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Υπογραφή Συμφωνιών μεταξύ ΗΑΕ και Ιαπωνίας στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης και της 

τεχνολογίας 

Τα ΗΑΕ και η Ιαπωνία υπέγραψαν, στο πλαίσιο της Abu Dhabi Sustainability Week – ADSW σειρά 

Μνημονίων Συνεργασίας (MoU) στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης και της υιοθέτησης της τεχνολογίας 

στη βιομηχανία. Η υπογραφή αυτών των Συμφωνιών και των Μνημονίων εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής 

οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Οι Συμφωνίες υπεγράφησαν παρουσία των Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργού Βιομηχανίας και 

Προηγμένης Τεχνολογίας και Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΑΕ στην Ιαπωνία, και του κ. Yasutoshi Nishimura, 

Υπουργού Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας.  

Κατά τη διμερή συνάντησή τους, οι υπουργοί συζήτησαν, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 

τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων των ΗΑΕ και της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής 

εταιρικής σχέσης τους. Εξερεύνησαν, επίσης, τον τομέα του υδρογόνου ως βασικό συστατικό μιας δίκαιης 

ενεργειακής μετάβασης και συζήτησαν τις ευκαιρίες για συνεργασία ενόψει της COP28. 

Μεταξύ των Συμφωνιών που υπεγράφησαν, περιλαμβάνονται: 

α) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας και του 

Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, το οποίο αφορά τη συνεργασία στον τομέα 

της βιομηχανίας και της προηγμένης τεχνολογίας και στοχεύει στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των 

εταιρειών των δύο χωρών, καθώς και στη διερεύνηση κοινών επενδυτικών ευκαιριών. Στοχεύει, ακόμη, να 

ενισχύσει τη διμερή συνεργασία για να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών για την υποστήριξη 

των βιομηχανικών στόχων των δύο χωρών και των στόχων μείωσης του άνθρακα.  

β) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Masdar και της ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής JERA 

στους τομείς του πράσινου υδρογόνου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από κοινού δραστηριοποίησή 

τους σε αγορές κοινού ενδιαφέροντος. 

γ) Συμφωνία κοινής μελέτης μεταξύ της ADNOC και της Tsubame BHB. Η Συμφωνία διερευνά 

ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την εξεύρεση νέων λύσεων για την 

παραγωγή αμμωνίας.  
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