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 Συνεργασία ΗΑΕ-Γερμανίας στον τομέα του υδρογόνου 

 

Τα ΗΑΕ και η Γερμανία υπέγραψαν πριν από λίγες ημέρες σειρά συμφωνιών για την έρευνα και ανάπτυξη υδρογόνου 

επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων και Δράσης για το Κλίμα κ. Robert 

Habeck. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσε 

μέρος του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή με στόχο την εύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα βοηθήσει τη 

Γερμανία να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Η σημαντικότερη συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του ενεργειακού κολοσσού του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, της 

ιαπωνικής JERA και των γερμανικών ενεργειακών εταιρειών Hydrogenious και Uniper και αφορά αρχικώς τη μελέτη 

και ενδεχομένως δημιουργία, σε πιλοτική μορφή, αλυσίδας εφοδιασμού υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας από τα ΗΑΕ στο Wilhelmshaven στη Γερμανία, με βάση την τεχνολογία Liquid Organic Hydrogen 

Carriers (LOHC) που ανέπτυξε η Hydrogenious Το υδρογόνο αναγνωρίζεται ως σημαντική πηγή καθαρής ενέργειας, 

ωστόσο, είναι ένα πολύ ελαφρύ στοιχείο, που δυσκολεύει τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Η τεχνολογία LOHC 

της Hydrogenious φιλοδοξεί να παρέχει ένα ασφαλές, χαμηλού κόστους μέσο μαζικής αποθήκευσης και μεταφοράς 

υδρογόνου, συνδέοντας μόρια υδρογόνου σε ένα μη εύφλεκτο υγρό, καθιστώντας το κατάλληλο και ασφαλέστερο για 

μεταφορά και διανομή. 

Η ADNOC υπέγραψε, επίσης, συμβόλαια με τον γερμανικό κατασκευαστή χαλκού Aurubis και τις ενεργειακές εταιρείες 

RWE, Steag και GEWEC για την αποστολής μπλε αμμωνίας στη Γερμανία. Η Hamburger Hafen & Logistik AG (HHLA) 

και η ADNOC θα συνεργαστούν για τη μεταφορά της μπλε αμμωνίας. 

Τέλος, ο γερμανικός ερευνητικός οργανισμός Fraunhofer Gesellschaft και το υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών των 

Εμιράτων συμφώνησαν να εμβαθύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στη βιώσιμη ενέργεια και την 

εφαρμοσμένη τεχνολογία υδρογόνου. 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, κ. Sultan bin Ahmed Al Jaber δήλωσε ότι τα ΗΑΕ 

δεσμεύονται να συνεργαστούν με εταίρους που έχουν το ίδιο όραμα και στόχους για την υλοποίηση πρωτοβουλιών 

και έργων που συμβάλλουν στην παροχή ενέργειας χαμηλών εκπομπών ρύπων. 

Η συνεργασία ΗΑΕ-Γερμανίας στον τομέα αυτόν δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά αναπτύσσεται και 

σε θεσμικό επίπεδο. Στα μέσα Μαρτίου, συνεκλήθη για πρώτη φορά στο Ντουμπάι, η Ομάδα Εργασίας ΗΑΕ-

Γερμανίας, μια πρωτοβουλία των δύο χωρών για την ενίσχυση της συνεργασίας στο υδρογόνο και τα βιομηχανικά 

καύσιμα. Η συνάντηση είναι μέρος μιας ομάδας υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε από τη «Δήλωση Προθέσεων» 

της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν τα ΗΑΕ και η Γερμανία το 2017. 

Ο Sharif Al Olama, Υφυπουργός Ενέργειας και Υποδομών αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Πετρελαίου, ηγήθηκε 

της συνάντησης από την πλευρά των ΗΑΕ, ενώ ο ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στα 

ΗΑΕ, κ. Fischer, προήδρευσε της συνεδρίασης από την γερμανική πλευρά. Ο κ. Olama ανέφερε ότι τα ΗΑΕ μπορούν 

να αποτελέσουν παγκόσμιο κέντρο καθαρής ενέργειας σε όλες τις μορφές της, ιδιαίτερα του υδρογόνου, και είναι αυτή 

τη στιγμή μία από τις κορυφαίες χώρες στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. 
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Η Ομάδα Εργασίας στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οφέλους της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της καθαρής 

ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα του πράσινου υδρογόνου, ενισχύοντας τη συνεργασία και τους δεσμούς 

μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της ερευνητικής κοινότητας.  

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες για την ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου στις δύο 

χώρες. Η πρώτη ομάδα εργασίας ασχολείται με την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τεχνολογίας υδρογόνου, ενώ η 

δεύτερη θα αναπτύξει πολιτικές και νομοθεσία για το υδρογόνο, για να πραγματοποιήσει το όραμα και των δύο χωρών 

και να υλοποιήσει τον οδικό χάρτη των ΗΑΕ που έχουν θέσει ως στόχους να καταστούν ηγέτιδα δύναμη στην 

ανάπτυξη του υδρογόνου ως εναλλακτικό καύσιμο και να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 


