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Επίσκεψη Υπουργού Εμπορίου της Ν. Κορέας στα ΗΑΕ (15.03.2023) 

 

Στις 15 Μαρτίου τ.έ., ο Υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ για θέματα Εξωτερικού Εμπορίου, Dr. Thani 

Al Zeyoudi υποδέχθηκε στο Dubai τον Υπουργό Εμπορίου της Ν. Κορέας, κ. Dukgeun Ahn, συνοδευόμενο 

από πλήθος κορεατικών κυβερνητικών φορέων. Σκοπός της επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη Υπουργού ήταν η 

διερεύνηση ευκαιριών για επενδύσεις σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, 

τα ακίνητα, οι ασφάλειες, η υγεία, η τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επισιτιστική ασφάλεια.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο Υπουργών, ο Dr. Al Zeyoudi υπογράμμισε καταρχάς τον 

δυναμισμό της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών, ως αποτέλεσμα της δέσμευσης των 

Κυβερνήσεών τους να την αναπτύσσουν και να την ενισχύουν συνεχώς. Σημείωσε ότι η εν λόγω δέσμευση 

αποτυπώνεται και στις συχνές ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου αξιωματούχων και εμπορικών 

αντιπροσωπειών, με την προσφάτως πιο σημαντική την επίσκεψη του Προέδρου της Κορέας, κ. Yoon Suk 

Yeol στα ΗΑΕ τον Ιανουάριο τ.έ.. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να ενισχύσουν τις κοινές προσπάθειες 

για την εφαρμογή του προσφάτως υπογραφέντος Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου 

Οικονομίας των ΗΑΕ και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κορέας. Το εν λόγω 

MoU στοχεύει στην τόνωση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, διευκολύνοντας τις 

διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στις αγορές τους, δημιουργώντας έτσι εκατέρωθεν περισσότερες 

επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες για τις ΜμΕ. 

Από την πλευρά του, ο Dr Al Zeyoudi εξέφρασε την επιθυμία των ΗΑΕ για ενδυνάμωση της 

εμπορικής συνεργασίας με τη Ν. Κορέα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις διμερείς εμπορικές σχέσεις. 

Ειδικότερα, σημείωσε ότι για το 2022, το διμερές εμπόριο εκτός πετρελαιοειδών ανήλθε συνολικά σε σχεδόν 

19,5 δισ. AED ($5,3 δισ.), καταγράφοντας ετήσια αύξηση ύψους 14%. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι οι 

εξαγωγές των ΗΑΕ στη Ν. Κορέα αυξήθηκαν κατά 17,5% έναντι του 2021, ανερχόμενες σε 2,8 δισ. AED 

($781 εκατ.), ενώ οι επανεξαγωγές τους ανήλθαν συνολικά σε 1,3 δισ. AED ($367 εκατ.). 

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο εμιρατινός Υπουργός ανέφερε ότι τα ΗΑΕ σχεδιάζουν να επενδύσουν 

σχεδόν $30 δισ. στη Ν. Κορέα τα επόμενα χρόνια, σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία των εμιρατινών Αρχών, οι κορεατικές ΑΞΕ στα ΗΑΕ ανήλθαν συνολικά σε $2,2 δισ. μέχρι τις αρχές 

του 2021, αντικατοπτρίζοντας αύξηση 73% σε σύγκριση με τις αρχές του 2013. Οι εν λόγω επενδύσεις 

επικεντρώνονται κυρίως στη χρηματοδότηση, τις ασφάλειες, τα ορυχεία, το λιανικό εμπόριο, τα ακίνητα και 

τις μεταφορές, την ενέργεια και τους τεχνολογικούς τομείς. 

Ο Dr. Al Zeyoudi ενημέρωσε σχετικά την κορεατική αντιπροσωπεία για τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που προσφάτως υιοθέτησαν τα ΗΑΕ, στοχεύοντας στη βελτίωση του επενδυτικού τους 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα κίνητρα προς τον ιδιωτικό τομέα για πραγματοποίηση 

επενδύσεων, στις τροποποιήσεις του Νόμου περί ιδιοκτησίας 100% εμπορικών εταιρειών από ξένους ιδιώτες, 

καθώς και στους βελτιωμένους Νόμους περί στέγασης.  

Επιπλέον, τόνισε τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Πρωτοβουλία NextGenFDI 

των ΗΑΕ σε ξένες εταιρείες τεχνολογίας, ενδιαφερόμενες να επενδύσουν στα ΗΑΕ, υπογραμμίζοντας ότι η εν 

λόγω Πρωτοβουλία στοχεύει να αναπτύξει το τεχνολογικό οικοσύστημα των ΗΑΕ και να εισφέρει $500 εκατ. 

στην εμιρατινή οικονομία.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Dr. Al Zeyoudi έκανε ιδιαίτερη μνεία στα πλεονεκτήματα των 4 

διμερών Συμφωνιών Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership 
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Agreements – CEPA), που έχει υπογράψει η χώρα του (με Ινδία, Ισραήλ, Ινδονησία και Τουρκία), τους 

τελευταίους 12 μήνες. Επίσης, υπογράμμισε ότι τα ΗΑΕ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

CEPA και με άλλες στρατηγικές αγορές, στοχεύοντας στην τόνωση του εξωτερικού εμπορίου τους.  
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