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Επιχειρηµατική Αποστολή Αραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου στα ΗΑΕ (22-25/3/2010)
Πραγµατοποιήθηκε από το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως
επιχειρηµατική αποστολή στα ΗΑΕ (22-25/3/2010), σε συνεργασία µε το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Abu Dhabi (ADCCI) και το αντίστοιχο Επιµελητήριο του
Dubai (DCCI). Η εν λόγω αποστολή αποτελείτο από 21 εκπροσώπους 18 Ελληνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών
(ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός, τουριστικές επιχειρήσεις, ΤΠΕ, κτηµατοµεσιτικές
υπηρεσίες κ.λπ.)
Στις 23/3 έλαβε χώρα επίσκεψη των µελών της αποστολής στο Εµιρατινό Υπουργείο
Εξωτερικού Εµπορίου, ακολούθησε επιχειρηµατική εκδήλωση και B2B συναντήσεις στο
ADCCI. Αντίστοιχη εκδήλωση και επιχειρηµατικές συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο
DCCI στις 24/3.
Κατά την επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικού Εµπορίου (23/3), η Υπουργός, Sheikha Lubna
Al Qasimi καλωσόρισε τα µέλη της αποστολής και απάντησε σε ερωτήσεις των Ελλήνων
επιχειρηµατιών. Η κα Υπουργός εξέφρασε την επιθυµία περαιτέρω ενίσχυσης και διεύρυνσης
των εµποροοικονοµικών δεσµών των δύο χωρών είτε µε την αύξηση του διµερούς όγκου
εµπορίου είτε µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων εκατέρωθεν. Στο ίδιο πλαίσιο, η κα
Υπουργός αναφέρθηκε στην Εµιρατινή αποστολή στην Ελλάδα (18-19/3) προς διερεύνηση
επενδυτικών ευκαιριών στη Χώρα µας.
Στη συνέχεια, η αποστολή επισκέφθηκε το ΕΒΕ Abu Dhabi όπου µετά το πέρας των
παρουσιάσεων, οι Έλληνες επιχειρηµατίες συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν µε εκπροσώπους
Εµιρατινών ιδιωτικών και κρατικών οργανισµών και συζήτησαν θέµατα εµπορικής
συνεργασίας. Επίσης, τα µέλη της αποστολής συνοµίλησαν µε τον κ. Πρέσβυ και τον
Προϊστάµενο του Γραφείου ΟΕΥ, κ. Α. Κουρούση, για τα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης
των Ελληνικών προϊόντων στην αγορά των ΗΑΕ.
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Στις 23/3 πραγµατοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα
του Αραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου µε εκπροσώπους της Ras Al Khaimah Investment
Authority (RAKIA), τον φορέα του οµώνυµου εµιράτου που διαχειρίζεται µεταξύ άλλων την
αντίστοιχη Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου, προκειµένου να διερευνήσουν θέµατα αµοιβαίας
συνεργασίας.
Στις 24/3, τα µέλη της αποστολής παρευρέθησαν σε επιχειρηµατική εκδήλωση που
διοργάνωσε το ΕΒΕ Dubai. Αφού πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση του εµποροοικονοµικού
περιβάλλοντος του Εµιράτου, έλαβαν χώρα συναντήσεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών µε
εκπροσώπους εταιρειών εγκατεστηµένων στο Dubai που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
ενδιαφέροντός τους.
Συµπερασµατικά, και οι δύο επιχειρηµατικές εκδηλώσεις (Abu Dhabi, Dubai) διεξήχθησαν σε
πολύ θερµό κλίµα και µε άψογη οργάνωση και προετοιµασία εκ µέρους των δύο
Επιµελητηρίων, ενώ και οι Β2Β συναντήσεις, παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία,
θεωρούνται ικανοποιητικές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
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