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Rusland og Egypten forhandler frihandelsaftale
med den Eurasiske Toldunion

25. august 2014

»Rusland tilskynder Egypten til at føre forhandlinger om underskrivelse af en frihandelsaftale med den
Eurasiske Toldunion, der inkluderer Rusland, Kasakhstan og Hviderusland«,

sagde Egyptens minister for handel og industri Mounir Fakhry Abdel Nour, ifølgeAl-Ahram Arabic
, og tilføjede, at Rusland danner en komite med en gruppe af eksperter fra den Eurasiske Toldunion for at
fastlægge og koordinere en køreplan med de egyptiske myndigheder for forhandlinger, der vil blive
påbegyndt inden for en uge.

»En højt profileret delegation under ledelse af direktøren for Ruslands Føderale Veterinær- og
Plantesundhedstilsyn vil besøge Egypten i næste uge for at tale med embedsmænd fra det egyptiske,
veterinære karantænetilsyn«,
sagde Abdel Nour.

»De vil underskrive en samarbejdsprotokol, der tillader egyptiske firmaer at eksportere kød, fjerkræ,
fisk og skaldyr samt mejeriprodukter til det russiske marked så hurtigt som muligt.«

»Præsident Abdel Fatah el-Sisis besøg i Rusland er hovedårsagen til det hurtige skift i Ruslands
holdning til Egypten«, sagde han. El-Sisi besøgte Rusland den 12. august, hvilket var hans første,
officielle besøg i Moskva efter hans indsættelse den 8. juni.

»De genoptagne forhandlinger bekræfter Ruslands iver efter, og ønske om, at opnå et effektivt
partnerskab mellem begge lande og åbne nye horisonter for eksport og investering«,

sagde Abdel Nour og tilføjede, at disse varer fra begge lande ville krydse grænserne uden nogen
toldrestriktioner.

»Egypten søger at åbne nye horisonter for eksport og investering over hele verden, ikke kun i forhold
til Rusland«,
fortalte leder af det Egyptiske Center for Økonomiske Studier, Rashad Abdo, tilCairo Post i dag. Abdo
peger på at Rusland har fire hovedstyrker, som er vigtige for Egypten, inklusive, at det er verdens
næststørste hvedeeksportør, verdens største producent af naturgas, verdens næststørste våbenleverandør efter
USA, og et pionerland inden for atomkraft.
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