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Ενεπγειακέρ εξελίξειρ ζε ΗΑΕ – Επισειπημαηικέρ ζςμθωνίερ με ζκοπό ηην ανάδειξη ηος Αμπού Νηάμπι ζε 
κόμβο παπαγωγήρ ςδπογόνος, με ζςμμεηοσή Mubadala - Abu Dhabi Sustainability Week (18-21.1.2021).  

Σε πιαίζην Δβδνκάδνο Βησζηκόηεηνο Ακπνύ Νηάκπη (Abu Dhabi Sustainability Week, 18-21.1.2021), 
ππεγξάθεζαλ ηξεηο ζπκθσλίεο γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγήο πδξνγόλνπ ζην Δκηξάην ηνπ Ακπνύ Νηάκπη, ζε 
νπνίεο εκπιέθεηαη επελδπηηθόο θνινζζόο Mubadala. Δηδηθόηεξα, ππεγξάθεζαλ: 

- Σπκθσλία ADNOC, Mubadala (δεύηεξν κεγαιύηεξν θξαηηθό επελδπηηθό ηακείν ηνπ Ακπνύ Νηάκπη θαη δσδέθαην 
παγθνζκίσο) θαη θξαηηθνύ βηνκεραληθνύ Οκίινπ ADQ (πξώελ Abu Dhabi Developmental Holding Company) γηα 
ηελ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο αλάπηπμεο πδξνγόλνπ Abu Dhabi Hydrogen Alliance, απνζθνπώληαο 
ζηελ αλάδεημε ηνπ Δκηξάηνπ ζε παγθόζκην παξαγσγό ελέξγεηαο ρακεινύ απνηππώκαηνο άλζξαθα κε βάζε ην 
πδξνγόλν, ζε πιαίζην ζηξαηεγηθήο ΗΑΔ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ κίγκαηνο. Σηόρνο είλαη ηόζν ε 
νηθνδόκεζε βηώζηκεο νηθνλνκίαο πδξνγόλνπ ζηα ΗΑΔ (ζε ηνκείο κεηαθνξώλ, βηνκεραλίαο, ειεθηξνθίλεζεο, 
θιπ), όζν θαη ε εμαγσγή πδξνγόλνπ ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

- Σπκθσλία Μubadala κε Siemens Energy γηα ηελ δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ θαη εκπνξηθώλ επθαηξηώλ ζε ηνκείο 
θαζαξήο ελέξγεηαο θαη πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, νπνία πξνβιέπεη θνηλέο επελδύζεηο ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία, 
θαηαζθεπή εμνπιηζκνύ θαη παξαγσγή ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ.  

- Σπκθσλία Masdar (εηαηξεία έξεπλαο, ηερλνινγηώλ θαη αλάπηπμεο έξγσλ ΑΠΔ πνπ αλήθεη ζηελ Mubadala) κε 
Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο Κπβέξλεζεο Ακπνύ Νηάκπη, Etihad Airways, Lufthansa, Khalifa University, Siemens 
Energy θαη Marubeni Corporation (Ιαπσλία), γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο εκηξαηηλήο νηθνλνκίαο 
πξάζηλνπ πδξνγόλνπ.  

Σύκθσλα κε ηνλ Γ/λνληα Σύκβνπιν ηεο Mubadala, Khaldoon Al Mubarak, ε επέλδπζε ζε έξγα παξαγσγήο 
πδξνγόλνπ εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε ζηξαηεγηθή επελδύζεσλ ζε λέεο κνξθέο ελέξγεηαο κε κεδεληθό ή ρακειό 
απνηύπσκα άλζξαθα. Σε εθηέιεζε αλσηέξσ ζπκθσληώλ, Mubadala ζρεδηάδεη θαηαζθεπή πξνηύπνπ ζηαζκνύ 
παξαγσγήο πδξνγόλνπ ζηελ Masdar City (cluster ηερλνινγίαο θαζαξήο ελέξγεηαο ηεο Masdar ζην Ακπνύ 
Νηάκπη). 

H ADNOC έρεη ήδε ζέζεη ηα ζεκέιηα αλάπηπμεο νηθνζπζηήκαηνο πδξνγόλνπ, έκπλεπζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ Σεΐρε 
Mohamed, πξνο θάιπςε ηεο απμαλόκελεο δηεζλνύο δήηεζεο θαζαξώλ ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ θαη ηελ αλάδεημε 
ηνπ Ακπνύ Νηάκπη ζε δηεζλή θόκβν πδξνγόλνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Υπνπξγό Βηνκεραλίαο&Πξνεγκέλεο 
Τερλνινγίαο ΗΑΔ θαη Γ/λνληα Σύκβνπιν ηεο ADNOC, Dr Sultan Al Jaber, ε ADNOC ζρεδηάδεη ηελ αλάπηπμε 
παξαγσγήο «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ (από ΑΠΔ), αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 
γηα ηελ παξαγσγή «κπιε» πδξνγόλνπ (πξνεξρόκελνπ από ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ). Παξάιιεια, πάλησο, ν 
εκηξαηηλόο Υπνπξγόο επεζήκαλε όηη ν θιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 
ξόιν καθξνπξόζεζκα ζην παγθόζκην ελεξγεηαθό κίγκα, παξά ηελ ζηξνθή πξνο θαζαξή ελέξγεηα, αλακέλνληαο 
αλάθακςε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο ζε 105εθ.βαξέιηα/εκέξα έσο ην 2030. Πξνο ηνύην, ηα ΗΑΔ ζα 
εμαθνινπζήζνπλ λα εξεπλνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηα απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο 
παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ζε 5 εθ.βαξ./εκέξα έσο ην 2030 (έλαληη 4εθ.βαξ./εκέξα ην 2020).  
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Σε πιαίζην Δβδνκάδνο Βησζηκόηεηνο Ακπνύ Νηάκπη δηνξγαλώλεηαη ην εηήζην Γηεζλέο Σπλέδξην&Έθζεζε World 
Future Energy Summit (17-19.1.2021), ην Atlantic Council Global Energy Forum, θαζώο θαη ε 11ε Γεληθή Σύλνδνο 
ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο IRENA.  

 

 Νηοςμπάι, 19 Ιανοςαπίος 2021 

Η Γηεπζύλνπζα 
Μαξία Κσζηνπνύινπ 
Γξακκαηέαο Ο.Δ.Υ. A΄ 

  
   
 
 


