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Στρατηγική επενδυτική συνεργασία Ομίλων ADNOC, Taqa και Mubadala στην Masdar 

 

Σύμφωνα με πληροφόρηση που δημοσιοποιήθηκε από το Abu Dhabi Media Office την 1η Δεκεμβρίου, οι 

μεγάλοι κρατικοί Όμιλοι υδρογονανθράκων  / πετρελαιοειδών του Abu Dhabi, ADNOC και Taqa, αναμένεται 

να συνασπισθούν με το μεγάλο κρατικό επενδυτικό Ταμείο του Abu Dhabi, Mubadala, καθιστάμενοι και αυτοί 

μέτοχοι του παγκοσμίου εμβέλειας - θυγατρικού της Mubadala Ομίλου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του 

Εμιράτου- Masdar. Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα, επενδυτικό Ταμείο Mubadala κατέχει το 100% του 

κεφαλαίου της Masdar.  

Με την προσθήκη των Ομίλων ADNOC και Taqa στην σύνθεση των μετόχων της Masdar, προσδοκάται πως θα 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος της τελευταίας ως παγκόσμιας εμβέλειας πρωτοπόρου στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του πράσινου υδρογόνου, επιταχύνοντας παράλληλα την πορεία των ΗΑΕ 

για επίτευξη του στρατηγικού στόχου τους, μηδενικού επιπέδου εκπομπών άνθρακα έως το έτος 2050. 

Σύμφωνα με την σχετική πληροφόρηση, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω εταιρικής συναλλαγής, Όμιλος 

Taqa αναμένεται αποκτήσει μερίδιο 43% κεφαλαίου Masdar στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 

Ομίλους Mubadala και ADNOC να κατέχουν μερίδια 33% και 24% αντίστοιχα. Όσον αφορά τον κλάδο 

πράσινου υδρογόνου, ADNOC αναμένεται αποκτήσει μερίδιο 43% κεφαλαίου Masdar, με Ομίλους Mubadala 

και Taqa να κατέχουν μερίδια 33% και 24% αντίστοιχα.  

Όπως επισημαίνουν εδώ έγκυροι αναλυτές, νέα στρατηγική σύμπραξη ανωτέρω πετρελαϊκών Ομίλων στην 

Masdar έρχεται ως απόρροια πρωτοβουλίας ‘Abu Dhabi Hydrogen Alliance’, οποία εγκαινιάστηκε Ιανουάριο 

τρέχοντος έτους από επενδυτικά Ταμεία Mubadala, ADQ (πρώην Abu Dhabi Developmental Holding Company 

που διαθέτει πλειοψηφική συμμετοχή σε Όμιλο Taqa) και ADNOC, με στόχο ανάδειξη Abu Dhabi σε κυρίαρχο 

διεθνή προμηθευτή καυσίμου υδρογόνου χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξαγωγή υδρογόνου σε αναπτυσσόμενες ξένες αγορές. Επιπλέον, εν λόγω σύμπραξη έρχεται σε συνέχεια 

συμφωνίας περασμένου Νοεμβρίου μεταξύ Ομίλων ADNOC και Taqa για τον σχηματισμό κοινοπραξίας 

διεθνούς εμβέλειας στους κλάδους ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και πράσινου υδρογόνου, με στόχο την 

επίτευξη παραγωγικής δυναμικότητας 30 GW έως το έτος 2030.       

Σύμφωνα με εδώ έγκυρες εκτιμήσεις, η στρατηγική συνεργασία των τριών Ομίλων στην Masdar αναμένεται να 

προσφέρει πρόσθετη συνδυασμένη δυναμικότητα άνω των 23 GW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ 

προσδοκάται πως με την εν λόγω κίνηση θα δοθεί ώθηση στην συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Masdar 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδα άνω των 50 GW έως το έτος 2030.  

Όπως δήλωσε σχετικά ο Εμιρατινός Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας Dr. Sultan Al Jaber, 

οποίος τυγχάνει επίσης Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ADNOC και Πρόεδρος Masdar, η ιστορική συμφωνία 

των τριών Ομίλων για από κοινού συνεργασία στον Όμιλο Masdar –οποία ήλθε ακριβώς με τους εορτασμούς 

των 50 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας- αναμένεται αφ’ ενός να ενισχύσει την θέση της Masdar ως 

πρωτοπόρου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, αφ’ 

ετέρου δε να αναβαθμίσει τον ρόλο της ADNOC, φέρνοντάς την στο προσκήνιο της παγκόσμιας προσπάθειας 

για την μετάβαση προς καθαρές ενεργειακές πηγές.         
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