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Κοινή Οικονομική Δπιτροπή ΗΑΔ-Κιργιζίας στο Αμπού Ντάμπι, 12.12.2022 
 

Η 2
ε
 Κνηλή Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  ΗΑΕ-Κηξγηδίαο έιαβε ρώξα ρζεο ζην Ακπνύ Νηάκπη ππό ηελ από 

θνηλνύ πξνεδξία ηνπ Εκηξαηηλνύ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Abdullah bin Touq Al Marri θαη ηνπ θ. Akylbek 

Japarov, Πξνέδξνπ ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Κηξγηδίαο. Σύκθσλα κε ηηο επίζεκεο αλαθνηλώζεηο, νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ΗΑΕ θαη ηεο Κηξγηδίαο ζπκθώλεζαλ λα εληζρύζνπλ ηε δηκεξή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη λα 

δηεπξύλνπλ ην εύξνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ηνπο ζπλεξγαζηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο 

επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ ΑΠΕ, ησλ ΤΠΕ, ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπ ηνπξηζκνύ, ησλ κεηαθνξώλ, 

ηεο βηνκεραλίαο, ηεο ηξαπεδηθήο θαη ηζιακηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σηελ Επηηξνπή ζπκκεηείραλ, επίζεο, ν Δξ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Υπνπξγόο Εμσηεξηθνύ 

Εκπνξίνπ ησλ ΗΑΕ, ν θ. Kanat Abdulrahmanov, Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Εκπνξίνπ ηεο 

Κηξγηδίαο, θαη αξθεηνί εθπξόζσπνη νκνζπνλδηαθώλ θαη ηνπηθώλ θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα από ηηο δύν ρώξεο. 

Σην πιαίζην ηεο Επηηξνπήο ππνγξάθεθαλ Μλεκόληα Καηαλόεζεο (MoU) κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ΑΠΕ θαη ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Η Επηηξνπή 

ζπκθώλεζε επίζεο λα δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ.  

Η Επηηξνπή ζπδήηεζε, ηδίσο, ηελ ελίζρπζε ηεο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο. Οη 

δύν πιεπξέο ζπκθώλεζαλ λα μεθηλήζνπλ ηελ πξώηε θάζε ελόο θσηνβνιηατθνύ ειηαθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 200 

MW ζην Κηξγηζηάλ. Υπελζπκίδεηαη όηη ζηηο 15.4. η.έη., ε Masdar είρε ππνγξάςεη Μλεκόλην Καηαλόεζεο (MoU) 

κε ην Υπνπξγείν Ελέξγεηαο ηεο Κηξγηδίαο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΕ. 

Τα ΗΑΕ ήηαλ ν θνξπθαίνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Κηξγηδίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο 

ηνπ Κόιπνπ (GCC) ην 2021.  Ο ηνπξηζκόο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζεκείσζε επίζεο ζεκαληηθή πξόνδν όζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκό ηνπξηζηώλ θαη πηήζεσλ, κε πάλσ από 16.000 ηνπξίζηεο από ηα Εκηξάηα λα επηζθέπηνληαη ην 

Κηξγηζηάλ ην 2021.  


