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Τπογπαθή κοινήρ δήλωζηρ μεηαξύ ΗΑΔ-Οςκπανίαρ για έναπξη διαππαγμαηεύζεων για ζύναψη 

εμποπικήρ ζςμθωνίαρ ηύπος CEPA 
 

Ο Δξ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Υπνπξγόο Επηθξαηείαο γηα ην Εμσηεξηθό Εκπόξην, θαη ε Yulia 

Svyrydenko, Πξώηε Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Οπθξαλίαο θαη Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο ηεο 

Οπθξαλίαο, ππέγξαςαλ ζηηο 5.12. θνηλή δήισζε αλαθνηλώλνληαο ηελ πξόζεζή ηνπο λα μεθηλήζνπλ 
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα κηα Σπλνιηθή Σπκθσλία Οηθνλνκηθήο Εηαηξηθήο Σρέζεο ( CEPA). 

Η αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ CEPA αθνινπζεί ηηο αλαθνηλώζεηο γηα 

εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ζπλεξγαζία άλσ ησλ 3 δηζεθ. δνιαξίσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

Οπθξαλνύ Πξνέδξνπ Volodymyr Zelensky ζηα ΗΑΕ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021. Η Οπθξαλία απνηειεί κηα 

από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο δεκεηξηαθώλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, όπσο ην θξηζάξη θαη ην ζηηάξη θαη σο εθ 

ηνύηνπ, ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ησλ ΗΑΕ, αιιά θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

Σύκθσλα κε ηνλ Εκηξαηηλό Υπνπξγό, ε κειινληηθή ππνγξαθή ζπκθσλίαο ηύπνπ CEPA κε ηελ 

Οπθξαλία ζα πξνζθέξεη κηα ζεηξά από λέεο επθαηξίεο γηα ηηο εκηξαηηλέο επηρεηξήζεηο, ελώ παξάιιεια ζα 

βειηηώζεη ηελ πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή γηα ηε γεσξγηθή θαη 

βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Οπθξαλίαο.  

Τν 2021, ην εκπόξην εθηόο πεηξειαίνπ κεηαμύ ΗΑΕ θαη Οπθξαλίαο έθηαζε ηα 900 εθαη. δνιάξηα. Τν 

απόζεκα επελδύζεσλ ησλ ΗΑΕ ζηελ Οπθξαλία έθζαζαλ ζρεδόλ ηα 243 εθαη. δνιάξηα ην 2021, κε ηηο 
νπθξαληθέο επελδπηηθέο ξνέο ζηα ΗΑΕ λα είλαη ζπλνιηθνύ ύςνπο 84 εθαη. δνιαξίσλ ην 2020. 

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο CEPA ησλ ΗΑΕ κε ηελ Οπθξαλία αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηηο επόκελεο 

εβδνκάδεο. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο CEPA κε ηελ Τνπξθία, ηε Γεσξγία θαη ηελ Κακπόηδε βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. Η πνιηηηθή ζύλαςεο CEPA ησλ ΗΑΕ απνηειεί κέξνο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην δηπιαζηαζκό 

ηνπ εκηξαηηλνύ ΑΕΠ ηνπ από 1,4 ηξηζεθ. AED ζε 3 ηξηζεθ. AED έσο ην 2030. 

 


