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Εμιρατινές οικονομικές - επιχειρηματικές αποστολές σε Μόσχα και Κίεβο 

 

Α. Στις 10 Δεκεμβρίου εμιρατινή οικονομική - επιχειρηματική αποστολή υπό τον Υπουργό Επικρατείας για 

το Εξωτερικό Εμπόριο Dr. Thani Al Zeyoudi συμμετείχε σε καθιερωμένο ετήσιο διεθνές εξαγωγικό φόρουμ 

‘Made in Russia’ που πραγματοποιήθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα, παρουσία υπουργών και κρατικών 

αξιωματούχων, επιχειρηματιών και επενδυτών από τη Ρωσία και το εξωτερικό. Στην εμιρατινή αποστολή 

μετείχαν επίσης κ.κ. Mohammed Al Jaber, Πρέσβυς ΗΑΕ στη Μόσχα, Rashid Abdul Karim Al Balooshi, 

Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Εμιράτου Abu Dhabi, Saed Al Awadi, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου 

Dubai Industries and Exports, Mohammed Al Alili, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Βιομηχανίας και 

Οικονομίας Εμιράτου Fujairah και Mohammed Al Arian, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Εμιράτου Ajman.  

Dr. Al Zeyoudi αναφέρθηκε σε εντατικοποίηση διμερούς συνεργασίας τα τελευταία χρόνια σε ζωτικούς 

τομείς μεταξύ των οποίων οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαστημική τεχνολογία και άλλες τεχνολογίες 

αιχμής, αλλά και οι εκατέρωθεν επενδύσεις σε κλάδους κτηματαγοράς, βιομηχανίας, ασφάλειας τροφίμων, 

υποδομών, πετροχημικών, λιμένων και αερομεταφορών. Εμιρατινός Υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε σε 

επιτεύγματα ΗΑΕ, σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις οικονομικού συστήματος χώρας και σε πρόσφατες 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες Κυβέρνησης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι Ρωσία αποτελεί αγορά 

προτεραιότητας για τις εμιρατινές εξαγωγές, μαζί με ακόμη 9 αγορές στην Ευρώπη, την Ασία και την 

Ωκεανία. Dr. Al Zeyoudi ενημέρωσε εξάλλου παριστάμενους εν λόγω φόρουμ σχετικά με προόδους 

εμιρατινού κλάδου κατεργασίας και εμπορίας χρυσού, δίνοντας έμφαση στα σύγχρονα συστήματα 

πιστοποίησης ποιότητας και τεχνικής επάρκειας εμιρατινών μονάδων παραγωγής, ενώ τους κάλεσε να 

διερευνήσουν προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρηματικούς Ομίλους των ΗΑΕ.  

 

Β. Στις 13 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση επιχειρηματικής αποστολής διάρκειας μίας 

εβδομάδας που διοργάνωσε η ελεύθερη ζώνη του Dubai (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC) και η 

Κυβέρνηση του Εμιράτου του Dubai (Dubai Authority on commodities trade and enterprise) στην 

πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Εν λόγω εμιρατινή αποστολή με τίτλο ‘Made for Trade Live roadshow’ 

έτυχε της επίσημης στήριξης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ουκρανίας, καθώς και 

του Ουκρανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Dubai (Ukrainian Business Council Dubai), στοχεύοντας να 

προσελκύσει ακόμη περισσότερους μεγάλους ουκρανικούς Ομίλους στην ελεύθερη ζώνη του Dubai 

(σημειωτέον ότι DMCC φιλοξενεί ήδη περί τις 200 ουκρανικών συμφερόντων επιχειρήσεις). Σύμφωνα με 

σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής της ζώνης DMCC κ. Ahmed bin Sulayem, «ενώ η ζώνη διαθέτει ήδη ένα 

δυναμικό άνω των 19.000 επιχειρήσεων-μελών παρατηρούμε αυξανόμενο πρόσθετο ενδιαφέρον από νέες 

αγορές και προσβλέπουμε στην επέκταση των συνεργασιών της Ουκρανίας με την ζώνη, ιδιαίτερα σε 

κλάδους αιχμής για την ουκρανική οικονομία, όπως η αγροβιομηχανία και η υψηλή τεχνολογία / τεχνολογία 

πληροφορικής. 

Σε διάρκεια εν λόγω εβδομάδας, μέλη αποστολής DMCC συναντήθηκαν μεταξύ άλλων με υψηλούς 

αξιωματούχους των Επιμελητηρίων Ουκρανίας και Κιέβου, με το Συμβούλιο Ουκρανικών Επιχειρήσεων 

(Ukrainian Business Council), καθώς και με την Ένωση Ουκρανών Επιχειρηματιών (Union of Ukrainian 

Entrepreneurs), αλλά και με Οργανισμούς όπως οι UNIT City Innovation Park, Blockchain Association of 

Ukraine, Blockchain Hub Kyiv, WTECH Ukraine, AVITAR και Export Promotion Centre of Ukraine.         
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