZ στο Ruwais. 

Στις συναντήσεις, ο Δρ. Al Jaber τόνισε την επιθυμία των ΗΑΕ να ενισχύσει την ειδική στρατηγική 

εταιρική σχέση με τη Νότια Κορέα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η βιομηχανία, οι παραδοσιακές και οι 

νέες μορφές ενέργειας, οι τεχνολογικές λύσεις για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. 

Επαναβεβαίωσε, επίσης, τη δέσμευση των ΗΑΕ για τη διασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών αργού 

πετρελαίου, πετροχημικών και διυλισμένων προϊόντων  στη Νότια Κορέα. 

Ο Εμιρατινός Υπουργός τόνισε ότι τα ΗΑΕ δίνουν μεγάλη σημασία στη στρατηγική τους σχέση 

με τη Νότια Κορέα, καθώς για περισσότερα από 40 χρόνια, η Ν. Κορέα είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός 

επιχειρηματικός και ενεργειακός εταίρος και τα ΗΑΕ επιθυμούν να εμβαθύνουν τους δεσμούς σε όλη την 

ενεργειακή και βιομηχανική αλυσίδα αξίας, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης 

και να προωθηθούν ευεργετικές δράσεις για το κλίμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Masdar και η KEPCO υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) για να 

αξιολογήσουν από κοινού τις ευκαιρίες στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Βάσει της Συμφωνίας, οι δύο 

εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας σε υπεράκτια αιολικά έργα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υφιστάμενων και υπό σχεδιασμό υπεράκτιων αιολικών έργων της 

KEPCO και της Masdar. Θα αξιολογήσουν επίσης τις ευκαιρίες στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου, την 

τεχνολογία αποθήκευσης μπαταριών και τις δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας. 

Τα τελευταία χρόνια, οι συνεργασίες των ΗΑΕ και της Νότιας Κορέας έχουν επικεντρωθεί σε 

στρατηγικά σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της εφοδιαστικής. Αξιοσημείωτα 

έργα περιλαμβάνουν τον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Αμπού Ντάμπι, καθώς και τις παραχωρήσεις σε 

κορεατικές εταιρείες για εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων επίσης στο Αμπού Ντάμπι. 
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