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Τπογπαυή ςνολικήρ Οικονομικήρ ςμυωνίαρ ςνεπγασίαρ (CEPA)  

μεταξύ ΗΑΔ-Σοςπκίαρ, 3 Μαπτίος 2023 

 

Υπεγξάθε ζηηο 3.3.2023 ε Σπλνιηθή Σπκθωλία Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο (CEPA) κεηαμύ ΗΑΕ-

Τνπξθίαο από ηνλ Εκηξαηηλό Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θ. Abdulla bin Touq Al Marri θαη ηνλ Τνύξθν 

Υπνπξγό Εκπνξίνπ θ. Mehmet Muş.  

 

Σύκθωλα κε ηηο αλαθνηλώζεηο, ε Σπκθωλία απηή ζεκαηνδνηεί κία λέα επνρή ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία 

ηωλ δύν ρωξώλ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη θαηαιπηηθά ζηελ αύμεζε ηνπ εκπνξίνπ, αύμεζεο ηεο ξνήο 

επελδύζεωλ θαη δεκηνπξγία θνηλώλ επθαηξηώλ ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο.  

 

Πξόεδξνο ΗΑΕ ηόληζε όηη ε ππνγξαθή ηεο CEPA αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαληηθή εμέιημε πνπ 

ζεκεηώζεθε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο ην ζπλνιηθό εκπόξην εθηόο πεηξειαίνπ 

κεηαμύ ΗΑΕ θαη Τνπξθίαο έθηαζε ηα 19 δηο δνιάξηα ην 2022, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 40% ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2021 θαη 112%. ζε ζύγθξηζε κε ην 2020. Απηό θαζηζηά ηελ Τνπξθία ηελ ηαρύηεξα 

αλαπηπζζόκελε ρώξα κεηαμύ ηωλ 10 θνξπθαίωλ εκπνξηθώλ εηαίξωλ ηωλ ΗΑΕ.  

 

Από πιεπξάο ηνπ ν Τνύξθνο Πξόεδξνο δήιωζε όηη Σπκθωλία απηή απνηειεί έλα λέν θεθάιαην ζηηο 

ζρέζεηο ηωλ δύν ρωξώλ, ζεκεηώλνληαο όηη πξνζπάζεηεο ηωλ δύν ρωξώλ εθθηλνύλ θαη εληζρύνληαη από 

ηελ θνηλή ηνπο ηζηνξία, πνιηηηζκό θαη παξαδνζηαθέο αμίεο πνπ δελ ζπκβάιινπλ κόλν ζηνπο δηκεξείο 

νηθνλνκηθνύο δεζκνύο αιιά θαη ζηελ επεκεξία, ηε ζηαζεξόηεηα ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ηνπ πιαλήηε. 

 

Η CEPA κε ηελ Τνπξθία είλαη ε ηέηαξηε πνπ ζπλάπηνπλ ηα ΗΑΕ κεηά από απηέο κε ηελ Ιλδία, ην 

Ιζξαήι θαη ηελ Ιλδνλεζία. Σηόρνο ηεο Σπκθωλίαο ΗΑΕ-Τνπξθίαο είλαη ε ηόλωζε ηεο 

καθξνπξόζεζκεο, βηώζηκεο θαη ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηαξγώληαο ή κεηώλνληαο ηνπο 

ηειωλεηαθνύο δαζκνύο ζην 82% ηωλ αγαζώλ θαη ηωλ πξνϊόληωλ, πνπ αληηπξνζωπεύνπλ πεξηζζόηεξν 

από ην 93% ηνπ εκπνξίνπ εθηόο πεηξειαίνπ. Επηπιένλ, ε Σπκθωλία βειηηώλεη ηελ πξόζβαζε ζηελ 

αγνξά ζηελ Τνπξθία γηα εμαγωγείο από ηα ΗΑΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ζεκαληηθώλ ηνκέωλ όπωο νη 

θαηαζθεπέο, ηα κέηαιια θαη ηα πξνϊόληα ηνπο, ηα πνιπκεξή θαη άιια βηνκεραληθά πξνϊόληα. 

Σύκθωλα κε εδώ εθηηκήζεηο, ε ζπκθωλία αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζην δηπιαζηαζκό ηνπ δηκεξνύο 

εκπνξίνπ εθηόο πεηξειαίνπ ζηα 40 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα εηεζίωο εληόο πέληε εηώλ, ελώ 

παξάιιεια ζα δεκηνπξγήζεη 25.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο έωο ην 2031. Επηπιένλ, ε ζπκθωλία 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο εμαγωγέο ηωλ ΗΑΕ πξνο ηελ Τνπξθία θαηά 21,7%.  
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