ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ
ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ
Περαιηέρω ενίζτσζη ζσνεργαζιών ηων ΗΑΔ με τώρες ηης Αναηολικής Αζίας (Ν. Κορέα, Ινδονηζία).
Α. Ν.Κνξέα: Σηηο 4 Μαξηίνπ 2021 έιαβε ρώξα δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ηνπ Δκηξαηηλνύ Υπνπξγνύ Βηνκεραλίαο &
Πξνεγκέλεο Τερλνινγίαο Dr. Sultan Al Jaber κε ηνλ Κνξεάηε Υπνπξγό Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο & Δλέξγεηαο θ. Sung
Yun-mo, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζηνπο ηνκείο
βηνκεραλίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Σηε ζπλάληεζε κεηείραλ επίζεο πςειόβαζκα ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ
θνξέσλ από ηηο δύν ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC, ηεο νπνίαο ν Dr.
Sultan είλαη θαη ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο), Masdar, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI),
Korea Gas Corporation (KOGAS), Korea National Oil Corporation (KNOC), H2KOREA, GS Caltex, GS Energy,
Hanwha Solutions, LOTTE Chemical, SK E&C, SK innovation θαη Samsung Engineering.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ππνγξάθεθαλ δύν κλεκόληα θαηαλόεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ σο άλσ
Υπνπξγείσλ ησλ δύν ρσξώλ. Τν πξώην αθνξά ηνλ ηνκέα ελαξκόληζεο ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ ησλ δύν ρσξώλ κε
ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηνπ πδξνγόλνπ σο ελεξγεηαθήο πεγήο, κε ζπληνληζκό ησλ κειώλ ηεο ‘Abu Dhabi Hydrogen
Alliance’ (ADNOC, Mubadala, ADQ, βι. ζρεηηθό ηει/κα Γξαθείνπ Ο.Δ.Υ. Νηνπκπάη κε Α.Π. Φ.
2710.1/2/ΑΣ24/19.1.2021) θαη ηνπ αξκόδηνπ θνξεαηηθνύ θνξέα H2KOREA, κε ηα δύν Υπνπξγεία λα ζπκθσλνύλ
ζηελ από θνηλνύ εθπόλεζε κειεηώλ ζθνπηκόηεηαο θαη πινπνίεζεο πηινηηθώλ projects ζηνπο θιάδνπο πδξνγόλνπ
θαη ηερλνινγηώλ κείσζεο ησλ εθπνκπώλ άλζξαθα. Τν δεύηεξν κλεκόλην αθνξά ηε δηκεξή ζπλεξγαζία πξνο
αλάπηπμε θνηλώλ βηνκεραληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ πνιηηηθώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηαηξηθέο ηερλνινγίεο, ζηε
δηαζηεκηθή ηερλνινγία, θαζώο θαη ζηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζηνλ αγξνηηθό θαη ην βηνκεραληθό ηνκέα (δεκηνπξγία
«έμππλσλ» γεσξγηθώλ κνλάδσλ, κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη εξγνζηαζίσλ).
Σην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαδηθηπαθήο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλάληεζεο, δηεμήρζεζαλ επίζεο ζπλνκηιίεο κεηαμύ ηεο Abu
Dhabi National Oil Company (ADNOC) θαη ηνπ κεγάινπ θνξεαηηθνύ ελεξγεηαθνύ νκίινπ GS Energy, κε αληηθείκελν
ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο κε βάζε ην πδξνγόλν θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ Abu Dhabi σο
δηεζλνύο θέληξνπ παξαγσγήο, δηακεηαθόκηζεο θαη εμαγσγώλ πδξνγόλνπ θαη άιισλ ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηαθώλ
πξντόλησλ. Οη ζπλνκηιίεο ηεο ADNOC κε ηελ GS Energy αθνξνύζαλ επίζεο ηελ κεηαμύ ηνπο επελδπηηθή
ζπλεξγαζία ζην κεγάιν εκηξαηηλό ζπγθξόηεκα δηπιηζηεξίσλ & πεηξνρεκηθώλ ζηελ πεξηνρή Ruwais, 240 ρικ. δπηηθά
ηνπ Abu Dhabi. Σεκεηώλεηαη όηη ν όκηινο GS Energy ζπκκεηέρεη επίζεο ζηηο πεξηνρέο παξαρσξήζεσλ ηεο ADNOC
γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε εκηξαηηλά ζηνηρεία, ηα ΗΑΔ απνηεινύλ ηνλ κεγαιύηεξν εκπνξηθό εηαίξν ηεο Ν. Κνξέαο
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, κε όγθν δηκεξνύο εκπνξίνπ (πιελ πξντόλησλ πεηξειαίνπ) ζηα $5
δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2019. Τν θάζκα ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ ΗΑΔ-Ν. Κνξέαο είλαη εμαηξεηηθά επξύ, πεξηιακβάλνληαο
κεηαμύ άιισλ θιάδνπο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαηλνηνκίαο, νηθνλνκίαο, άκπλαο-αζθάιεηαο, πνιηηηζκνύ,
εθπαίδεπζεο θαη ΑΠΔ, ελώ νξόζεκν ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν πιεπξώλ απνηέιεζε ε θαηαζθεπή ππξεληθνύ
εξγνζηαζίνπ γηα εηξεληθνύο ζθνπνύο ζηε Γπηηθή πεξηνρή Abu Dhabi από θνηλνπξαμία ππό λνηηνθνξεαηηθό θνινζζό
KEPCO.
Β. Ιλδνλεζία: Δπίζεο, ζηηο 6 Μαξηίνπ 2021, ε Ιλδνλεζία ππέγξαςε ζπκθσλία πιαίζην κε ηελ εκηξαηηλή, εδξεύνπζα
ζην Dubai, πξσηνβνπιία World Logistics Passport (WLP), θαζηζηάκελε έηζη ε πξώηε ρώξα ηεο ΝΑ Αζίαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ ελ ιόγσ πξσηνβνπιία πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ
αλαδπόκελσλ νηθνλνκηώλ, κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο από ηνλ παγθόζκηαο εκβέιεηαο δηακεηαθνκηζηηθό
θόκβν ηνπ Dubai, πξνο εκπνξηθνύο θόκβνπο αλαπηπζζόκελσλ αγνξώλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνο ηελ
Τδαθάξηα. Η σο άλσ ζπκθσλία ππεγξάθε από εκηξαηηλήο πιεπξάο από ηνλ Sultan Ahmed bin Sulayem, επηθεθαιήο
ηεο DP World θαη ηεο Dubai's Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) θαη από ηλδνλεζηαθήο από ηνλ θ.
Toto Dirgantoro, Πξόεδξν ηνπ Indonesia National Shippers’ Council, παξνπζία αμησκαηνύρσλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο
Ιλδνλεζίαο. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Dirgantoro, «δηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ πξσηνβνπιία World Logistics Passport,

πξνζδνθνύκε όηη νη Ιλδνλήζηνη εμαγσγείο ζα κπνξέζνπλ λα κεηώζνπλ ηα κεηαθνξηθά θαη απνζεθεπηηθά ηνπο
θνζηνιόγηα θαη λα βειηηώζνπλ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηηο εμαγσγηθέο ηνπο πξννπηηθέο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Μ.
Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Αλαη. Δπξώπεο θαη ηεο Ν. Ακεξηθήο».
Δπηπξόζζεηα, όπσο θαηέγξαςε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Τύπνο, ν κεγάινο δηεζλνύο εκβέιεηαο εκηξαηηλόο όκηινο
δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ DP World, καδί κε ην –επίζεο δηεζλνύο εκβέιεηαο- θαλαδηθό
επελδπηηθό ηακείν Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ππέγξαςαλ ζηελ Τδαθάξηα ζπκθσλία
καθξνπξόζεζκεο ηζρύνο κε ηνλ ηλδνλεζηαθό όκηιν Maspion Group κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε
θαη ιεηηνπξγία δηεζλνύο ιηκέλνο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) θαη βηνκεραληθνύ πάξθνπ κε εγθαηαζηάζεηο
logistics ζηελ πεξηνρή Gresik, ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Ιάβαο. Η σο άλσ ζπκθσλία ππεγξάθε από εκηξαηηλήο
πιεπξάο από ηνλ Sultan Ahmed bin Sulayem, επηθεθαιήο ηεο DP World θαη από ηλδνλεζηαθήο από ηνλ Dr. Alim
Markus, επηθεθαιήο ηνπ Maspion Group, παξνπζία ηνπ Δκηξαηηλνύ Υπνπξγνύ Δλέξγεηαο & Υπνδνκώλ θ. Suhail Al
Mazrouei. Οη εξγαζίεο ηνπ ελ ιόγσ κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνύ project αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ζπλνιηθό εθηηκώκελν ύςνο επελδύζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ $1,2 δηζ., ελώ νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκέλα containers ζην Gresik αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ
2023. Η ππνγξαθείζα ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κεηαμύ ηεο δηεζλνύο επελδπηηθήο
πιαηθόξκαο DP World-CDPQ (ε νπνία επελδύεη ζε έξγα αλάπηπμεο ιηκέλσλ ζε παγθόζκην επίπεδν) θαη ηνπ
Maspion Group, κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ.
Άμποσ Ντάμπι, 7 Μαρτίοσ 2021
Παντελής Γκάσιος, Σύμβοσλος ΟΕΥ Α΄

