ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Οικονομικές σχέσεις Η.Α.Ε. – Κίνας
Κατά επίσκεψη Πρίγκιπα – Διαδόχου, de facto Ηγεμόνα του Αμπου Ντάμπι και Αναπλ. Αρχηγού
Ενόπλων δυνάμεων Η.Α.Ε. Σεΐχη Mohamed bin Zayed στην Κίνα, οποία πραγματοποιήθηκε από 21
έως.23 Ιουλίου 2019, υπεγράφησαν δεκαέξι διμερείς συμφωνίες, εκ των οποίων οι δώδεκα
οικονομικού περιεχομένου. Παράλληλα, σε πλαίσιο επιχειρηματικού φόρουμ οποίο έλαβε χώρα στο
Πεκίνο, στις 22 Ιουλίου 2019, παρουσία Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων, ανακοινώθηκαν
συμβόλαια μεταξύ εταιρειών, κρατικών αλλά και ιδιωτικών, αξίας 64 δις $ΗΠΑ.
Ειδικώτερα υπεγράφησαν:


Συμφωνία ύψους $11 δις μεταξύ της Εμιρατινής κατασκευαστικής EMMAR και Beijing Daxing
International Airport, οποία αφορά την ανάπτυξη οικιστικού και ξενοδοχειακού συμπλέγματος σε
έκταση 5 τ.χλμ. πλησίον του διεθνούς αεροδρομίου της κινεζικής πρωτεύουσας.



Δ/νων Σύμβουλος EMAAR και διακεκριμένος επιχειρηματίας κ. Mohamed Alabbar υπέγραψε
επίσης (α) συμφωνία για την επέκταση στα ΗΑΕ των υπηρεσιών επιβατηγών μεταφορών
κινεζικής εταιρείας Didi Cluxing, οποία εξελίσσεται παγκοσμίως σε δυναμικό ανταγωνιστή
της Uber, καθώς και (β) συμφωνία για την εισαγωγή αυτονόμων οχημάτων διανομής που
κατασκευάζει η κινεζική Neolix, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία για την παράδοση των
δεμάτων της μεικτής εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Νoon όπου συμμετέχει ως Εμιρατινός
εταίρος.



Επενδυτική συμφωνία ύψους $ 3,4 δις σε πλαίσιο πρωτοβουλίας «One Belt – One Road»
για την κατασκευή εμπορευματικού κέντρου/αγοράς, η οποία θα περιλαμβάνει κέντρα
επιμελητείας (logistics), αποθήκες και καταστήματα, σε έκταση 5.574 χιλ. στρεμμάτων έναντι
των εγκαταστάσεων της Παγκόσμιας Εκθέσεως EXPO 2020.

Υπουργός Οικονομίας ΗΑΕ Sultan Bin Saeed Al Mansouri, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο
κρατικό πρακτορείο WAM, ανέφερε ότι:
 Κατά το παρελθόν έτος 2018 η Κίνα κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων

της χώρας με μερίδιο 9,7% κατά το 2018. Οι διμερείς εμπορευματικές ανταλλαγές (εκτός
πετρελαίου) ανήλθαν σε $ 43 δις, εκ των οποίων $38 δις αντιστοιχούν σε εισαγωγές των ΗΑΕ
από την Κίνα.
 Οι εισερχόμενες τουριστικές ροές προς τα ΗΑΕ, ανερχόμενες σε 1,46 εκατομμύρια κινέζους
επισκέπτες, διευκολύνονται από το πλέγμα αεροπορικών διασυνδέσεων μεταξύ των δύο
χωρών, οι οποίες υπερβαίνουν τα 75 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση.
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 Εις ό,τι αφορά κινεζική επιχειρηματική παρουσία, (α) καταγράφονται εγγεγραμμένες στα
εμπορικά μητρώα των 7 Εμιράτων 4.000 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων, (β) 327
εμπορικά σήματα έχουν κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, ενώ (γ) 4 κινεζικές
τράπεζες έχουν ιδρύσει υποκαταστήματα στη χώρα.
 Οι εισερχόμενες κινεζικές Άμεσες Επενδύσεις προς τα ΗΑΕ ανήλθαν, κατά το 2017, σε $ 4,6
δις, παρουσιάζοντας αύξηση 276% εν σχέσει με το έτος 2013 και κατευθυνόμενες στους
κλάδους (α) της εμπορίας και επισκευής αυτοκινήτων σε ποσοστό 48% και ετήσια αύξηση
101%, (β) των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ποσοστό 33,5% και
ετήσια αύξηση 48,4%, (γ) των κατασκευών σε ποσοστό 8% και ετήσια αύξηση 87,7%, καθώς
και (δ) της κτηματαγοράς κατά 7,1% και ετήσια αύξηση 29,5%.
 Διμερές θεσμικό πλαίσιο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι μεταξύ των

ετών 2010- 2019 έχουν υπογραφεί περισσότερες από 50 διμερείς συμφωνίες.
Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ΗΑΕ έχοντας αναπτύξει τεχνολογία στην κατασκευή και
λειτουργία υποδομών θαλασσίων μεταφορών θα καταστούν σημαντικός κόμβος στο θαλάσσιο δίκτυο
της πρωτοβουλίας ‘One Belt –One Road’.
Η οικονομική συνεργασία μεταξύ κρατικών εταιρειών των ΗΑΕ και της Κίνας αναπτύσσεται κατά
τελευταία τριετία στον ενεργειακό τομέα, κυρίως εις ό,τι αφορά πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μονάδες
αποθήκευσης, διυλιστήρια και χημική βιομηχανία.
Ειδικώτερα ως προς τους υδρογονάνθρακες, τα πετροχημικά και λοιπά χημικά προϊόντα, η συμφωνία
πλαίσιο μεταξύ πετρελαικών ADNOC και Wanhua Chemical Group Co αφορά σε (α) κινεζικές
επενδύσεις στα ΗΑΕ μέσω της δημιουργίας νέου διυλιστηρίου και της εγκαταστάσεως νέας μονάδος
θερμικής διάσπασης μεικτής τροφοδοσίας αιθανίου (ακατέργαστο φυσικό αέριο) και νάφθας σε
Εμιρατινό διϋλιστήριο Ruwais, καθώς και επενδύσεις σε βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης των
υποπαραγώγων της διυλίσεως, (β) κοινές επενδύσεις σε διϋλιστήρια και μονάδες παραγωγής
πετροχημικών στην πόλη Yantai της κινεζικής επαρχίας Shadong.
Προβλέπεται επίσης, μέσω μεικτής ναυτιλιακής εταιρείας που θα ιδρυθεί και θα εφοπλίσει 2
υπερδεξαμενόπλοια, η εξυπηρέτηση δεκαετούς συμβολαίου παροχής LPG που υπεγράφη μεταξύ των
δύο μερών τον Νοέμβριο 2018 στην Σαγκάη. Αξία ανωτέρω συμφωνιών εκτιμάται σε $ 12 δις.
Εις ό,τι αφορά πρωτογενή παραγωγή στα ΗΑΕ, η συνεργασία αφορά σε (α) δυνατότητα κινεζικής
συμμετοχής σε κλειστή δημοπράτηση μεριδίων επί νέων οικοπέδων και μη συμβατικών κοιτασμάτων
που προκηρύσσει Αμπου Ντάμπι, καθώς και (β) τεχνολογική αναβάθμιση εγκαταστάσεων εξορύξεων
μέσω της μεικτής εταιρείας Al Yasat, σε οποία, ήδη από το 2014, κρατική China National Petroleum
Cortporation –CNPC διαθέτει μερίδιο 40% και ADNOC 60%.
Σημειώνουμε ότι προσφάτως CPNC εξαγόρασε (Φεβρουάριος 2017) μερίδιο 8% σε χερσαίο κοίτασμα
έναντι $1,77 δις, καθώς και (Μάρτιος 2018) μερίδια τεσσαρακονταετούς εκμεταλλεύσεως σε
υποθαλάσσια κοιτάσματα Umm Shaif & Nasr καθώς και Lower Zakum ύψους 10% και 10%. έναντι
$2,1 δις και $2,2 δις αντιστοίχως. Ετέρα κινεζική κρατική εταιρεία China ZhenHua Oil Co. Ltd
εξαγόρασε (Δεκέμβριος 2018) μερίδιο 4% σε χερσαίο κοίτασμα της ADNOC από την ιδιωτική China
Energy Company Limited (CEFC China).
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Παράλληλλα, η ADNOC ανέθεσε σε εταιρείας του ομίλου CPNC συμβόλαια αξίας $ 1,6 δις για
συνεχείς τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες σε χερσαία και υποθαλάσσια οικόπεδα συνολικής
εκτάσεως 53.000 τ. χλμ στο Αμπου Ντάμπι. Μέσω της θυγατρικής της China Petroleum Engineering
& Construction Corp –CPECC συμμετείχε σε διαγωνισμό της Al Yasat για την τεχνική μελέτη
εκμεταλλεύσεως του υπερακτίου πετρελαϊκού κοιτάσματος Belbazem, αποτελέσματα του οποίου δεν
έχουν ανακοινωθεί.
Εν σχέσει προς υπογραφέντα Μνημόνια σε τομέα πυρηνικής ενέργειας, αξίζει να σημειωθεί ότι
εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας Barakah στο Αμπου Ντάμπι, την κατασκευή του οποίου έχει
αναλάβει και ολοκληρώσει κοινοπραξία της οποίας ηγείται Κορεατική Korea Electric Power
Corporation (KEPCO) δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία.
Ντουμπάι, 11 Αυγούστου 2019
Ο Προϊστάμενος
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A΄
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