
________________________________________________ 
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  

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

 

 

 

 

 

Ντουμπάι, 4 Ιουλίου 2022 

  

 

 

 

  

Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) 

 ΗΑΕ-Ινδονησίας 

Την 1η Ιουλίου τ.έτ. υπεγράφη στο Αμπού Ντάμπι, διμερής Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής 

Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA), από τον Υπουργό Οικονομίας 

των ΗΑΕ, κ. Abdullah Bin Touq Al Marri, και τον Υπουργό Εμπορίου της Ινδονησίας, κ. Zulkifli Hasan, 

παρουσία του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan και του Προέδρου της Ινδονησίας, 

κ. Joko Widodo και πλήθους κυβερνητικών αξιωματούχων των δύο χωρών. 

Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας, δηλώνοντας 

ότι η Ινδονησία είναι ένας από τους στενότερους στρατηγικούς συμμάχους των ΗΑΕ, ενώ αποτελεί την πρώτη 

χώρα με την οποία τα ΗΑΕ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για σύναψη CEPA (Σεπτέμβριος 2021). Υπογράμμισε 

ότι η Συμφωνία αυτή που εδράζεται στη μακροχρόνια διμερή συνεργασία, δημιουργεί νέους διαύλους 

συνεργειών για επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και προσφέρει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών προκλήσεων και την εκμετάλλευση αναξιοποίητων ευκαιριών. Τέλος, επισήμανε ότι όπως οι άλλες 

δύο πρόσφατα υπογεγραμμένες CEPA που έχουν υπογράψει τα ΗΑΕ με Ισραήλ και Ινδία, η Συμφωνία με την 

Ινδονησία εντάσσεται στη στρατηγική που η χώρα του έχει χαράξει για μια νέα εποχή ευημερίας, εφαρμόζοντας 

μια σειρά πρωτοβουλιών οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα «Projects of the 50», οι οποίες αποσκοπούν 

να εδραιώσουν τη θέση των ΗΑΕ ως παγκόσμιο επιχειρηματικό κόμβο. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας χαιρέτισε την υπογραφή της CEPA, θεωρώντας την 

επιστέγασμα των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και της συνεχούς προσπάθειάς τους να προωθήσουν 

αυτές τις σχέσεις σε ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο επίπεδο. Επίσης, τόνισε ότι αυτή η πολύ σημαντική 

οικονομική Συμφωνία θα αποτελέσει ισχυρή βάση για ταχύτερη ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αφού 

αναμένεται να διπλασιάσει την αξία του διμερούς εμπορίου τα προσεχή χρόνια. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ, η CEPA θα επιτρέψει στις δύο χώρες 

να αυξήσουν το διμερές εμπόριο εκτός πετρελαίου από $3 δισ. ετησίως το 2021 (αυξημένο κατά 62% από το 

2020 και 17% από το 2019) σε πάνω από $10 δισ. ετησίως εντός της προσεχούς πενταετίας και τη συνολική 

αξία του διμερούς εμπορίου υπηρεσιών στα $630 εκ. έως το 2030.  Εξήγησε ότι βάσει της CEPA, πάνω από το 

80% των εξαγωγικών προϊόντων των ΗΑΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση άνευ δασμών στην αγορά της 

Ινδονησίας, ενώ σε βάθος χρόνου θα επηρεαστεί θετικά το 99,7% των εμιρατινών εξαγωγών. Επιπλέον, 

συμπλήρωσε ότι με την εφαρμογή της Συμφωνίας θα αναπτυχθεί το εμπόριο υπηρεσιών σε κλάδους 

προτεραιότητας, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και η 

ισλαμική χρηματοδότηση (Islamic finance), και θα επιτραπούν περισσότερες επενδύσεις σε σημαντικούς 

κλάδους, όπως τα logistics, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μεταποίηση και τα τρόφιμα χαλάλ. Επίσης, 

υπογράμμισε ότι η συνεργασία θα διευκολύνει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων από άλλες χώρες που 

ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στις αγορές των δύο χωρών.  

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της εκδήλωσης για την υπογραφή της CEPA, υπεγράφησαν και τα 

κάτωθι Μνημόνια Συνεργασίας (MoU) και Πρωτόκολλα:  

- Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόληψης (Ministry of Health and Pre-

vention-MOHAP) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων της Ινδονησίας (National 

Agency of Drug and Food Control) για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην παρακολούθηση φαρμάκων 

και εμβολίων.  

- Η υλοποίηση κοινού έργου με στόχο την καλλιέργεια μαγκρόβιων μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος (Ministry of Climate Change and Environment) και του Συντονιστικού 
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Υπουργείου Ναυτιλίας και Επενδύσεων της Ινδονησίας (Coordinating Ministry for Maritime and Investment 

Affairs)  

- Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Πανεπιστημίου Mohamed bin Zayed για τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (Mohamed bin Zayed University for Humanities) και του Πανεπιστημίου Nahdlatul Ulama της Yog-

yakarta 

- Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας (Ministry of Defense) και του ινδονησιακού 

ομολόγου του. 

- Σύμβαση στον αμυντικό τομέα για την αγορά Πλατφόρμας Προσγείωσης μεταξύ της εμιρατινής Αρχής 

προμήθειας αμυντικών εξοπλισμών Tawazun Economic Council και της κρατικής ινδονησιακής εταιρείας 

ναυπηγικής PT PAL. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ραγδαίως αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδονησίας με πληθυσμό 270 εκατ. 

(4η χώρα πολυπληθέστερη παγκοσμίως και 1η μουσουλμανική) είναι η μεγαλύτερη της ΝΑ Ασίας και 

αποτελούσε μία εκ των οκτώ χωρών-στόχων για τη σύναψη διμερούς CEPA.  

Η υφιστάμενη συνεργασία των δύο χωρών αποτυπώνεται σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών έργων, όπως 

η εκκίνηση κατασκευής, τον Αύγουστο 2021, μεγάλου πλωτού σταθμού ηλιακής ενέργειας στην Ινδονησία, 

παραγωγικής ισχύος 145MW από τη Masdar, ηγετικό κρατικό ενεργειακό Όμιλο στα ΗΑΕ, καθώς και η 

ανακοίνωση δέσμευσης των ΗΑΕ, το Μάρτιο 2021, να επενδύσουν $10 δισ. στο Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο 

της Ινδονησίας (Indonesia Investment Authority). Επίσης, η Κυβέρνηση της Ινδονησίας έγινε ο μεγαλύτερος 

εκδότης «ισλαμικών ομολόγων» Sukuk στη Χρηματαγορά Nasdaq Dubai, το 2019.  
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