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Ντουμπάι, 20 Απριλίου 2022 

Συνάντηση Υπουργού Επικρατείας για το Διεθνές Εμπόριο Δρ. Thani Al Zeyoudi  

με Ιαπωνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στο Ντουμπάι 
 

Ο Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο, Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, 

πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Ιαπωνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 

(JBC) στο Ντουμπάι. Η συνάντηση είχε ως θέμα την ανεύρεση τρόπων ενίσχυσης των επιχειρηματικών 

συνεργασιών μεταξύ ιαπωνικών εταιρειών και ομολόγων τους στα ΗΑΕ, προσέλκυσης ιαπωνικών επενδύσεων 

στα ΗΑΕ και προώθησης της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

Κατά τη συνάντηση, ο Δρ. Al Zeyoudi υπογράμμισε το δυναμισμό των διμερών οικονομικών σχέσεων 

μεταξύ ΗΑΕ και Ιαπωνίας, οι οποίες βασίζονται στα θεμέλια της φιλίας, των αμοιβαίων συμφερόντων και της 

γόνιμης συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Τόνισε ότι τα ΗΑΕ και η Ιαπωνία έχουν κοινά οράματα για το 

μέλλον, επικεντρώνονται στην επένδυση στη γνώση, την καινοτομία, την τεχνολογία και τους τομείς της νέας 

οικονομίας και είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε ένα νέο επίπεδο εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας. 

Ο Εμιρατινός Υπουργός επεσήμανε ότι η Ιαπωνία είναι ο όγδοος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 

των ΗΑΕ και ο τέταρτος μεγαλύτερος μεταξύ των μη αραβικών ασιατικών χωρών. Αντίστοιχα, τα ΗΑΕ είναι 

ο μεγαλύτερος αραβικός εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας και αντιπροσωπεύουν το 36% του συνολικού 

εμπορίου της με τις αραβικές χώρες. Το εμπόριο εκτός πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών έφτασε σχεδόν τα 

47 δισεκατομμύρια AED (περ. 12 δισεκ. Ευρώ) το 2021 με αύξηση άνω του 17,4% σε σύγκριση με το 2020, 

ενώ η Ιαπωνία εισήγαγε το 2021 από τα ΗΑΕ το 1/3 των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο αξίας 81 δισεκ. AED 

(περ. 22 δισεκ. δολάρια). 

Ο Δρ. Zeyoudi ανέφερε, επίσης, ότι τα ΗΑΕ φιλοδοξούν να εδραιωθούν ως κύριος προορισμός για το 

ιαπωνικό εμπόριο στην περιοχή και πύλη για τη διέλευση του προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής και της 

Αφρικής, επικουρώντας τις συνεργασίες σε σημαντικούς τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές της 

τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έξυπνες μεταφορές, 

διάστημικές εφαρμογές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υγειονομική περίθαλψη και τουρισμός. 

Η Ιαπωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς εταίρους των ΗΑΕ τόσο σε εξερχόμενες 

όσο και σε εισερχόμενες επενδύσεις, καθώς οι ιαπωνικές επενδύσεις στη χώρα υπερβαίνουν σήμερα τα 15 

δισεκ. AED, αντιπροσωπεύοντας το 3% των συνολικών εισροών ΑΞΕ. Ταυτόχρονα, τα ΗΑΕ είναι ένας από 

τους σημαντικότερους επενδυτές στην Ιαπωνία, με περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,4 δισεκ. AED το 2020. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Ιαπωνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Japanese Business Council) είναι ένα 

από τα 41 ξένα επιχειρηματικά συμβούλια που είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο του Ντουμπάι. Το Συμβούλιο ιδρύθηκε το 2009 με τη συμμετοχή 32 ιαπωνικών εταιρειών (τα 

μέλη εταιρείες είναι πλέον 165) που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, για να υποστηρίξει την ιαπωνική 

επιχειρηματική κοινότητα στην πρόσβαση σε επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στα ΗΑΕ και στην 

ευρύτερη περιοχή. 
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