
 

Δπίσκεψη εμιρατινής επίσημης εμπορικής αποστολής στις ΗΠΑ 
 

Σηηο 20/9 νινθιεξώζεθε ην πξόγξακκα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο, δηάξθεηαο κίαο εβδνκάδαο, εκηξαηηλήο εκπνξηθήο 

απνζηνιήο ππό ηνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκίαο θ. Marri θαη Επηθξαηείαο γηα ζέκαηα Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ Dr. Al 

Zeyoudi ζηηο ΗΠΑ. Σηελ εκηξαηηλή επίζεκε εκπνξηθή απνζηνιή ζηηο ΗΠΑ κεηείραλ επίζεο, κεηαμύ άιισλ, ν 

επηθεθαιήο ηνπ Abu Dhabi Department of Economic Development θ. Al Hammadi, ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο 

Dubai Exports θ. Alawadi, θαζώο θαη νη Δηεπζύλνληεο Σύκβνπινη ησλ Οξγαληζκώλ επελδύζεσλ ηεο Sharjah θαη ηνπ 

Dubai, “Invest in Sharjah” θαη Dubai FDI, θ.θ. Al Musharkh θαη Al Gergawi αληίζηνηρα.  

 

Από εκηξαηηλήο πιεπξάο, σο θύξηα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηεο ελ ιόγσ αληηπξνζσπείαο ζηηο ΗΠΑ 

αλαθνηλώζεθαλ αθ’ ελόο ε ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο κε ην ακεξηθαληθό Υπνπξγείν Εκπνξίνπ (DoC) πνπ 

αλακέλεηαη λα δώζεη ώζεζε ζηελ δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αθ’ εηέξνπ ε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπλνκηιηώλ, θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνύο 

Επηρεηξεκαηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηκεξώλ ζπλεξγαζηώλ ζηνπο ηνκείο ππνδνκώλ, 

ππεξεζηώλ πγείαο, βηνκεραλίαο, ηερλεηήο λνεκνζύλεο, αγξνβηνκεραλίαο θαη ζπλαθνύο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη 

ελαιιαθηηθώλ, θαζαξώλ πεγώλ ελέξγεηαο. Τα κέιε ηεο εκηξαηηλήο απνζηνιήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο 

ζηηο ΗΠΑ, επηζθέθζεθαλ ηηο Πνιηηείεο Ν. Υόξθεο, Delaware, Maryland, Virginia θαη Indiana, πξαγκαηνπνηώληαο 

ζπλαληήζεηο κε θξαηηθνύο θνξείο θαη εθπξνζώπνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, δηεξεπλώληαο ηξόπνπο ελίζρπζεο θαη 

αλάπηπμεο δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζπλεξγαζηώλ.  

 

Η εκηξαηηθή εκπνξηθή απνζηνιή, ε νπνία πξαγκαηνπoίεζε ζπλαληήζεηο κε αλώηαηα ζηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο 

Δηνίθεζεο, ζπκκεηείρε ζε ζεηξά εθδειώζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ fora. Σπγθεθξηκέλα, νη δύν Εκηξαηηλνί Υπνπξγνί 

θαη ε αληηπξνζσπεία από ηα ΗΑΕ ζπλαληήζεθαλ ζηελ Οπάζηγθησλ κε ηα κέιε ηνπ κεηθηνύ Επηρεηξεκαηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ΗΑΕ-ΗΠΑ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 85 ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Σε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζην πιαίζην 

ηνπ Επηρεηξεκαηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ν Εκηξαηηλόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θ. Al Marri εζηίαζε ζηα επηηεύγκαηα ησλ 

ΗΑΕ από θαηαβνιήο ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο -50 έηε λσξίηεξα- έσο ζήκεξα, ζηελ πνιηηηθή εθηεηακέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ θαζηζηνύλ ηελ ρώξα νινέλα θαη θηιηθόηεξε γηα ην επηρεηξείλ, ζηελ επηηπρή πνιηηηθή ηεο 

Κπβέξλεζεο γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο, ζηηο πξόζθαηεο 

θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ δηεύξπλζε θαη επηηάρπλζε ησλ αλαπηπμηαθώλ πξννπηηθώλ ηεο 

ρώξαο, θαζώο θαη ζηνλ ξόιν ησλ ΗΑΕ σο ζεκαληηθόηαηνπ θόκβνπ γηα ην εκπόξην θαη ηηο επελδύζεηο ζε παγθόζκην 

επίπεδν, παξνπζηάδνληάο ηα σο ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηνπο ακεξηθαληθνύο Οκίινπο πνπ επηζπκνύλ λα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηελ πεξηνρή θαη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Ο Υπνπξγόο 

Επηθξαηείαο Dr. Al Zeyoudi επηθέληξσζε εμάιινπ ην ελδηαθέξνλ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ ζηελ πξνζέιθπζε 

ακεξηθαληθώλ επελδύζεσλ ζε λένπο θαη ειπηδνθόξνπο θιάδνπο κε ηζρπξέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ζηα ΗΑΕ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε αγξνηηθή ηερλνινγία, νη ππεξεζίεο πγείαο, ε εθπαίδεπζε, ε ηερλνινγία επηθνηλσληώλ & 

πιεξνθνξηθήο, ε ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ε αλαλεώζηκε ελέξγεηα. Τέινο, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνύο Επηρεηξεκαηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΗΠΑ, δηα επκεγέζνπο πεξηπηέξνπ, ζηελ επηθείκελε Expo 

2020 ζην Dubai. 

   

Επηζεκαίλεηαη εμάιινπ όηη ε αληηπξνζσπεία από ηα ΗΑΕ ζπκκεηείρε ζηελ θεηηλή 12
ε
 πβξηδηθή έθδνζε ηεο δηεζλνύο 

δηάζθεςεο SALT ζηε Ν. Υόξθε, όπνπ ζπδεηήζεθαλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπξάμεσλ ζηνπο ηνκείο πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, κε ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ από 3.500 ζπλέδξσλ.   

  

Όπσο ζεκεηώλνπλ εκηξαηηλέο πεγέο, ηα ΗΑΕ ζπληζηνύλ ηελ κεγαιύηεξε εμαγσγηθή αγνξά γηα ηηο ΗΠΑ ζηνλ 

επξύηεξν ρώξν ηεο Μ. Αλαηνιήο –κε ακεξηθαληθέο εμαγσγέο άλσ ησλ 15 δηζ. δνιιαξίσλ ην 2020- αιιά θαη έλαλ εθ 

ησλ κεγαιπηέξσλ μέλσλ επελδπηώλ ζηηο ΗΠΑ, ηνλ κεγαιύηεξν κεηαμύ ησλ αξαβηθώλ ρσξώλ, κε ηηο ΗΠΑ λα 

δηαζέηνπλ βεβαίσο επίζεο πνιύ αμόινγν επίπεδν επελδύζεσλ ζηα ΗΑΕ, ηεο ηάμεσο ησλ 19,4 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 

2020.     
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