
 

 

Άμπου Ντάμπι, 17 Νοεμβρίου 2021 

 

10η σύνοδος της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας ΗΑΕ-

Ρωσίας. Διμερής συνεργασία στον τομέα «καθαρής» ενέργειας 

 

Α. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Dubai η 10η σύνοδος της Μεικτής Διυπουργικής 

Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας ΗΑΕ-Ρωσίας, στην οποία συμπροήδρευσαν από εμιρατινής 

πλευράς ο Υπουργός Οικονομίας κ. Abdullah Al Marri και από ρωσικής ο Υπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας κ. Denis Manturov. Στην διάρκεια της συνόδου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέο 

πλαίσιο για την διμερή τους οικονομική συνεργασία επικεντρωμένου σε 12 τομείς ζωτικής σημασίας, 

ενώ προσδιόρισαν επίσης χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων. Στους τομείς 

έμφασης της διμερούς συνεργασίας περιλαμβάνονται το εμπόριο και οι επενδύσεις (ιδιαίτερα σε 

υποδομές και σε κλάδο εξορύξεων), η αγορά ακινήτων, η ενέργεια, η βιομηχανία και η καινοτομία (με 

ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία και την φαρμακοβιομηχανία), οι χρηματοοικονομικές 

και τραπεζικές υπηρεσίες, η τελωνειακή συνεργασία, η γεωργία και η ασφάλεια τροφίμων, η 

εκπαίδευση, οι μεταφορές και τα συστήματα logistics, οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία 

πληροφορικής, ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης, ο τουρισμός και ο αθλητισμός, η 

περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση φυσικών πόρων, η κυκλική οικονομία και η διαστημική 

συνεργασία.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που ανέφερε ο Ρώσος Υπουργός κ. Manturov, ο όγκος των 

διμερών ανταλλαγών στην διάρκεια του 2021 αναμένεται να φθάσουν τα 4,5 με 5 δισ. δολλάρια, ενώ 

αναφέρθηκε επίσης σε 60 ενεργά εμιρατινά επενδυτικά projects στην Ρωσία, στην ισχυρή ρωσική 

επενδυτική παρουσία στα ΗΑΕ και στο γεγονός ότι τα ΗΑΕ συνιστούν τον μεγαλύτερο εμπορικό 

εταίρο της Ρωσίας στην περιοχή του Κόλπου, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού όγκου 

εμπορίου της Ρωσίας με τις χώρες της περιοχής, αλλά και τον μεγαλύτερο επενδυτικό προορισμό 

ρωσικών κεφαλαίων στον αραβικό κόσμο, απορροφώντας το 90% περίπου των ρωσικών επενδύσεων 

στην περιοχή.   

Κατά εδώ παραμονή του, κ. Manturov συναντήθηκε στο Dubai με Διάδοχο Abu Dhabi και 

Αναπληρωτή Ανώτατο Διοικητή Εμιρατινών Ενόπλων Δυνάμεων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al 

Nahyan, καθώς και με Εμιρατινό ΥΠΕΞ Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Κατά την συνάντηση 

με Διάδοχο Abu Dhabi, οποίου κ. Manturov αποτελεί τακτικό συνομιλητή, συζητήθηκαν προοπτικές 

διεύρυνσης συνεργασίας δύο χωρών σε τομείς εμπορίου και προηγμένων βιομηχανιών. 

   

Β. Επισημαίνεται εξάλλου ότι στο πλαίσιο του 37ου μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου για την βιομηχανία 

υδρογονανθράκων ADIPEC που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Abu Dhabi, χθες τα ΗΑΕ και η 

Ρωσία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων με αντικείμενο την σύσταση μεικτής ομάδας εργασίας για την 

προώθηση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της «καθαρής» ενέργειας, με ιδιαίτερη μάλιστα 

έμφαση στην ανάπτυξη του καυσίμου υδρογόνου και με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και 

τεχνητής νοημοσύνης. Εν λόγω δήλωση υπεγράφη σε διάρκεια συνάντησης υψηλού επιπέδου υπό τον 

Εμιρατινό Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Πετρελαίου και Ενέργειας κ. Sharif Al Olama και τον 

Ρώσο Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας κ. Pavel Sorokin.    
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