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Επίσκεψη Γάλλου Υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής και Ψηφιακής 

Κυριαρχίας κ. Bruno Le Maire, στα ΗΑΕ, 30.1.2023 

Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, κ. Bruno 

Le Maire πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα ΗΑΕ στις 30.1.2023, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη 

επιχειρηματική αποστολή, στο πλαίσιο της περαιτέρω σύσφιγξης των διμερών οικονομικών σχέσεων των δύο 

χωρών. 

Μετά τη διμερή συνάντηση του Γάλλου Υπουργού με το Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργού 

Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Προτεινόμενο Πρόεδρο της COP28, ανακοινώθηκε 

ότι τα ΗΑΕ και η Γαλλία συμφώνησαν να ξεκινήσουν ένα διμερές Πρόγραμμα που συνδυάζει την 

τεχνογνωσία της Γαλλίας και των ΗΑΕ για την ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών που 

επιταχύνουν την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, ιδίως την απανθρακοποίηση βιομηχανιών στις οποίες είναι 

δύσκολο να μετριαστούν οι εκπομπές άνθρακα (HTA), συμπεριλαμβανομένων λύσεων καθαρού υδρογόνου 

στις μεταφορές. Από την πλευρά των ΗΑΕ, του Προγράμματος αυτού θα ηγείται η Masdar.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε, επίσης, στο Αμπού Ντάμπι η πρώτη ολομέλεια 

του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου ΗΑΕ-Γαλλίας, υπό την προεδρία του Δρ. Sultan bin 

Ahmed Al Jaber, Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, και του κ. Patrick 

Pouyanné, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της TotalEnergies. 

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο κ. Le Maire, ο οποίος υπενθύμισε την εντολή που δόθηκε στο 

Συμβούλιο από την ηγεσία των δύο χωρών, κατά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στη Γαλλία τον 

περασμένο Ιούλιο. Έθεσε, επίσης, το πλαίσιο για τη σημαντική διεύρυνση και εμβάθυνση των οικονομικών 

δεσμών ΗΑΕ-Γαλλίας με αρχική εστίαση στη συμβατική ενέργεια, τις ΑΠΕ και τη δράση για το κλίμα, τις 

μεταφορές και τα logistics, τη βιομηχανία, την τεχνολογία και τις διμερείς επενδύσεις. 

Υπογραμμίστηκε ότι και οι δύο χώρες απολαμβάνουν πολυάριθμες επενδυτικές ευκαιρίες σε βασικούς 

στρατηγικούς τομείς στο πλαίσιο του France 2030 και του Make it in the Emirates. 

Τα ΗΑΕ φιλοξενούν ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό γαλλικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, με περίπου 

600 θυγατρικές που απασχολούν περισσότερους από 30.000 εργαζομένους. Αντίστοιχα, τα ΗΑΕ είναι ο 

δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής των χωρών του Κόλπου στη Γαλλία. 

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου συγκρότησε τρεις ομάδες εργασίας αφιερωμένες 

στις Ενέργειες και το Κλίμα (I), τις Μεταφορές και τα Logistics (II) και τις Επενδύσεις (III). Κάθε ομάδα 

εργασίας, αποτελούμενη από 10 εταιρείες της Γαλλίας και των HAE, συμπεριλαμβανομένων μΜΕ και 

νεοφυών επιχειρήσεων, θα συνεργαστεί για να εντοπίσει συγκεκριμένα κοινά έργα και πρωτοβουλίες 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να προτείνει οδικούς χάρτες υλοποίησης με προτεραιότητα σε εκείνα που 

αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη δράση για το κλίμα. 

Η ομάδα εργασίας που είναι αφιερωμένη στην ενέργεια και το κλίμα έχει ήδη οδηγήσει σε μια πρώτη 

συνεργασία για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου μεταξύ της TotalEnergies και της ADNOC, καθώς οι δύο 

εταιρείες έχουν δεσμευτεί από κοινού να προωθήσουν τεχνολογίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, σε 

παγκόσμια κλίμακα, για την εξάλειψη των εκπομπών μεθανίου στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου και την κινητοποίηση όλων των βασικών παραγόντων του κλάδου προκειμένου να σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος ενόψει της COP28. 

Εκτός της σύγκλησης του διμερούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου, ο Γάλλος Υπουργός επισκέφθηκε, 

επικεφαλής αντιπροσωπείας εταιρειών από το γαλλικό χρηματοοικονομικό κλάδο, την ελεύθερη ζώνη για 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Abu Dhabi Global Market (ADGM) και ήταν ομιλητής σε εκδήλωση, με 



  

στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών και καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ ΗΑΕ και Γαλλίας, που θα 

υποστηρίζουν την προσέλκυση γαλλικών επιχειρήσεων να εγκατασταθούν στο Αμπού Ντάμπι. 

Η γαλλική αντιπροσωπεία περιελάμβανε εκπροσώπους από τις Bpifrance, BNPP, Société Générale, 

Ardian και 14 άλλους διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. 

Σημειώνεται ότι η Ardian, με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους $140 δισεκ., άνοιξε γραφείο στο 

ADGM, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον κ. Le Maire. Επίσης, διατηρεί στενή συνεργασία εδώ και πέντε 

χρόνια με τη Mubadala Capital, ενώ ανακοίνωσε πριν έξι εβδομάδες, ότι θα επενδύσει 2,1 δισεκ. δολάρια σε 

ένα χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών επενδυτικών στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζεται η εν λόγω θυγατρική του 

Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου του Αμπού Ντάμπι. 

 

 


