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Επιχειρηματική Αποστολή Διεθνούς Επιμελητηρίου Dubai σε Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιζία  

(14-21.03.2023) 

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς δράσης του, το Διεθνές Επιμελητήριο του Dubai, ένα από τα τρία 

Επιμελητήρια που λειτουργούν υπό το Επιμελητήριο του Dubai (Dubai Chambers), πραγματοποίησε μεταξύ 

14-21 Μαρτίου επιχειρηματική αποστολή σε τέσσερις πόλεις της Κεντρικής Ασίας: Τασκένδη 

(Ουζμπεκιστάν), Αστανά και Αλμάτι (Καζακστάν) και Μπισκέκ (Κιργιζία). 

Στην αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Dubai Chambers, 

κ. Mohammad Ali Rashed Lootah, συμμετείχαν 24 εταιρείες με έδρα το Dubai από τομείς όπως οικοδομικά 

υλικά, ηλεκτρονικό εμπόριο, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ένδυση, έπιπλα σπιτιού και ξενοδοχείου, 

φιλοξενία, ιατρικός εξοπλισμός, καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, θαλάσσιες μεταφορές και logistics. Το πρόγραμμα της 

αποστολής σε κάθε πόλη περιελάμβανε σειρά συναντήσεων με κυβερνητικούς αξιωματούχους, επισκέψεις 

στα κεντρικά γραφεία εταιρειών, επιχειρηματικό φόρουμ και B2B συναντήσεις. 

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας "New Horizons", η οποία 

στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς επέκτασης των μελών του σε νέες αγορές. Η πρωτοβουλία New 

Horizons συνδυάζεται με την, επίσης νέα, πρωτοβουλία «In Focus», η οποία εστιάζει στην προσέλκυση 

ενδιαφέροντος από πλευράς μελών του Επιμελητηρίου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο 

εξωτερικό, μέσω της ενδελεχούς παρουσίασης από το Dubai Chambers των αγορών-στόχων. Η πρώτη 

εκδήλωση In Focus πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και έθεσε την αγορά της Κεντρικής Ασίας 

στο προσκήνιο. Και οι δύο πρωτοβουλίες υποστηρίζουν το σχέδιο του Dubai να αυξήσει το εξωτερικό 

εμπόριο του Eμιράτου στα 2 τρισεκ. Nτίρχαμ έως το 2026.  

Ο κ. Mohammad Ali Rashed Lootah δήλωσε ότι η επιχειρηματική αποστολή υπογραμμίζει τη 

σημασία που δίνει το Dubai στην οικοδόμηση ισχυρότερων εμπορικών δεσμών με την Κεντρική Ασία, καθώς 

θεωρείται περιοχή με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για το διμερές εμπόριο.   

Ως προς τους συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, ο κ. Lootah ανέφερε για το Ουζμπεκιστάν τη 

γεωργία, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις κατασκευές, για το Καζακστάν τις σπάνιες γαίες, τα ορυκτά 

μέταλλα, καθώς και τα logistics ως χώρα διέλευσης στη διαδρομή Κίνας-Ευρώπης και για την Κιργιζία τη 

γεωργία και τον τουρισμό. 

Επισημαίνεται ότι επιχειρηματική αποστολή Επιμελητηρίου Dubai αποτελεί συνέχεια πρόσφατων 

Συμφωνιών εταιρειών Αμπού Ντάμπι σε εν λόγω χώρες στους τομείς ενέργειας (Masdar, TAQA, Mubadala) 

και υποδομών-logistics (AD Ports), ενδεικτικές της σημασίας που αποδίδουν ΗΑΕ σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Σημειώνεται ότι το διμερές εμπόριο των ΗΑΕ με τα τρία αυτά κράτη ανήλθε το 2021 σε $2,5 δισεκ., 

εκ των οποίων τα $1,5 δισεκ. αφορούν επαν-εξαγωγές προϊόντων προς αυτά (κυρίως ηλεκτρολογικό, 

μηχανολογικό εξοπλισμό και οχήματα), λόγω του διαμετακομιστικού ρόλου του Dubai. Αντιστοίχως, αυτά 

εξάγουν προς τα ΗΑΕ σχεδόν αποκλειστικά μέταλλα (2021: $800 εκατ.), όπως χαλκό και ασήμι (Καζακστάν) 

και χρυσό (Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν). 

Ενδεικτικό, τέλος, των αυξανόμενων εμπορικών δεσμών είναι και η αύξηση των εταιρειών από αυτές 

τις χώρες που έχουν γίνει μέλη του Επιμελητηρίου του Dubai. Από 652 το 2016 σε 968 το 2022, για το 

Ουζμπεκιστάν, από 351 το 2016 σε 637 το 2022, για το Καζακστάν και από 93 το 2016 σε 200 το 2022, για 

την Κιργιζία.  
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