
Πρόσφατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα του Μαρόκου 
 
Συνάντηση της τεχνικής επιτροπής του αγωγού φυσικού αερίου Νιγηρίας-Μαρόκου 
Κατά το διάστημα 7-11 Νοεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, στο Ραμπάτ, συνάντηση της τεχνικής επιτροπής του 
αγωγού φυσικού αερίου Νιγηρίας-Μαρόκου, αποτελούμενης από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών του 
Μαρόκου, της Νιγηρίας, της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), της 
Μαυριτανίας και της Σενεγάλης. Η εν λόγω συνάντηση έλαβε χώρα την επαύριον του Διαγγέλματος του Βασιλιά 
Mohammed VI προς τον μαροκινό λαό, επ’ ευκαιρία της 47ης επετείου «Πράσινης Πορείας», στο οποίο 
υπογραμμίστηκε η σημασία του εν λόγω στρατηγικού έργου, για την οικονομική ανάπτυξη της αφρικανικής 
ηπείρου και την ευημερία του πληθυσμού της δυτικής Αφρικής, ο οποίος ξεπερνά τα 440 εκ.. 
 
Υπογραφή MoU μεταξύ Μαρόκου και τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ 
Προβολής από τα εδώ ΜΜΕ έτυχε η υπογραφή, στις 8 Νοεμβρίου τ.έ., στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ για 
το κλίμα COP27, Μνημονίου Κατανόησης για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μεταξύ 
Μαρόκου και τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, ήτοι Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας, σε συνέχεια 
της υιοθέτησης του σχετικού οδικού χάρτη (Sustainable Electricity Trade / SET Roadmap), το 2016, κατά τη 
διάρκεια της COP22, στο Μαρακές. Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην θέσπιση των μηχανισμών που απαιτούνται για 
την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μεγάλων 
αγοραστών, στο πλαίσιο συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreements - PPA), εντός 
των χωρών SET. 
 
Συνάντηση εργασίας υπό την προεδρία του Βασιλιά για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και του πράσινου 
υδρογόνου 
Κατά συνάντηση εργασίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη των ΑΠΕ (22.11.2022), υπό την προεδρία του Βασιλιά 
Mohammed VI, με συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Ενεργειακής 
Μετάβασης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, δόθηκαν οδηγίες για επιτάχυνση ανάπτυξης των ΑΠΕ, και ειδικώς της 
ηλιακής (επιτάχυνση υλοποίησης των τριών έργων ηλιακής ενέργειας Noor Midelt) και αιολικής ενέργειας, προς 
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μείωση του ενεργειακού κόστους και προώθηση μιας οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Σύμφωνα με το επίσημο βασιλικό ανακοινωθέν, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΑΠΕ 
θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για το Βασίλειο, ιδιαιτέρως στους τομείς της αφαλάτωσης και του πράσινου 
υδρογόνου. Υπενθυμίζεται ότι, μέσω του εν εξελίξει προγράμματος ανάπτυξης των ΑΠΕ, η χώρα επιδιώκει την 
απόκτηση ηγετικού περιφερειακού και διεθνούς ρόλου στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, με βασικό 
ενεργειακό της στόχο, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από ΑΠΕ σε ποσοστό άνω του 52%, έως 
το 2030. 
Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για επιτάχυνση υλοποίησης του οδικού χάρτη της χώρας για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου. Δεδομένου ότι το Μαρόκο επιδιώκει την κατάταξη του μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών στον τομέα 
της παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, καθώς και την προσέλκυση σχετικών ιδιωτικών επενδυτικών 
σχεδίων, ο Βασιλιάς ζήτησε την δημιουργία, το συντομότερο δυνατό, μίας «Προσφοράς Μαρόκου» (Offre Maroc) 
που να καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του τομέα του πράσινου υδρογόνου στη χώρα, περιλαμβάνοντας 
τόσο το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο, όσο και τον σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών.  
Σημειώνεται ότι , σύμφωνα με τον εθνικό οδικό χάρτη υδρογόνου, ο οποίος υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2021, 
το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα να καταστεί βασικός περιφερειακός δρώντας στην ανάπτυξη του τομέα του 
πράσινου υδρογόνου και των παραγώγων του και να καλύψει περίπου το 4% της σχετικής παγκόσμιας ζήτησης. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω εθνικό χάρτη, η εξωτερική ζήτηση για πράσινο υδρογόνο και παράγωγα υπολογίζεται 
σε 10 TWh το 2030 (ισχύς ΑΠΕ 6 GW), 46 TWh το 2040 (ισχύς 25 GW) και 115 TWh το 2050 (ισχύς περίπου 60 
GW). Η εγχώρια ζήτηση υπολογίζεται σε 4 TWh το 2030 (ισχύς ΑΠΕ 2 GW), 22 TWh το 2040 (ισχύς 12 GW) και 40 



TWh το 2050 (ισχύς περίπου 20 GW). Οι ανωτέρω εκτιμήσεις προϋποθέτουν επενδύσεις ύψους 90 δισ. DH 
(περίπου 9 δισ. ευρώ) έως το 2030, και 760 δισ. DH (περίπου 76 δισ. ευρώ) έως το 2050. 
 
Χρηματοδότηση του πρώτου εργοστασίου πράσινου υδρογόνου στο Μαρόκο από την Γερμανία 
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στήριξης του Μαρόκου ύψους 242 εκ. ευρώ, για το 2023, που συμφωνήθηκε 
μεταξύ Γερμανίας και Μαρόκου, στα τέλη παρελθόντος μηνός, ποσό ύψους 38 εκ. ευρώ θα διατεθεί για την 
κατασκευή του πρώτου εργοστασίου πράσινου υδρογόνου στο Μαρόκο. 
 
Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ μαροκινής και ισραηλινής εταιρίας στον τομέα του πράσινου υδρογόνου 
Προβολής από τα εδώ ΜΜΕ έτυχε η υπογραφή, στις 8 Νοεμβρίου τ.έ., στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ για 
το κλίμα COP27, συμφωνίας μεταξύ της μαροκινής εταιρίας Gaia Energy και της ισραηλινής H2Pro, σχετικά με την 
παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, με αντικείμενο την ανάπτυξη συναφούς πιλοτικού προγράμματος και 
την πραγματοποίηση μελέτης για κατασκευή ενός υπερ-εργοστασίου ηλεκτρολυτών στο Μαρόκο, κατόπιν 
μεταφοράς σχετικής ισραηλινής τεχνογνωσίας.  
 
 


