
 

 

 

     

Συνομιλίες ΗΑΕ-Ινδίας για επενδυτική συνεργασία 

 
Στις 2/10 ο Σεΐχης Hamed bin Zayed Al Nahyan, Διευθύνων Σύμβουλος του μεγάλου επενδυτικού Ταμείου του 

Εμιράτου του Abu Dhabi, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) και ο κ. Shri Piyush Goyal, Υπουργός 

Εμπορίου & Βιομηχανίας της Ινδίας, συμπροήδρευσαν στην 9η Σύνοδο της Μεικτής διμερούς Ομάδας Εργασίας 

Υψηλού Επιπέδου για τις Επενδύσεις (UAE-India High Level Joint Task Force on Investments), η οποία έλαβε 

χώρα στο Dubai. Σε εν λόγω Σύνοδο μετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι καθώς και εκπρόσωποι επενδυτικών 

φορέων από τις δύο χώρες. Σημειώνεται ότι Ινδός Υπουργός βρέθηκε στο Dubai και με την ευκαιρία της 

έναρξης της Παγκόσμιας Έκθεσης ‘Dubai Expo 2020’. 

 

Επισημαίνεται ότι ως άνω Ομάδα Εργασίας δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό την προαγωγή των οικονομικών 

δεσμών των δύο χωρών, ενώ στη συνέχεια η λειτουργία της ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την υπογραφή –τον 

Ιανουάριο 2017- της συμφωνίας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Σχέσης μεταξύ των ΗΑΕ και της Ινδίας. 

Θυμίζουμε ότι η Ινδία περιλαμβάνεται μεταξύ των 8 χωρών με οποίους εμιρατινή Κυβέρνηση αναμένεται να 

επιδιώξει άμεσα υπογραφή συμφωνιών διευρυμένης οικονομικής εταιρικής σχέσης, με σκοπό την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης πρόσβασης για τα εμιρατινά προϊόντα και τις επενδύσεις στις αγορές αυτών. 

 

Στις διαβουλεύσεις των δύο αντιπροσωπειών επισημάνθηκαν κατ’ αρχάς οι αρνητικές επιπτώσεις της 

πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως και η ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας 

περαιτέρω ενδυνάμωσης και εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών ΗΑΕ-Ινδίας. Κατά την συνάντηση έγινε 

ανασκόπηση της μέχρι τώρα προόδου των διμερών συνομιλιών για την σύναψη συμφωνίας Ολοκληρωμένης 

Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA), οι οποίες ξεκίνησαν προ δεκαημέρου και προσδοκάται πως θα 

ολοκληρωθούν εντός των προσεχών μηνών, με την τελική συμφωνία να υπογράφεται πριν το τέλος του πρώτου 

τριμήνου 2022. Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν επί τροποποιήσεων της υφιστάμενης παλαιάς διμερούς 

συμφωνίας επενδύσεων, ενώ επίσης ανέλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατέρωθεν επενδυτές, 

καθώς και τις προοπτικές ενθάρρυνσης των μεγάλων κρατικών επενδυτικών Ταμείων των ΗΑΕ να επενδύσουν 

σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς της ινδικής οικονομίας, κυρίως μέσω παροχής σε αυτά φορολογικών 

κινήτρων. Επίσης, συμφωνήθηκε η περαιτέρω εντατικοποίηση της συνεργασίας των Αρχών πολιτικής 

αεροπορίας των δύο χωρών με σκοπό την ταχεία αποκατάσταση των διμερών αεροπορικών ροών. 

 

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Σεΐχης Hamed ανέφερε ότι η Ινδία και τα ΗΑΕ μοιράζονται μία εταιρική σχέση με 

βαθιά συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων, ενώ επίσης έχουν κοινούς, φιλόδοξους στόχους να αυξήσουν ακόμη 

περισσότερο τις διμερείς εμπορικές και επενδυτικές τους ροές. Σύμφωνα με τον Ινδό Υπουργό Εμπορίου & 

Βιομηχανίας και Συμπρόεδρο της διμερούς Ομάδας Εργασίας για τις Επενδύσεις, κ. Goyal, αρκετοί μεγάλοι 

εμιρατινοί Όμιλοι real estate developers –όπως η Emaar Properties του Dubai- αλλά και υπηρεσιών logistics 

έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα κατασκευής μεγάλων υποδομών 

στην Ινδία.            

 

                

Αμπού Ντάμπι, 4 Οκτωβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

          

 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 

 

 

 


