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Εκκίνηση συνομιλιών για σύναψη συμφωνίας Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 
(CEPA) ΗΑΕ-Ινδίας 

 
 
Σε συνέχεια ανάλογης πολύ πρόσφατης εμιρατινής αποστολής υπό τον Υπουργό Επικρατείας για θέματα 
Εξωτερικού Εμπορίου Dr. Thani Al Zeyoudi στην Ινδονησία, εμιρατινή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ινδία 
με σκοπό την επίσημη έναρξη συνομιλιών με την ινδική Κυβέρνηση για την σύναψη συμφωνίας 
Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA), η οποία θα διέπει ολόκληρο το πλέγμα των διμερών 
οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και αναμένεται να εγκαινιάσει νέα εποχή στην συνεργασία, 
στρατηγικής φύσεως, μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχετικές διμερείς συζητήσεις έλαβαν χώρα στο Ν. Δελχί, με 
επικεφαλής της ινδικής αντιπροσωπείας τον Υπουργό Εμπορίου της χώρας, κ. Shri Piyush Goyal, ενώ ο πρώτος 
γύρος διαπραγματεύσεων των δύο μερών ξεκινά από σήμερα, με την –αισιόδοξη- προσδοκία ότι η τελική 
συμφωνία θα υπογραφεί τον Μάρτιο 2022. Στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι δύο πλευρές αναφέρεται 
ότι η νέα συμφωνία Εταιρικής Σχέσης αναμένεται να κεφαλαιοποιήσει επί των αποτελεσμάτων της συμφωνίας 
Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Σχέσης των δύο πλευρών, από το 2017.  
 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Εμιρατινού Υπουργού, τα ΗΑΕ κινούνται γρήγορα για την σύναψη νέων 
στρατηγικών συμφωνιών με σημαντικούς διεθνείς τους εταίρους, προκειμένου να επεκτείνουν την πρόσβαση 
εμιρατινών προϊόντων και επενδύσεων στις αγορές αυτών, καθώς και να προσελκύσουν επενδύσεις από τις εν 
λόγω χώρες σε κλάδους αιχμής της εμιρατινής οικονομίας. Σημειώνεται ότι έναρξη εμπορικών συνομιλιών με 
Ινδία εντάσσεται σε πλαίσιο πρόσφατα εξαγγελθεισών πρωτοβουλιών εμιρατινής Κυβέρνησης για την 
περαιτέρω διεύρυνση και επιτάχυνση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας μέσω ταχείας υπογραφής 
συμφωνιών διευρυμένης οικονομικής εταιρικής σχέσης με 8 σημαντικούς διεθνείς της εταίρους. 
 
Επισημαίνεται ότι η Ινδία αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο διεθνή εμπορικό εταίρο των ΗΑΕ 
αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 9% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας και το 13% των εξαγωγών 
εμιρατινών προϊόντων (πλην καυσίμων). Η εμιρατινή Κυβέρνηση φιλοδοξεί να «εκτοξεύσει» τον όγκο του 
διμερούς εμπορίου μη πετρελαϊκών προϊόντων από το επίπεδο των 41 δισ. δολλαρίων προ πανδημίας (το 2019) 
σε εκείνο των 100 δισ. δολλαρίων εντός περιόδου πενταετίας από την υπογραφή της νέας συμφωνίας 
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Επισημαίνεται εξάλλου ότι τα ΗΑΕ αποτελούν τον όγδοο μεγαλύτερο ξένο 
επενδυτή στην Ινδία με συνολικά επενδυθέντα κεφάλαια ύψους 11 δισ. δολλαρίων κατά την περίοδο από το 
έτος 2000 έως σήμερα, ενώ η Ινδία είναι από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές εδώ, με το ύψος των 
επενδεδυμένων κεφαλαίων ινδικής προέλευσης να ανέρχεται σε πάνω από 85 δισ. Δολλάρια. 
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