
 

 

     

Επίσκεψη Διαδόχου Abu Dhabi στην Βρετανία – συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου 
 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Διαδόχου του Abu Dhabi και Αναπληρωτή Ανώτατου Διοικητή των 

Εμιρατινών Ενόπλων Δυνάμεων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Βρετανία στο τέλος της 

περασμένης εβδομάδας, υπεγράφησαν ακόλουθες συμφωνίες συνεργασίας οικονομικού περιεχομένου σε 

κλάδους ενδιαφέροντος: 

 

 Μεγάλο κρατικό επενδυτικό Ταμείο του Abu Dhabi, Mubadala και νεοσυσταθείσα βρετανική 

κυβερνητική Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων, UK Office for Investment (OfI), οποία υπάγεται σε 

Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου (Department for International Trade) και εποπτεύεται από Βρετανό 

Πρωθυπουργό, υπέγραψαν συμφωνία με στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 

εγκαινιασθείσας τον παρελθόντα Μάρτιο σχέσης Στρατηγικής Επενδυτικής Συνεργασίας ΗΑΕ-Ην. 

Βασιλείου (‘UAE-UK Sovereign Investment Partnership’). Με βάση την υπογραφείσα συμφωνία, οι 

τομείς της διμερούς Στρατηγικής Επενδυτικής Συνεργασίας κατά την προσεχή πενταετία επεκτείνονται, 

πέραν των βιοεπιστημών και των υπηρεσιών υγείας, σε κλάδους ενεργειακής μετάβασης, υψηλής 

τεχνολογίας / βιομηχανιών προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και υποδομών. Συμφωνία υπεγράφη από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mubadala, κ. Khaldoon Al Mubarak και τον Βρετανό Υφυπουργό 

αρμόδιο για Επενδύσεις και Υπηρεσία OfI, Λόρδο Grimstone. 

 

 Σε πλαίσιο ως άνω συμφωνίας, η Κυβέρνηση των ΗΑΕ ανακοίνωσε την δέσμευση κεφαλαίων 

συνολικού ύψους 10 δισ. λιρών για την υλοποίηση της διμερούς Στρατηγικής Επενδυτικής 

Συνεργασίας, η οποία θα εποπτεύεται από την Mubadala και την ως άνω βρετανική Υπηρεσία 

Προσέλκυσης Επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι εν λόγω κεφάλαια προτίθενται κεφαλαιοποιήσουν επί 

των ήδη δεσμευμένων –από παρελθόντα Μάρτιο- από την Mubadala κεφαλαίων ύψους 800 εκατ. λιρών 

με σκοπό την διενέργεια επενδύσεων σε βρετανικό κλάδο βιοεπιστημών – υπηρεσιών υγείας σε χρονικό 

ορίζοντα πενταετίας, προς συμπλήρωση του βρετανικού κρατικού προγράμματος επενδύσεων σε κλάδο 

βιοεπιστημών (‘Life Sciences Investment Programme’), προϋπολογισμού 200 εκατ. λιρών, οποίο έχει 

ανακοινωθεί από το 2020.  

Επίτευξη συμφωνίας επέκτασης πεδίου εφαρμογής διμερούς Στρατηγικής Επενδυτικής Συνεργασίας 

εντάσσεται σε πλαίσιο ευρύτερης διμερούς «Εταιρικής Σχέσης για το Μέλλον» (‘Partnership for the 

Future’) μεταξύ των δύο χωρών, οποία συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη μεταξύ του Διαδόχου Abu 

Dhabi Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan και του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Βορις Johnson και 

προβλέπει εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς περιφερειακής σταθερότητας, 

βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας, εκπαίδευσης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ασφάλειας 

τροφίμων.    

 

 Σειρά τριών συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του μεγάλου κρατικού Ομίλου 

υδρογονανθράκων του Εμιράτου του Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), του 

εμιρατινού Ομίλου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Masdar –θυγατρικού του εμιρατινού κρατικού 

επενδυτικού ταμείου Mubadala- και του βρετανικού πετρελαϊκού κολοσσού British Petroleum (BP) –

οποίος έχει εξαιρετικά μακρά συνεργασία με ADNOC- με σκοπό την εντατικοποίηση της διμερούς 

συνεργασίας ΗΑΕ-Βρετανίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, κυρίως δια της δημιουργίας και 

επέκτασης εκατέρωθεν εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας από 

καύσιμο υδρογόνο, συνολικής συνδυασμένης παραγωγικής ισχύος 2 GW. Εν λόγω συμφωνίες 

υπογράφηκαν από τον Υπουργό Βιομηχανίας & Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, οποίος είναι 

ταυτόχρονα Διευθύνων Σύμβουλος της ADNOC και Πρόεδρος της Masdar, Dr. Sultan Al Jaber και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της BP, κ. Bernard Looney. Με βάση τις εν λόγω συμφωνίες, οι τρεις Όμιλοι 

αναμένεται να συνεργαστούν για την δημιουργία και αξιοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής, 
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αποθήκευσης και διαμετακομιστικών κόμβων για το καθαρό υδρογόνο, σε αμφότερες τις χώρες, 

παραγωγικής ισχύος της τάξεως του 1 GW σε εκάστη χώρα, σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με σχετικά 

οικονομικά δημοσιεύματα, οι εγκαταστάσεις καθαρού υδρογόνου στην Βρετανία θα βασιστούν στην 

ύπαρξη πολύ αξιόλογων εμιρατινών επενδύσεων –μέσω του Ομίλου Masdar- σε ορισμένα από τα 

μεγαλύτερα επενδυτικά projects υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας (offshore αιολικών πάρκων) 

στην Βρετανία. Εν λόγω διμερής συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

αμφοτέρων των χωρών για δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα και των αερίων θερμοκηπίου και 

αυξημένη χρήση καυσίμου υδρογόνου με χρονικό ορίζοντα το 2030.  

Επισημαίνεται ότι αμφότερες οι χώρες θεωρούνται ιδιαίτερα προηγμένες όσον αφορά τις τεχνολογίες 

δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) ιδιαίτερα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των 

περιοχών Teesside στην Βρετανία και Al Reyadah στα ΗΑΕ (Abu Dhabi), οι δε υπογραφείσες 

συμφωνίες προβλέπουν εντατικοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των τεχνικών δέσμευσης άνθρακα, με έμφαση σε βιομηχανικούς 

κλάδους στα ΗΑΕ. Επιπλέον, τόσο η ADNOC όσο και η Masdar αναμένεται να συνεργαστούν με την 

BP στον εντοπισμό και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς αποθήκευσης και 

διανομής ενέργειας, με έμφαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην αποδοτική 

χρήση ενέργειας σε ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα σε μεγάλα αστικά κέντρα στα ΗΑΕ και την 

Βρετανία, αλλά και σε άλλες ενδεχομένως ενδιαφερόμενες χώρες. Η συνεργασία μεταξύ των τριών ως 

άνω Ομίλων αναμένεται εξάλλου να συμβάλει στην υλοποίηση της σκοπούμενης μεγάλης επένδυσης 

της BP για την δημιουργία μονάδας παραγωγής καυσίμου υδρογόνου στην περιοχή Teesside στις 

βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας. 

 

 Υπεγράφη επίσης Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ 

του μεγάλου εμιρατινού Ομίλου αμυντικού εξοπλισμού Tawazun Economic Council και του 

βρετανικού Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου (Department for International Trade, UK Defence and 

Security Exports). Εν λόγω μνημόνιο υπεγράφη διαδικτυακά, στο περιθώριο της επίσκεψης του 

Διαδόχου του Abu Dhabi στην Βρετανία, μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Tawazun κ. 

Tareq Al Hosani και του Βρετανού Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τις Εξαγωγές, κ. Graham 

Stuart. Επικεφαλής Ομίλου Tawazun ανέφερε σχετικά ότι το υπογραφέν Μνημόνιο στον κλάδο 

αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να ενισχύσει την διμερή συνεργασόα και να βοηθήσει στον 

εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού. 
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