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 Πραγματοποίηση Συνόδου Διατροφικής Ασφάλειας ΗΑΕ-Ινδίας, Ντουμπάι, 8-9.12.2020. 
Διατροφικός Διάδρομος ΗΑΕ-Ινδίας και διμερής ινδοεμιρατινή συνεργασία. 

Το Γενικό Προξενείο της Ινδίας στο Ντουμπάι, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών-
CII και τον Οργανισμό Invest India, διοργάνωσε στο Ντουμπάι, στις 8-9/12/2020, Σύνοδο Διατροφικής 
Ασφάλειας ΗΑΕ-Ινδίας, με στόχο την διερεύνηση τρόπων εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών 
στον ευαίσθητο και επίκαιρο τομέα της διατροφικής ασφάλειας. Σε Σύνοδο συμμετείχε ο Εμιρατινός Υφυ-
πουργός Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, κ. Juma Alkai, ενώ της ινδικής αποστολής ηγήθηκαν ο κ.Rana 
Gurmeet Singh Sodhi, Επίτιμος Υπουργός Άθλησης&Νεολαίας Κυβέρνησης Punjab και ο Υπουργός Βο-
μηχανιών, Εμπορίου και ΤτΠ της Κυβέρνησης Andhra Pradesh, κ. Shri Mekapati Goutham Reddy. Σε εν 
λόγω Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, ο Πρέσβυς της Ινδίας στα ΗΑΕ κ. Pavan Kapoor και ο Πρέσβυς των 
ΗΑΕ στην Ινδία, Δρ.Ahmed Al Banna. Παράλληλα, διοργανώθηκε εικοσαμελής ινδική επιχειρηματική α-
ποστολή, με επικεφαλής τον αξιωματούχο Τμήματος Γεωργίας της Κυβέρνησης Jammu & Kashmir, κ. 
Navin K. Choudhary. Συνολικά συμμετείχαν στην Σύνοδο 200 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημοσίων ορ-
γανισμών, επενδυτών και λοιπών φορέων από Ινδία και ΗΑΕ.   

Εν λόγω εκδήλωση συμπεριέλαβε πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεις για την μεταποίηση, εξοπλι-
σμό&τεχνολογία τροφίμων, ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων, υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας, ει-
σαγωγικές διαδικασίες, επενδύσεις σε διατροφικά πάρκα, αγροτοβιομηχανικά clusters, αλιεία και ιχθυο-
καλλιέργεια, τεχνολογίες άρδευσης σε αλατούχα εδάφη, υδροπονικές και κάθετες καλλιέργειες. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων (G2G), κυβερνητικών αξι-
ωματούχων και επιχειρήσεων (G2B) και επιχειρήσεων (Β2Β).    

O Εμιρατινός Υφυπουργός Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, Juma Alkait, κατά την ομιλία του, υπογράμμισε 
ότι η Ινδία αποτελεί σημαντικό εταίρο των ΗΑΕ, τα οποία αξιολογούν στην παρούσα φάση οκτώ επενδυτι-
κά σχέδια βιομηχανικών πάρκων τροφίμων στην Ινδία, φιλοδοξώντας σε ανάπτυξη πολυάριθμων επενδύ-
σεων. Σύμφωνα δε με Εμιρατινό Υφυπουργό, εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν στην δημι-
ουργία 200χιλ.θέσεων εργασίας στην Ινδία, καθώς και κατάλληλων υποδομών για την διασφάλιση της 
ινδικής αγροτικής παραγωγής, δεδομένου ότι 30% αυτής καταστρέφεται λόγω των συνθηκών μεταποίη-
σης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Κατ’αυτόν τον τρόπο, τα ΗΑΕ θα προμηθεύονται φθηνότερα προϊόντα 
και η Ινδία θα εξασφαλίσει μείωση απωλειών παραγωγής και πελάτες για τα προϊόντα της. 

Σε παρέμβασή του, ο Πρέσβυς των ΗΑΕ στην Ινδία, Δρ. Ahmed Al Banna, αναγνώρισε την σημασία εν 
λόγω Συνόδου και την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Από πλευράς 
του, ο Πρέσβυς της Ινδίας στα ΗΑΕ κ.Pavan Kapoor σημείωσε την αύξηση κατά 23% των ινδικών εξαγω-
γών αγροτικών προϊόντων στα ΗΑΕ, κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020, έναντι αντίστοιχου τριμήνου 
προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, το εν λόγω διάστημα οι ινδικές αγροτικές εξαγωγές στα ΗΑΕ ανήλθαν σε 
3,42δις δολ.ΗΠΑ, έναντι 2,8δις δολ.ΗΠΑ την αντίστοιχη περίοδο 2019.  

Σημειώνεται ότι, σε πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Διατροφικής Ασφάλειας 2051, τα ΗΑΕ τα 
τελευταία χρόνια πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ινδία στην παραγωγή αγροτικών προϊό-
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ντων, καθώς και σε υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκευση και μεταφορά). Από τον Σεπτέμβριο 
2019, οι δύο χώρες έθεσαν τις βάσεις Διατροφικού Διαδρόμου ΗΑΕ-Ινδίας, οποίος προβλέπει επενδύσεις 
7διςUSD σε βάθος τριετίας, εκ των οποίων τα 5δις αφορούν επενδύσεις σε διατροφικά υπερ-πάρκα σε 
διάφορες ινδικές πόλεις και 2δις σε συμβολαιακή γεωργία, εφοδιαστική αλυσίδα και σχετικές υποδομές. 
Εν λόγω σχέδιο συντονίζει, σε συνεργασία με την ινδική κυβέρνηση, ο εμιρατινός κατασκευαστικός κο-
λοσσός Emaar Group. Ήδη η DP World (εμιρατινός πολυεθνικός όμιλος λιμένων και logistics) διερευνά 
συνέργειες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ινδία και η Ελεύθερη 
Ζώνη DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) έχει συστήσει την αγροτική πλατφόρμα «Agriota» για την 
δικτύωση Ινδών αγροτών με εμιρατινές εισαγωγικές εταιρείες.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα της εγκαθίδρυσης κοινού διατροφικού διαδρόμου ΗΑΕ-Ινδίας και κατ’ 
ουσία εμιρατινών διατροφικών αποθηκών στην Ινδία ετέθη με πρότυπο την στρατηγική ενεργειακής συ-
νεργασίας των δύο χωρών, οποία περιλαμβάνει συμφωνίες εκχώρησης σε ινδικές εταιρείες δικαιωμάτων 
έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΗΑΕ, ως και αποθήκευση εμιρατινού πετρε-
λαίου στην Ινδία. 
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