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Ντουμπάι, 25 Μαϊου 2022 

   

Υπογραφή συμφωνιών στον ενεργειακό τομέα μεταξύ ADNOC, Masdar και bp 

 

Σύμφωνα με εδώ ανακοινώσεις, υπεγράφησαν, χθες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνίες συνεργασίας 

στον ενεργειακό τομέα μεταξύ της ADNOC και της Masdar από εμιρατινής πλευράς και της bp, από βρετανικής. 

Οι χθεσινές συμφωνίες αποτελούν απότοκα της στρατηγικής συμφωνίας-πλαίσιο που υπεγράφη κατά την 

επίσκεψη του Προέδρου Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan το Σεπτέμβριο του 2021 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Ειδικότερα, υπεγράφη συμφωνία απόκτησης μεριδίου 25% από την ADNOC στη φάση σχεδιασμού 

(pre-FEED) του έργου μπλε υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα H2Teesside της bp. Το H2Teesside 

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027 και να διαθέτει σε πλήρη δυναμικότητα έως το 2030 δύο μονάδες 

παραγωγής 500 μεγαβάτ (MW). Η απόκτηση από την ADNOC μετοχικού μεριδίου στο μεγαλύτερο υπό 

σχεδίαση έργο μπλε υδρογόνου στο ΗΒ σηματοδοτεί την πρώτη βρετανική επένδυση για την ADNOC. Η 

ADNOC και η BP δε δημοσιοποίησαν την αξία της επένδυσης.  

Επίσης, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Masdar και της bp  για τη διερεύνηση πιθανής 

συνεργασίας στο έργο πράσινου υδρογόνου HyGreen Teesside, που θα τροφοδοτείται από υπεράκτια αιολική 

ενέργεια. Το προτεινόμενο έργο HyGreen Teesside της bp αναμένεται να παράγει 60 MWe (μεγαβάτ 

ηλεκτρικής εισροής) υδρογόνου κατά τη θέση του σε λειτουργία το 2025, αυξάνοντας σε έως και 500 MWe έως 

το 2030. 

Αναφορικά με έργα στα ΗΑΕ, η ADNOC και η bp συμφώνησαν για τη διεξαγωγή κοινής μελέτης 

σκοπιμότητας για ένα έργο μπλε υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο Άμπου Ντάμπι. Η ADNOC και 

η bp αναμένουν να κεφαλαιοποιήσουν την υπάρχουσα βιομηχανική υποδομή του Άμπου Ντάμπι, σημαντικούς 

πόρους φυσικού αερίου και την εγγύτητα σε μελλοντικά κέντρα ζήτησης καθαρού υδρογόνου για να 

αναπτύξουν δυνητικά μια παγκόσμιας κλίμακας εγκατάσταση υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Η ADNOC, η bp και η Masdar συμφώνησαν, επίσης, να διερευνήσουν την παραγωγή Βιώσιμων 

Αεροπορικών Καυσίμων στα ΗΑΕ για λογαριασμό της Etihad Airways με μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε 

πράσινο υδρογόνο και αεριοποίηση αστικών αποβλήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κέντρου 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Αμπού Ντάμπι, Tadweer. 

Βασιζόμενοι, τελος, στις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, η ADNOC, η bp 

και η Masdar συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε κρίσιμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Έξυπνων Αποφάσεων για την υποστήριξη της διαχείρισης προηγμένης 

απόδοσης, των πλατφορμών ανίχνευσης εκπομπών μεθανίου και της τεχνολογίας δέσμευσης, χρήσης και 

αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) στο πετρελαϊκό πεδίο Bab της ADNOC. 

Σχολιάζοντας τις συμφωνίες, ο Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και 

Προηγμένης Τεχνολογίας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ADNOC και Πρόεδρος της Masdar, δήλωσε ότι 

η εμβάθυνση της συνεργασίας της ADNOC και της Masdar με την bp αποτελεί απόδειξη της μακροχρόνιας 

συνεργασίας των ΗΑΕ και του ΗΒ στον τομέα της βιωσιμότητας, καθώς και της πρόθεσης των ΗΑΕ να 

διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία καθαρού υδρογόνου τόσο σε εγχώριο 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Με την σειρά του, ο Falah Al Ahbabi, Πρόεδρος του Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων του Άμπου 

Ντάμπι, Tadweer, δήλωσε ότι το Κέντρο Διαχείρισης Αποβλήτων του Άμπου Ντάμπι επιθυμεί να αναπτύξει 
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στρατηγικές συνεργασίες, ώστε να εκτρέψει τα απόβλητα από χωματερές και να αξιοποιήσει εμπορικά βιώσιμες 

τεχνολογικές λύσεις. 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, δήλωσε ότι οι συμφωνίες 

θα ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Masdar, της ADNOC και της bp. Τόνισε ότι 

η Masdar είναι μακροχρόνιος επενδυτής στον τομέα ΑΠΕ του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα αξιοποιήσει την 

τεχνογνωσία της στα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα αειφόρα αεροπορικά καύσιμα για να υποστηρίξει την 

ενεργειακή μετάβαση και να εδραιώσει την ηγετική θέση των ΗΑΕ στην αναδυόμενη οικονομία του υδρογόνου. 
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