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Συμφωνίες Masdar για έργα ΑΠΕ στο Αζερμπαϊτζάν 

Η Masdar υπέγραψε δύο Συμφωνίες με το Υπουργείο Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν για την 

ανάπτυξη έργων καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας στη χώρα συνδυασμένης ισχύος 4.000 

μεγαβάτ (MW) ως αποκλειστική παραχώρηση. Βάσει των Συμφωνιών, η Masdar έχει το δικαίωμα 

να αναπτύξει σε δεύτερη φάση επιπλέον 6.000 MW, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα στα 

10.000 MW.  

Η πρώτη Συμφωνία αφορά την ανάπτυξη χερσαίων αιολικών έργων, ισχύος 1.000 MW και 

φωτοβολταϊκών (Φ/Β), επίσης, ισχύος 1.000 MW και περιλαμβάνει μέτρα για τη μελέτη και 

ενίσχυση του δικτύου και την εφαρμογή διαδικασιών για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Η δεύτερη Συμφωνία καλύπτει ολοκληρωμένα έργα υπεράκτιας αιολικής και πράσινου 

υδρογόνου, ισχύος 2.000 MW και περιλαμβάνει παραγωγή και εξαγωγή αιολικής ενέργειας, 

παραγωγή και εξαγωγή υδρογόνου και μέτρα απαλλαγής από τον άνθρακα.  

Η Masdar υπέγραψε, επίσης, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την Κρατική Εταιρεία 

Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) για την κοινή ανάπτυξη ΑΠΕ. 

Τις ανωτέρω Συμφωνίες υπέγραψαν ο Parviz Shahbazov, Υπουργός Ενέργειας του 

Αζερμπαϊτζάν, και ο Fawaz Al Muharrami, Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής της Masdar 

Clean Energy, σε εκδήλωση στη Shusha, στο περιθώριο της Εβδομάδας Ενέργειας του Μπακού. 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Πρόεδρος της 

Masdar, Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, δήλωσε ότι οι εν λόγω Συμφωνίες ενισχύουν τη στενή 

σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και του Αζερμπαϊτζάν, καταδεικνύουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της 

ενεργειακής μετάβασης και θα συμβάλουν στην ενεργειακή διαφοροποίηση και την ενεργειακή 

ασφάλεια του Αζερμπαϊτζάν. 

Ο Αζέρος Υπουργός, κ. Shahbazov, υπογράμμισε ότι οι Συμφωνίες αναδεικνύουν το 

Αζερμπαϊτζάν ως χώρα πράσινης ανάπτυξης, παραγωγού και εξαγωγέα πράσινης ενέργειας, 

καθώς ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση υψηλής αξίας «πράσινων» επενδύσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω Συμφωνίες υλοποιούν τα Μνημόνια Κατανόησης που είχαν 

υπογραφεί στο Μπακού στις 16 Μαρτίου τ.έτ., όταν είχε ανακοινωθεί και η επίσημη έναρξη 

κατασκευής του πρώτου έργου ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά στο Garadagh ισχύος 230 MW. Το εν 

λόγω έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. 
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