
 

 

     

ςνεπγαζία Mubadala-Snam για ανάπηςξη ςδπογόνος-έγκπιζη εγσώπιος ζςζηήμαηορ μεηαθοπών με 

οσήμαηα ηεσνολογίαρ καςζίμος ςδπογόνος 

 

 Τν Εκηξαηηλό θξαηηθό επελδπηηθό Τακείν Mubadala θαη ν κεγάινο ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Snam, 

πξσηνπόξνο ζηελ ηερλνινγία αμηνπνίεζεο ηνπ πδξνγόλνπ σο θαπζίκνπ, νπνίνο είλαη θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ ηηαιηθνύ 

δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ, θαζώο θαη πιεηνςεθηθόο –καδί κε νκίινπο Enagas θαη Fluxys- κέηνρνο ηνπ ΔΕΣΦΑ, 

ππέγξαςαλ ρζεο κλεκόλην θαηαλόεζεο κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα από θνηλνύ δηελέξγεηα επελδύζεσλ κε ζθνπό 

ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ πδξνγόλνπ ζηα ΗΑΕ θαη αιινύ. Οη δύν πιεπξέο ζπκθώλεζαλ ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ 

ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο, ώζηε λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά έξγα γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκώλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, ηόζν ζηα ΗΑΕ, όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Τν κλεκόλην ζπλεξγαζίαο ππεγξάθε από 

ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα εγρσξίσλ επελδύζεσλ ηεο Mubadala, θ. Musabbeh Al Kaabi, θαη ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν 

ηεο Snam, θ. Alvera. Σύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ θ. Alvera, «ην ελ ιόγσ κλεκόλην επηηξέπεη ζηε Snam λα 

εληζρύζεη ηε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ θαη ηδηαίηεξα ζηα ΗΑΕ». Υπελζπκίδεηαη 

όηη ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Mubadala, ν θξαηηθόο βηνκεραληθόο-επελδπηηθόο όκηινο ADQ (πξώελ Abu 

Dhabi Developmental Holding Company) θαη ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ ηνπ Abu Dhabi, ADNOC, εγθαηλίαζαλ 

ηελ πξσηνβνπιία ‘Abu Dhabi Hydrogen Alliance’, κε ζηόρν αλάδεημε Abu Dhabi ζε θπξίαξρν δηεζλή πξνκεζεπηή 

θαπζίκνπ πδξνγόλνπ ρακεινύ απνηππώκαηνο ζε άλζξαθα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμαγσγή πδξνγόλνπ ζε 

αλαπηπζζόκελεο μέλεο αγνξέο. 

         Όπσο εμάιινπ αλέθεξαλ ηα εγρώξηα κέζα ελεκέξσζεο, ζηηο 21/3 ην εκηξαηηλό ππνπξγηθό ζπκβνύιην ελέθξηλε ηελ 

πινπνίεζε εζληθνύ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ κε ρξήζε νρεκάησλ ηερλνινγίαο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ. Σύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε σο άλσ έγθξηζε αθνξά θάζε είδνπο νρήκαηα, από ηδησηηθήο ρξήζεσο έσο βαξηά θνξηεγά 

νρήκαηα, ιεσθνξεία, ηαμί, νρήκαηα απνθνκηδήο απνξξηκάησλ θ.α. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζή ηνπ εμάιινπ, ην 

ππνπξγηθό ζπκβνύιην ελέθξηλε εζληθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο ελεξγεηαθώλ θαη πδάηηλσλ πόξσλ, 

ζηνρεύνληαο ζηελ θαηά 40% βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ησλ ηξηώλ πιένλ ελεξγνβόξσλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ΗΑΕ, ήηνη ησλ κεηαθνξώλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ θαηαζθεπώλ.         
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