
 

 

     

Συμφωνία προθέσεων ΗΑΕ-Ν. Κορέας για επανέναρξη συνομιλιών χωρών ΣΣΚ-Ν. Κορέας 

προς σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (FTA) 
 

Στις 6/9, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησης του Εμιρατινού Υπουργού Επικρατείας για θέματα Εξωτερικού 

Εμπορίου Dr. Thani Al Zeyoudi με τον Υπουργό Εμπορίου της Ν. Κορέας, κ. Yeo Han-koo, διαπιστώθηκε 

σύμπτωση προθέσεων των δύο χωρών ως προς το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για την σύναψη 

συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (FTA) μεταξύ των χωρών ΣΣΚ και της Ν. Κορέας. Οι δύο Υπουργοί κατά 

την συνάντησή τους ενέκριναν εξάλλου σειρά μέτρων και δράσεων προς περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής 

και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε τομείς σε οποίους εκάστη χώρα δίδει προτεραιότητα. 

Dr. Al Zeyoudi υπογράμμισε το εύρος και το βάθος των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με την 

διμερή συνεργασία να εκτείνεται τόσο στο επίπεδο των κρατικών φορέων, όσο και σε εκείνο των ιδιωτικών 

τομέων αυτών, επισημαίνοντας πως οι εν λόγω σχέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και δυναμική κατά την 

μετά την πανδημία εποχή, ιδιαίτερα σε επιλεγμένους τομείς όπως η «καθαρή» ενέργεια, ψηφιακή οικονομία και 

η υψηλή τεχνολογία.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε Εμιρατινός Υπουργός, τα ΗΑΕ αποτελούν τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο 

της Ν. Κορέας στον αραβικό κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 27% του εμπορίου αυτής με αραβικές 

χώρες. Το διμερές εμπόριο μη πετρελαϊκών προϊόντων ανήλθε το 2020 σε περίπου 4,9 δισ. Dirhams (1,3 δισ. 

δολλάρια), ενώ κατά το πρώτο ήμισυ τρέχοντος έτους ο διμερής όγκος εμπορίου –πλην καυσίμων- έχει 

εκτοξευθεί στα 8 δισ. Dirhams (2,2 δισ. δολλάρια), με τις –σχετικά μικρού μεγέθους- εμιρατινές μη πετρελαϊκές 

εξαγωγές να έχουν καταγράψει άνοδο της τάξεως του 55% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Σύμφωνα 

εξάλλου με στοιχεία που παρέθεσαν δύο Υπουργοί, η αξία των άμεσων επενδύσεων της Ν. Κορέας στα ΗΑΕ 

ανερχόταν σε περίπου 2 δισ. Dirhams στο τέλος του 2019, ενώ το απόθεμα εμιρατινών επενδύσεων στη Ν. 

Κορέα εκτιμάτο σε 200 εκατ. Dirhams στο τέλος του 2020, με αρκετές αξιόλογες επενδύσεις να έχουν λάβει 

χώρα πρόσφατα, μεταξύ των οποίων εκείνη του επενδυτικού Ταμείου του Abu Dhabi Mubadala σε μεγάλο 

νοτιοκορεατικό Όμιλο ιατρικών προϊόντων αισθητικής.  

 

Αμπού Ντάμπι, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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