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Συνάντηση Εμιρατινού Υπουργού Επικρατείας για το Διεθνές Εμπόριο με Πρόεδρο Κινεζικού 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι 

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με το Ιαπωνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, ο 

Υπουργός Επικρατείας για το Διεθνές Εμπόριο των ΗΑΕ, Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, συναντήθηκε 

με τον Πρόεδρο του Κινεζικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (Chinese Business Council - CBC) στο 

Ντουμπάι, κ. Wang Guihai, και εκπροσώπους αρκετών κινεζικών εταιρειών, που αποτελούν μέλη του CBC. 

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

κινεζικών εταιρειών και των ομολόγων τους στα ΗΑΕ. Επίσης, διερεύνησαν διάφορα μέτρα για την 

προώθηση των κινεζικών επενδύσεων στα ΗΑΕ και την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας με τις 

κινεζικές εταιρείες. 

Ο Δρ. Al Zeyoudi δήλωσε ότι η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός εταίρος για τα ΗΑΕ 

στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς μοιράζονται τα στρατηγικά οράματα και τους στόχους, μέσω των οποίων 

δημιουργήθηκε μια χρυσή εποχή οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  Στο επόμενο στάδιο, 

συνέχισε, τα ΗΑΕ προσβλέπουν στην επέκταση και διαφοροποίηση των υπαρχουσών οικονομικών και 

εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο εμιρατινός Υπουργός εξέφρασε την προθυμία των ΗΑΕ να προσελκύσουν κινεζικές εταιρείες 

για να εγκατασταθούν στη χώρα και να επωφεληθούν από την κομβική θέση τους για την πρόσβαση σε 

αγορές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Τόνισε, τέλος, ότι θα δοθεί έμφαση στην 

περαιτέρω βελτίωση της σχέσης με την κινεζική επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη αυτού του 

κοινού οράματος των δύο χωρών, ειδικά στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της καθαρής 

ενέργειας και των υποδομών, καθώς και στην ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για την προσέλκυση 

ταλέντων στους τομείς της τεχνολογικής έρευνας και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Η Κίνα είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος των ΗΑΕ και αντιπροσωπεύει το 12% του εξωτερικού 

εμπορίου τους εκτός πετρελαίου. Αντίστοιχα, τα ΗΑΕ είναι η ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 

της Κίνας στον αραβικό κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνολικού εμπορίου της. Το διμερές 

εμπόριο εκτός πετρελαιοειδών ανήλθε σε περίπου 220 δισ. AED το 2021, σημειώνοντας αύξηση 27% σε 

σύγκριση με το 2020. 

Σε επίπεδο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η αξία των εμιρατινών επενδύσεων στην Κίνα ανήλθε σε 

περίπου 2 δισ. AED, ενώ τα ΗΑΕ κατέλαβαν την πρώτη θέση στον αραβικό κόσμο μεταξύ της λίστας με 

τις 20 πιο σημαντικές χώρες στις οποίες επενδύει η Κίνα, καθώς οι συνολικές επενδύσεις τους στη χώρα 

ανήλθαν σε περισσότερα από 34 δισ. AED μέχρι το τέλος του 2020. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Κινεζικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο είναι ένα από τα σημαντικότερα 

ξένα επιχειρηματικά συμβούλια που είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 

Ντουμπάι. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 και έχει 186 εταιρείες-μέλη που επενδύουν στα ΗΑΕ σε αρκετούς 

τομείς της εμιρατινής οικονομίας - συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των κατασκευών, των 

επικοινωνιών, της κλωστοϋφαντουργίας, της ναυτιλίας, των αεροπορικών μεταφορών, των logistics, των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των επίπλων και των εκθέσεων μεταξύ άλλων. 
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