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9ος Διάλογος Οικονομικής Πολιτικής ΗΑΕ-ΗΠΑ, 28.9.2022 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 28.9. τ.έτ. πραγματοποιήθηκε ο 9ος Διάλογος Οικονομικής Πολιτικής 

(Economic Policy Dialogue - EPD) μεταξύ ΗΑΕ και ΗΠΑ. Ο EPD διεξήχθη για πρώτη φορά το 2012 και 

αποτελεί μια διμερή πλατφόρμα για τη συζήτηση διμερών εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών και για τη 

διευκόλυνση ενός πιο συνεργατικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και βέλτιστων πρακτικών. Ο Διάλογος 

διεξήχθη σε υβριδική μορφή, με εκπροσώπους να συμμετέχουν τόσο εικονικά όσο και αυτοπροσώπως στο 

Αμπού Ντάμπι.  

Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμπρόεδροι του Διαλόγου, ο 

Διευθυντής Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας 

των ΗΑΕ, κ. Ahmed Abdalla Burhaima και ο Ειδικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ για εμπορικές και 

επιχειρηματικές υποθέσεις, κ. Dilawar Syed, προέβησαν, αρχικά, σε εκτίμηση των αποτελεσμάτων του 

περσινού EPD, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για την Καινοτομία, 

τον διορισμό του πρώτου Ακόλουθου Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ΗΑΕ στις ΗΠΑ, την αυξημένη δέσμευση 

για το απόρρητο των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Φόρουμ 

Διασυνοριακών Κανόνων Απορρήτου (GCBPR) και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης 

χρηματοδότησης. 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τομείς για περαιτέρω συνεργασία σε μια σειρά από θέματα, όπως 

κυρώσεις, τεχνολογία Open RAN 5G, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ψηφιακή οικονομία και 

διαλειτουργικότητα, οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, πνευματική ιδιοκτησία, πρωτοβουλίες καθαρής 

ενέργειας, ασφάλεια τροφίμων και νερού, παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια και συνεργασία στον τομέα της 

υγείας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης το διμερές εμπόριο, με τα ΗΑΕ να εκφράζουν τις ανησυχίες τους 

σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χάλυβα. 

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν, επίσης, στην Αποστολή Καινοτομίας στη Γεωργία για το Κλίμα (AIM 

for Climate), μια από κοινού πρωτοβουλία ΗΑΕ-ΗΠΑ, ως μια σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση 

λύσεων στη διασύνδεση γεωργίας και κλιματικής αλλαγής. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις για την 

πιθανή υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των 

ΗΠΑ και του Υπουργείου Υγείας του Άμπου Ντάμπι. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, ο Υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ, κ. Ahmed Al Sayegh 

και ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 

κ. Brian Nelson, εγκαινίασαν επίσημα την Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

(AML/CFT). Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας επισημοποιεί τη μακροχρόνια διμερή τεχνική συνεργασία σε 

αυτό τον τομέα. 

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν, τέλος, την ικανοποίησή τους για τον EPD και τον ρόλο που 

διαδραματίζει στην προώθηση της ενισχυμένης συνεργασίας σε μια αυξανόμενη σειρά οικονομικών, 

εμπορικών και επενδυτικών θεμάτων και υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη της οικονομικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-ΗΑΕ. 
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