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Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας AD Ports Group και ουζμπεκικής εταιρείας πετρελαίου και 

φυσικού αερίου SEG 

 

Η AD Ports Group ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη σύσταση κοινοπραξίας με την 

ουζμπεκική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου SEG, για δραστηριοποίηση στους τομείς logistics και 

εμπορευματικών μεταφορών. Επίσης, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο εταιρειών για την 

ανάπτυξη ενός κόμβου εμπορίας και διακίνησης τροφίμων στο Ουζμπεκιστάν και ανακοινώθηκε η λειτουργία 

γραφείου του AD Ports Group στο Ουζμπεκιστάν, το πρώτο του Ομίλου στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. 

Οι παρευρισκόμενοι στην τελετή υπογραφής από εμιρατινής πλευράς περιελάμβαναν τον Δρ. Thani bin 

Ahmed Al Zeyoudi, Υπουργό Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο και τον Captain Mohammed Juma Al 

Shamisi, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AD Ports Group, οι οποίοι είχαν συνομιλίες και με τον 

πρωθυπουργό του Ουζμπεκιστάν κ. Abdulla Aripov. 

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Τασκένδη στοχεύουν στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 

logistics που θα επιτρέψουν στα προϊόντα του Ουζμπεκιστάν και της SEG να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές 

με ανταγωνιστικό κόστος.  Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν από κοινού λιμένες εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας και θα προσφέρουν, μέσω της κοινοπραξίας, υπηρεσίες logistics και διατροπικής μεταφοράς 

εμπορευμάτων. 

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κόμβου 

αποθήκευσης και διανομής τροφίμων για την ενίσχυση του εμπορίου τροφίμων του Ουζμπεκιστάν στις 

παγκόσμιες αγορές και την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας της Κεντρικής Ασίας, κατά το πρότυπο του 

περιφερειακού Κόμβου Τροφίμων στο Αμπού Ντάμπι (Regional Food Hub – Abu Dhabi), που βρίσκεται, επί 

του παρόντος, υπό ανάπτυξη στη βιομηχανική ζώνη του KIZAD από την AD Ports. 

Το Regional Food Hub – Abu Dhabi θα συνεργαστεί με τη γαλλική Rungis International Market, τη 

δεύτερη μεγαλύτερη χονδρική αγορά νωπών τροφίμων παγκοσμίως, ώστε να βελτιώσει την πρόσβαση σε νωπά 

τρόφιμα και να ενισχύσει τις εξαγωγές από το Ουζμπεκιστάν. Ο κόμβος σχεδιάζεται να λειτουργεί κοντά στο 

Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαμαρκάνδης. Σημειώνεται ότι η γαλλική εταιρεία συμμετέχει και στον αντίστοιχο 

κόμβο στο Αμπού Ντάμπι. 

Σε δηλώσεις του, ο Δρ. Thani Al Zeyoudi επεσήμανε ότι το Ουζμπεκιστάν είναι μια από τις σημαντικές 

χώρες εξαγωγής τροφίμων, ειδικά προς τις ασιατικές χώρες και την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Μέσω αυτού 

του στρατηγικού έργου, θα δώσει την ευκαιρία να ανακατευθυνθεί μεγάλο μέρος των προϊόντων διατροφής που 

διατίθενται στο Ουζμπεκιστάν προς τα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή.  

Από την πλευρά του, ο Falah Mohammed Al Ahbabi, Πρόεδρος του AD Ports Group, δήλωσε ότι οι 

συμφωνίες θα συμβάλλουν στην απελευθέρωση του ευρύτερου οικονομικού δυναμικού του Ουζμπεκιστάν, 

δημιουργώντας νέες αλυσίδες εφοδιασμού και ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους και σημεία εισόδου στις 

αγορές της Κεντρικής Ασίας. 

Το Ουζμπεκιστάν είναι, κυρίως, σημαντικός παραγωγός βασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου 

πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού και χαλκού, καθώς και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας βαμβακιού 

στον κόσμο. Επίσης, πραγματοποιεί αξιόλογες εξαγωγές φρούτων, λαχανικών και σιτηρών (αποκλειστικά προς 

το Αφγανιστάν) με σωρευτικές εξαγωγές 1,2 δισεκ. δολαρίων το 2021. Οι εξαγωγές προς τα ΗΑΕ σε αυτά τα 

αγαθά είναι περιορισμένες ανερχόμενες το 2021 περίπου σε 7 εκατ. δολάρια για  φρούτα και λαχανικά. Όσον 

αφορά τον χρυσό, σύμφωνα με στοιχεία ΗΑΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 62 εκατ. δολάρια.  

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53


________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

Σημειώνεται, τέλος, ότι η διευρυμένη στρατηγική συνεργασία των ΗΑΕ με το Ουζμπεκιστάν, η οποία 

υπεγράφη τον Απρίλιο 2019, καλύπτει 27 τομείς, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα, του 

τομέα της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργίας, των λιμένων και των 

τελωνείων. 
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