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Υπογραφή Συμφωνιών MASDAR με τρεις αφρικανικές χώρες για την ανάπτυξη ΑΠΕ  

Η Masdar υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της Abu Dhabi Sustainability Week - 

ADSW, Συμφωνίες με τρεις χώρες της υπο-σαχάριας Αφρικής, Αγκόλα, Ουγκάντα και Ζάμπια για την ανάπτυξη 

έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 5GW, ενώ τον προηγούμενο Αύγουστο είχε υπογραφεί αντίστοιχη συμφωνία 

για έργα ΑΠΕ στην Τανζανία συνολικής ισχύος 2 GW. 

Οι Συμφωνίες υπογράφηκαν υπό την ομπρέλα της πρωτοβουλίας Etihad 7, η οποία ανακοινώθηκε στην 

περσινή ADSW από τον Sheikh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Υπουργό Επικρατείας, με 

στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην ανάπτυξη του 

τομέα των ΑΠΕ της Αφρικής. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη δυναμικότητας 20 GW για την παροχή καθαρού 

ηλεκτρισμού σε 100 εκατ. ανθρώπους σε όλη την αφρικανική ήπειρο έως το 2035. 

Ειδικότερα, οι Συμφωνίες που υπογράφηκαν υπό την ομπρέλα Etihad 7 στην ADSW 2023 είναι μια 

Συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Υδάτων της Αγκόλα για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 

2 GW, μια Συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Ανάπτυξης Ορυκτών της Ουγκάντα για την ανάπτυξη 

έργων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1 GW και τέλος μια Συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας της 

Ζάμπια και την εθνική εταιρεία κοινής ωφέλειας της Ζάμπια, ZESCO Limited, για την κοινή ανάπτυξη έργων 

ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2 GW. 

Ο Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Υποψήφιος 

Πρόεδρος της COP28 και Πρόεδρος της Masdar, δήλωσε ότι τα ΗΑΕ είναι αφοσιωμένα στην προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης στον Παγκόσμιο Νότο, και ειδικά στην Αφρική. Από την πλευρά του, ο Mohamed Jameel 

Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε ότι δεδομένης της αναπτυξιακής δυναμικής της Αφρικής 

και των χαμηλών επιπέδων διείσδυσης των ΑΠΕ, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για τον τομέα των ΑΠΕ σε 

ολόκληρη την ήπειρο. 

Σύμφωνα με τον IRENA, λιγότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής έχει 

πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Αφρική παράγει, επίσης, μόλις το 20% της ηλεκτρικής της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Η ήπειρος έχει μια θεωρητική δυναμική περίπου 850 TW ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 

σύμφωνα με μια έκθεση που εκπονήθηκε πέρυσι από την Masdar. 

Η Masdar έχει ήδη παρουσία στην Αφρική, συμμετέχοντας στην κοινοπραξία Infinity Power Holding με 

την αιγυπτιακή Infinity, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ΑΠΕ στην Αφρική. Υπενθυμίζεται ότι τον παρελθόντα 

Νοέμβριο, η Masdar, η Infinity Power και η Hassan Allam Utilities υπέγραψαν Συμφωνία με την Κυβέρνηση της 

Αιγύπτου για την ανάπτυξη ενός χερσαίου αιολικού έργου 10 GW. 

Οι τρεις εταιρείες συνεργάζονται επίσης για την ανάπτυξη έργων πράσινου υδρογόνου στην Αίγυπτο, με 

στόχο μια συνδυασμένη ισχύ ηλεκτρολύτη 4 GW έως το 2030 και μια παραγωγή έως και 480.000 τόνων 

πράσινου υδρογόνου ετησίως. Η Masdar αναπτύσσει, επίσης, έργα ΑΠΕ στη Μαυριτανία, το Μαρόκο και τις 

Σεϋχέλλες. 
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