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Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) ΗΑΕ-Ισραήλ 

O Υπουργός Οικονομίας των ΗΑΕ, HH Abdullah Bin Touq Al Marri, και η Υπουργός Οικονομίας και 

Βιομηχανίας του Ισραήλ, κα Orna Barbivai, υπέγραψαν χθες στο Dubai, διμερή Συμφωνία Ολοκληρωμένης 

Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA), μετά την 

ολοκλήρωση του τελικού γύρου διαπραγματεύσεων στα Ιεροσόλυμα την 1η Απριλίου τ.έ. Σημειώνεται ότι η 

Συμφωνία αποτυπώνει τη βούληση των 2 κρατών για την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων, μετά την 

εγκαθίδρυση των διπλωματικών τους σχέσεων με την υπογραφή των Συμφωνιών Αβραάμ (Abraham Accords) 

(Σεπτέμβριος 2020, Ουάσιγκτων). 

Ειδικότερα, η CEPA ΗΑΕ-Ισραήλ, προσφέρει οικονομικά οφέλη και στις 2 χώρες, μειώνοντας ή 

εξαλείφοντας τους δασμούς σε περισσότερο από το 96% των δασμολογικών κλάσεων και στο 99% της αξίας 

του διμερούς εμπορίου, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των 2 

χωρών. Επιπλέον, η Συμφωνία θα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην ανάδειξη ευκαιριών 

σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους των ΗΑΕ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, του 

περιβάλλοντος και του ψηφιακού εμπορίου. Η Συμφωνία θα ενισχύσει, επίσης, και τον τομέα των υπηρεσιών 

των 2 χωρών, όπως επιχειρηματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επικοινωνιών, υπηρεσίες διανομής, περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, με κύριες επωφελούμενες τις τουριστικές 

και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η Συμφωνία βασίζεται στην εκθετική ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, την οποία 

απολαμβάνουν τα ΗΑΕ και το Ισραήλ, από την εποχή υπογραφής των Συμφωνιών Αβραάμ, με το διμερές 

εμπόριο εκτός πετρελαίου να ξεπερνά τα $2,5 δισ., την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2022. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυβέρνησης των ΗΑΕ, η CEPA αναμένεται να ωθήσει το διμερές εμπόριο 

σε επίπεδα ύψους άνω των $10 δισ., εντός της προσεχούς 5ετίας, τα οποία αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη από 

7πλάσια αύξηση της αξίας του διμερούς εμπορίου το 2021 ($1,4 δισ.).  Η πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη 

εκρηκτική αύξηση βασίζεται στην τρέχουσα ανοδική τάση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες 

λογικά θα φτάσουν την αξία των $5 δισ. μέχρι το τέλος του 2022, αφού ήδη το α΄ τρίμηνο του 2022, ανήλθαν 

στα $1,06 δισ.  Συνεπώς, η CEPA εκτιμάται θα προσθέσει $1,9 δισ. στο ΑΕΠ των ΗΑΕ εντός των επόμενων 5 

ετών. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ, η Συμφωνία αποτυπώνει τη βούληση 

των ΗΑΕ να αναλάβουν τολμηρές πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μετά τους 

κλυδωνισμούς της πανδημίας και την ενίσχυση της θέσης τους ως περιφερειακού κόμβου για το εμπόριο, τις 

επενδύσεις και τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Επίσης, κ. Υπουργός σημείωσε ότι η CEPA με το Ισραήλ θα 

αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα για την περιοχή, θα επιταχύνει την ανάπτυξη και θα υπογραμμίσει τη 

σημασία ουσιαστικών εταιρικών σχέσεων, η οικοδόμηση των οποίων αποτελεί το μοναδικό τρόπο για τη 

θεμελίωση ανθεκτικών και βιώσιμων οικονομιών, καθώς και μετατροπής των προκλήσεων σε ευκαιρίες, κυρίως 

στη μετά-κορωνοϊό εποχή. 

Από την πλευρά της, η Ισραηλινή Υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας σημείωσε ότι πρόκειται για 

μια Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ εστίασε κι αυτή στη 

σημασία της συνεργασίας, μέσω της οποίας θα αρθούν τα εμπόδια και θα ενισχυθεί το διμερές εμπόριο και η 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη πλήρη συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου με ένα αραβικό κράτος, που πραγματοποιήθηκε τόσο σύντομα μετά τη σύναψη διπλωματικών 

σχέσεων. 
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Ο Δρ. Thani Al Zeyoudi, Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ, δήλωσε ότι με 

τη δημιουργία διπλωματικών σχέσεων το 2020, τα ΗΑΕ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια νέα εποχή περιφερειακού 

εμπορίου, επενδύσεων και ανταλλαγών. Συμπλήρωσε ότι η CEPA θα αποδειχθεί καταλύτης για την οικονομική 

δραστηριότητα και, κυρίως, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες έρευνας και επενδύσεων στη γεωργία, τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προηγμένη τεχνολογία, που αποτελούν τομείς προτεραιότητας και για τις 

δύο χώρες. Επιπλέον, τόνισε ότι η Συμφωνία αυτή επήλθε σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, 

η οποία προσπαθεί αφενός να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου οι προκλήσεις των 

συγκρούσεων και του πληθωρισμού απειλούν σοβαρά αυτήν την ανάκαμψη. Τέλος, εξέφρασε την κοινή 

πεποίθηση των 2 χωρών αναφορικά με την ανάγκη πολυμερών προσεγγίσεων για την ανοικοδόμηση της 

παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, την αναζωογόνηση της παγκόσμιας οικονομίας και υπογράμμισε ότι αυτή η 

Συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για μια νέα εποχή περιφερειακής οικονομικής επιτυχίας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η CEPA ΗΑΕ-Ισραήλ αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών οικονομικού 

και αναπτυξιακού χαρακτήρα «Projects of the 50», στις οποίες περιλαμβάνεται η ενίσχυση των διμερών 

εμπορικών σχέσεων με βασικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο, ως πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΑΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι η CEPA ΗΑΕ-Ισραήλ είναι η 2η  διμερής εμπορική συμφωνία που συνήψαν τα ΗΑΕ, μετά 

τη CEPA ΗΑΕ-Ινδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου. 
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