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Ντουμπάι, 9 Μαρτίου 2023 

 

Συνάντηση Υπουργού Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο, κ. Thani Al Zeyoudi με 

υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία (Dubai, 8.3.2023) 

Ο Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ, Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, 

συναντήθηκε χθες στο Dubai, με την Πρώτη Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου 

και Γεωργίας της Ουκρανίας, κα Yulia Svyrydenko και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, 

Εμπορίου και Γεωργίας της Ουκρανίας, κ. Taras Kachka. 

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των μεταφορών, της ενέργειας, της 

γεωργίας, της τεχνολογίας, των μεταποιητικών βιομηχανιών και του λιανικού εμπορίου, με τρόπο που 

συμβάλλει στην υποστήριξη της ανάπτυξης του εμπορίου και των αμοιβαίων επενδύσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι τον παρελθόντα Δεκέμβριο, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την έναρξη προκαταρκτικών 

συνομιλιών για την επίτευξη συνολικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) με την Ουκρανία. 

Ο Δρ. Al Zeyoudi σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν μια σημαντική γεωγραφική θέση, μέσω της 

οποίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μεγάλες αγορές στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, 

υπογραμμίζοντας την προθυμία των ΗΑΕ να ενισχύσουν την οικονομική και εμπορική τους συνεργασία με 

την Ουκρανία.  

Από την πλευρά της, η κα Svyrydenko σημείωσε ότι η συνάντηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για 

σύσφιγξη των διμερών οικονομικών σχέσεων, με απώτερο στόχο τη σύναψη της CEPA μεταξύ των δύο 

χωρών. 

Ο Δρ. Al Zeyoudi τόνισε ιδιαιτέρως προς την ουκρανική πλευρά την εμιρατινή πρωτοβουλία 

NextGenFDI (https://www.moec.gov.ae/en/nextgenfdi), εγκαινιασθείσα τον Ιούλιο 2022, η οποία, επί της 

ουσίας, στοχεύει στην προσέλκυση και τη διευκόλυνση της μεταφοράς διεθνών εταιρειών στα ΗΑΕ που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, των προηγμένων εφαρμογών και ψηφιακών λύσεων. 

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει ένα ανεπτυγμένο οικοσύστημα προγραμματιστών και μηχανικών 

πληροφορικής με έδρα την Ουκρανία, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες παγκοσμίως. Το 

συγκεκριμένο οικοσύστημα διαταράχθηκε λόγω της εισβολής της Ρωσίας και της συνεχιζόμενης σύρραξης. 
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