
 

 

     

     

Εμιρατινή επίσημη αποστολή στην Ινδονησία 
 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο ομοσπονδιακός Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο, Dr. Thani Al 

Zeyoudi, ηγήθηκε επίσημης εμιρατινής αποστολής στην Ινδονησία και συγκεκριμένα στην πόλη Bogor, στα 

νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Τζακάρτα, με αντικείμενο την διεξαγωγή συνομιλιών προς εμβάθυνση των 

εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνεται ότι η Ινδονησία περιλαμβάνεται μεταξύ 

των αγορών-στόχων στις προτεραιότητες της εμιρατινής Κυβέρνησης, όπως αυτές ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο 

του σχεδιασμού των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών αυτής με αφορμή την συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση 

της Ομοσπονδίας. Σημειώνονται, ως πρόσφατες εκφάνσεις του αυξημένου εμιρατινού ενδιαφέροντος 

οικονομικής συνεργασίας με Ινδονησία, αφ’ ενός η από παρελθόντα Μάρτιο ανακοίνωση από την Κυβέρνηση 

ΗΑΕ προγραμματιζόμενων επενδύσεων συνολικού ύψους 10 δισ. δολλαρίων στο κρατικό επενδυτικό Ταμείο 

της Ινδονησίας (Indonesia Investment Authority), και, αφ’ ετέρου, η εκκίνηση, τον Αύγουστο 2021, από τον 

μεγάλο κρατικό ενεργειακό Όμιλο του Abu Dhabi, Masdar, της κατασκευής μεγάλης πλωτής μονάδας ηλιακής 

ενέργειας, παραγωγικής ισχύος 145 MW, στην Ινδονησία.  

 

Ο κ. Al Zeyoudi συνοδευόταν από εμιρατινή αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, κρατικών αξιωματούχων αλλά 

και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων της χώρας. Ο 

Εμιρατινός Υπουργός και τα μέλη της εμιρατινής αποστολής συνάντησαν τον Πρόεδρο της Ινδονησίας, κ. Joko 

Widodo, ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 

ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτάχυνση της παγκόσμιας 

οικονομικής ανάκαμψης. Ο Εμιρατινός Υπουργός κήρυξε, από κοινού με τον Ινδονήσιο Υπουργό Εμπορίου κ. 

Lutfi, την έναρξη διμερών συζητήσεων για σύναψη συμφωνίας Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής 

Σχέσης (CEPA), οποία θα διέπει ολόκληρο το πλέγμα των διμερών οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών 

σχέσεων και αναμένεται να εγκαινιάσει νέα εποχή στην συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της 

εμιρατινής αποστολής και της εκκίνησης των συνομιλιών για σύναψη συμφωνίας CEPA διοργανώθηκε 

επιχειρηματικό forum, στην διάρκεια του οποίου ξεκίνησαν συζητήσεις για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 

μεταξύ των οργανώσεων εμπορικών επιμελητηρίων των δύο χωρών.  

 

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Εμιρατινού Υπουργού, η αναμενόμενη συμφωνία οικονομικής εταιρικής 

σχέσης με την Ινδονησία σκοπό έχει να κεφαλαιοποιήσει επί της ήδη ισχυρής οικονομικής σχέσης των ΗΑΕ με 

εν λόγω χώρα, βάζοντας θεμέλια για την δημιουργία νέων ευκαιριών για τις εμιρατινές επιχειρήσεις, την 

εκατέρωθεν διενέργεια επενδύσεων, καθώς και την προσέλκυση εργατικού δυναμικού με υψηλές δεξιότητες 

προκειμένου να απασχοληθεί στις δύο χώρες, στηρίζοντας την οικονομική τους ανάκαμψη. Από πλευράς του, 

Ινδονήσιος Υπουργός κ. Lutfi επισήμανε πως ενίσχυση συνεργασίας με ΗΑΕ, με έμφαση στους τομείς 

τεχνολογίας, logistics, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής / εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, 

αναμένεται ενδυναμώσει οικονομία Ινδονησίας, καθώς και εξυπηρετήσει στόχο της όπως καταστεί οικονομικός 

κόμβος στη ΝΑ Ασία, ακριβώς όπως ΗΑΕ στην ευρύτερη περιοχή Μ. Ανατολής και Δυτικής Ασίας.    

 

Σημειώνεται ότι το ύψος του διμερούς όγκου μη πετρελαϊκού εμπορίου ΗΑΕ-Ινδονησίας ανήλθε το 2020 σε 

πλησίον των 2 δισ. δολλαρίων, ενώ ευνοϊκές προοπτικές διαφαίνονται για αύξηση του διμερούς εμπορίου 

ιδιαίτερα στους κλάδους κοσμημάτων, φυτικών ελαίων, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, χαλκού, ελαστικών 

και αλουμινίου.     

 

Αμπού Ντάμπι, 7 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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