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1 Οικονομύα HΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΣΩΝ 

1.1 Πολιτικό ςύςτημα 
Θ Ομοςπονδία των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων ςυγκροτείται από επτά εμιράτα.  Tο 

μεγαλφτερο ςε ζκταςθ και οικονομικά ιςχυρότερο είναι το Abu Dhabi, όπου βρίςκεται και θ 

ομϊνυμθ πρωτεφουςα τθσ χϊρασ. Το δεφτερο ςε ζκταςθ εμιράτο είναι το Dubai, το οποίο 

αποτελεί ςθμαντικό επιχειρθματικό κζντρο ςτα ΘΑΕ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ. Τα υπόλοιπα Εμιράτα κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ είναι θ Sharjah, θ Ras Al 

Khaimah, θ Fujairah, το Ajman και το Umm Al Quwain. 

Θ Ομοςπονδία των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων ιδρφκθκε ςτισ 2 Δεκεμβρίου 1971. Το 

πολίτευμα των Εμιράτων είναι θ απόλυτθ μοναρχία. Ο θγεμϊν κάκε Εμιράτου εγκακίςταται 

ςτθν εξουςία βάςει κλθρονομικοφ δικαιϊματοσ. Δεν υφίςτανται πολιτικά κόμματα και 

ςυνδικαλιςμόσ. Θ ανϊτατθ ομοςπονδιακι αρχι τθσ χϊρασ είναι το Ανϊτατο Συμβοφλιο των 

Θγεμόνων των επτά Εμιράτων (Federal Supreme Council). Για τισ αποφάςεισ του Ανϊτατου 

Συμβουλίου απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ πζντε τουλάχιςτον μελϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνων του Dubai και του Abu Dhabi. Το Συμβοφλιο διορίηει Ρρόεδρο ωσ 

επικεφαλισ τθσ χϊρασ. Στισ 4/11/2009 το Ανϊτατο Συμβοφλιο παραδοςιακά επανεξζλεξε 

τον θγεμόνα του Abu Dhabi, Σεΐχθ Khalifa bin Zayed Al Nahyan ωσ Ρρόεδρο τθσ χϊρασ. 

Επίςθσ εκλεγμζνοσ από το Ανϊτατο Συμβοφλιο, Ρρωκυπουργόσ και Αντιπρόεδροσ των ΘΑΕ 

είναι ο θγεμόνασ του Dubai, Σεΐχθσ Mohammed bin Rashed Al Maktoum. 

Θγεμόνεσ Εμιράτων μζλθ του Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου  

 ΘΘ Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,  Θγεμϊν Abu Dhabi (2004) και δεφτεροσ 

πρόεδροσ των ΘΑΕ 

 ΘΘ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Θγεμϊν Dubai (2006), Αντιπρόεδροσ και 

Ρρωκυπουργόσ των ΘΑΕ 

 HΘ Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Θγεμϊν Sharjah (1972) και ζκτοτε μζλοσ 

του Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου  

 HΘ Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuami, Θγεμϊν Ajman (1981) και ζκτοτε μζλοσ του 

Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου  

 HΘ Sheikh Saud bin Rashid Al Mualla, Θγεμϊν Umm Al Quwain (1982) και ζκτοτε μζλοσ 

του Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου  

 HΘ Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Θγεμϊν Ras Al Khaimah(2010) και ζκτοτε μζλοσ του 

Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου  

 HΘ Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Θγεμϊν Fujairah (1974) και ζκτοτε μζλοσ 

του Ανωτάτου Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου (1974)   

 

Υπό τον ζλεγχο του Ανωτάτου ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου των Θγεμόνων, το Υπουργικό 

Συμβοφλιο αςκεί αρμοδίοτθτεσ εςωτερικϊν υποκζςεων και εξωτερικϊν ςχζςεων των ΘΑΕ, 

βάςει του ςυντάγματοσ και τθσ Ομοςπονδιακισ Νομοκεςίασ.  Τα Μζλθ Υπουργικοφ 

Συμβουλίου ανζρχονται ςε 34, εκ των οποίων τζςςερα προζρχονται από τισ θγεμονικζσ 

οικογζνειεσ Εμιράτων Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι Al Nayan και Al Maktoum. Σθμειϊνεται 

ότι Αναπλθρωτισ Ανϊτατοσ Αρχθγόσ των Ενόπλων Δυνάμεων ζχει οριςκεί Ρρίγκιπασ 

https://uaecabinet.ae/en/federal-supreme-council
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-khalifa-bin-zayed-al-nahyan
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-2
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-sultan-bin-mohammed-al-qasimi
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-humaid-bin-rashid-al-nuaimi-1
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-saud-bin-rashid-al-mualla
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-saud-bin-saqr-al-qasimi-1
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-hamad-bin-mohammed-al-sharqi
https://uaecabinet.ae/en/cabinet-members
https://uaecabinet.ae/en/cabinet-members
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Διάδοχοσ Εμιράτου και de facto Θγεμϊν Abu Dhabi,  HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan. 

Κάκε Εμιράτο διακζτει ςθμαντικό βακμό αυτονομίασ και ο κατά τόπουσ Θγεμόνασ/Σεΐχθσ 

ζχει το δικαίωμα να εκδίδει νόμουσ και διατάγματα με ιςχφ ςτο ζδαφοσ του εμιράτου του ι 

να ζχει τθ δικι του αςτυνομία.  Οι τοπικζσ κυβερνιςεισ μζςω των υπθρεςιϊν τουσ, 

κρατικϊν εταιρειϊν και Αρχϊν αςκοφν διοίκθςθ, μεταξφ άλλων εκδίδουν άδειεσ 

λειτουργίασ των επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτο ζδαφόσ τουσ (Departments of 

Economic Development), καταχωροφν και ελζγχουν προϊόντα πριν τεκοφν ςε κυκλοφορία 

ςτθν αγορά (Municipalities), παρζχουν υπθρεςίεσ κοινισ ωφελείασ και εφαρμόηουν τθν 

ομοςπονδιακι και τοπικι νομοκεςία ςτα κατά τόπουσ Εμιράτα.  

Υπάρχουν διαφορζσ υπάρχουν ςτο βακμό ελευκερίασ και ανεκτικότθτασ ωσ προσ τον τρόπο 

ηωισ και τισ επιρροζσ τθσ δυτικισ κουλτοφρασ ςτθν κακθμερινι ςυμπεριφορά, ςτον τρόπο 

ενδυμαςίασ, ςτθν κατανάλωςθ ι μθ αλκοόλ κ.λπ., που το κάκε εμιράτο επιτρζπει ςτο 

ζδαφόσ του. Ωςτόςο, καταβάλλονται προςπάκειεσ για διαμόρφωςθ ενιαίων πολιτικϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ Ομοςπονδίασ υπό το ςυντονιςμό του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Council of 

Ministers), ενϊ είναι κοινι πεποίκθςθ τόςο ςτισ θγζτιδεσ τάξεισ, όςο και ςτο ςφνολο του 

πλθκυςμοφ ότι θ φπαρξθ τθσ ομοςπονδίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ 

υψθλότερων επιπζδων ευθμερίασ. 

1.2 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα 
Σφμφωνα με τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία Ομοςπονδιακισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ FCSA 

ζτουσ 2018, ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ ανζρχεται ςε 9.366.829 κατοίκουσ εκ των 

οποίων το 67,2% είναι άρρενεσ και το 32,8% κιλεα.  Πςον αφορά τθν εκνικι κατανομι του 

πλθκυςμοφ, ποςοςτό 13% είναι εμιρατινοί υπικοοι και λοιποί 58% από χϊρεσ Νότιασ Αςίασ 

(κυρίωσ Ινδία, Ρακιςτάν), 17% από λοιπζσ αςιατικζσ χϊρεσ, όπωσ οι Φιλιππίνεσ και 8,5% 

Δυτικοευρωπαίοι. Εμιρατινοί υπικοοι απαςχολοφνται ςε ποςοςτό 78,6% ωσ δθμόςιοι 

υπάλλθλοι. To επίςθμα καταγεγραμμζνο ποςοςτό ανεργίασ ανζρχεται ςε 2,2%, αφορά 

ςχεδόν αποκλειςτικά εμιρατινοφσ υπθκόουσ θλικίασ 15-19 ετϊν που καταγράφονται 

ςτατιςτικά ωσ άνεργοι. Επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ θ αραβικι, ενϊ θ αγγλικι 

χρθςιμοποιείται παράλλθλα ςε κρατικά ζγγραφα και ευρζωσ ωσ κοινι γλϊςςα 

ςυνεννόθςθσ. 

https://fcsa.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2Fen-

us%2FLists%2FD_StatisticsSubjectV2%2FAttachments%2F1314%2Fpopulation%202018%20v

1.xlsx 

1.3 Επιςκόπηςη τησ οικονομύασ των ΗΑΕ 
Θ ραγδαία ανάπτυξθ των ΘΑΕ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 40 ετϊν, οφείλεται κυρίωσ 

ςτθν ανακάλυψθ και εκμετάλλευςθ των κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, που 

οδιγθςε ςτθ μετεξζλιξθ τθσ χϊρασ από μία περιοχι μικρϊν ζρθμων πριγκιπάτων (Trucial 

States), των οποίων θ οικονομία βαςιηόταν ςτθ γεωργία, τθ νομαδικι κτθνοτροφία, τθν 

παραγωγι και το εμπόριο μαργαριταριϊν και αλιευμάτων, ςε ζνα ςφγχρονο κράτοσ με 

ανταγωνιςτικι οικονομία, το οποίο παρζχει υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ ςτουσ υπθκόουσ 

του. Τα ζςοδα τθσ χϊρασ από το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο τθσ επζτρεψαν να 

https://fcsa.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2Fen-us%2FLists%2FD_StatisticsSubjectV2%2FAttachments%2F1314%2Fpopulation%202018%20v1.xlsx
https://fcsa.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2Fen-us%2FLists%2FD_StatisticsSubjectV2%2FAttachments%2F1314%2Fpopulation%202018%20v1.xlsx
https://fcsa.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2Fen-us%2FLists%2FD_StatisticsSubjectV2%2FAttachments%2F1314%2Fpopulation%202018%20v1.xlsx
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ακολουκιςει ζναν ςυντομότερο δρόμο προσ τθν ανάπτυξθ, διαφορετικό από αυτόν που 

καλοφνται παραδοςιακά να ακολουκιςουν οι υπόλοιπεσ χϊρεσ (αποταμίευςθ, επενδφςεισ 

κ.λπ.).  

Τα ΘΑΕ κατζχουν 4,3% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ αργοφ πετρελαίου (4θ κζςθ ςτον OPEC) 

και καταλαμβάνουν τθν 5θ κζςθ διεκνϊσ ςε αποκζματα φυςικοφ αερίου (96% ανικει ςε 

Αμποφ Ντάμπι). Υπολογίηεται ότι τα αποκζματα πετρελαίου των ΘΑΕ αγγίηουν τα 107δισ δισ 

βαρζλια (6θ κζςθ παγκοςμίωσ). Τα αποκζματα ςε φυςικό αζριο υπολογίηονται ςτα 273 τρισ 

κυβικά πόδια (tcf) καταλαμβάνοντασ τθν 5θ κζςθ παγκοςμίωσ (3,3% παγκοςμίων 

αποκεμάτων) μετά τθ ωςία, το Ιράν, το Κατάρ και τθ Σαουδικι Αραβία. Το 2020 θ 

παραγωγικι ικανότθτα ξεπζραςε τα 4εκ.βαρζλια θμερθςίωσ, προςεγγίηοντασ τον 

ςτρατθγικό εκνικό ςτόχο 5 εκ.βαρελιϊν θμερθςίωσ το 2030.  

Στακερι, πάγια και διαχρονικι πολιτικι τθσ χϊρασ αποτελεί θ διαφοροποίθςθ τθσ 

οικονομίασ και θ απεξάρτθςι τθσ από τον πετρελαϊκό τομζα (25% επί του ΑΕΡ/2019 ζναντι 

85%/2009), με ζμφαςθ ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων, προςφζροντασ ελκυςτικά κίνθτρα 

(ελεφκερεσ ηϊνεσ, μθδενικι φορολόγθςθ ειςοδιματοσ των επιχειριςεων) και υψθλζσ 

υπθρεςίεσ ςε μεταφορζσ, υποδομζσ, τεχνολογία και logistics. Στρατθγικό ςτόχο τθσ χϊρασ 

αποτελεί θ ανάδειξι τθσ ωσ κζντρο ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθ Μ. 

Ανατολι, τθν Α. Αφρικι και τθ Ν. Αςία (mega hub). 

O ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ αποςκοπεί παράλλθλα (α) ςτθν αφξθςθ των εςόδων από τθν 

μεταποιθτικι βιομθχανία πετρελαίου και (β) ςτθν απεξάρτθςθ τθσ οικονομίασ μζςω 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν, εγχωρίων και ξζνων επενδφςεων ςε αναπτυξιακζσ πολιτικζσ και 

ζργα, με ζμφαςθ ςε αναπτυξιακζσ πολιτικζσ, τουριςμό, εμπόριο, καταςκευζσ, δίκτυα 

υποδομϊν&μεταφορϊν, επενδφςεισ ςε βιομθχανία, ΑΡΕ, αγροτικζσ καλλιζργειεσ, ειρθνικό 

πυρθνικό πρόγραμμα, διαςτθμικό πρόγραμμα, και με προτεραιότθτεσ τθν επιςιτιςτικι 

αςφάλεια (με χριςθ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, βιοτεχνολογίασ, γενετικισ μθχανικισ) και τθν 

ψθφιακι οικονομία (δίκτυα πζμπτθσ γενιάσ, ζξυπνεσ πόλεισ, blockchain). 

Ραράλλθλα προωκείται θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

επενδφςεισ τον τουριςτικό τομζα και αιχμι του δόρατοσ τθν Ραγκόςμια ζκκεςθ EXPO 2020, 

θ οποία αναμζνεται ότι κα ςυγκεντρϊςει 25 εκατ. τουριςτϊν κατά τθν 6μθνθ διάρκειά τθσ 

και κα τονϊςει τθ ιδιωτικι κατανάλωςθ. 

Μεταξφ των πολιτικϊν, περιλαμβάνονται θ ενκάρρυνςθ των εμιρατινϊν υπθκόων ςτο 

επιχειρείν, θ ςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων 100% εμιρατινισ ιδιοκτθςίασ με τθν 

δια νόμου ποςοςτιαία ςυμμετοχι τουσ ςτθν ανάλθψθ ςυμβολαίων δθμοςίων ζργων και 

προμθκειϊν, θ μεταφορά και ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν αιχμισ, μεταξφ των οποίων και 

το φιλόδοξο πρόγραμμα διαςτθμικισ αποςτολισ ςτον πλανιτθ Άρθ. 

(https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme), θ ανάπτυξθ προγραμμάτων θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ και θ δθμιουργία ζξυπνων πόλεων.  

Τα ΘΑΕ και ιδιαιτζρωσ το Ντουμπάι λειτουργοφν ωσ περιφερειακόσ κόμβοσ εμπορίου, 

μεταφορϊν και τουριςμοφ, επιβάλλουν μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και τθν δθμιουργία των 

καταλλιλων ςυνκθκϊν προκειμζνου διατθριςουν τθν κζςθ αυτι και ςτο μζλλον.  

https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme
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1.3.1 Θ δομι τθσ οικονομίασ 

Ο πρωτογενισ τομζασ ςυνειςφζρει 0,7% ςτο εμιρατινό ΑΕΡ και απαςχολεί ςχεδόν 1% του 

εργατικοφ δυναμικοφ, δεδομζνου ότι οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτθν χϊρα είναι 

ακατάλλθλεσ για τθν γεωργία και κτθνοτροφία. Ωσ εκ τοφτου, 85% περίπου των 

αγροτοδιατροφικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ καλφπτεται από ειςαγωγζσ. Θ αλιεία και θ 

καλλιζργεια χουρμάδων αποτελοφν τισ βαςικζσ καλλιζργειεσ. Επιςθμαίνεται ότι ο αγροτικόσ 

τομζασ επζδειξε τθν μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα κατά τθν πανδθμία COVID-19. 

Θ μεταποιθτικι βιομθχανία αναπτφχκθκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ειδικά οι κλάδοι 

μεταλλουργίασ, επιπλοποιίασ, βιομθχανίασ τροφίμων, βιομθχανίασ αλουμινίου, δομικϊν 

υλικϊν, λιπαςμάτων, πετροχθμικϊν (βλ.κατωτζρω), κλπ. Ο δευτερογενισ τομζασ ςυνιςτά 

46,2% του εμιρατινοφ ΑΕΡ και απαςχολεί ποςοςτό 34% του εργατικοφ δυναμικοφ. 

Ρρόκειται για τομζα που επλιγθ ιδιαίτερα το 2020 λόγω τθσ πανδθμίασ, τθσ μείωςθσ 

παραγωγισ του OPEC+, τθσ μείωςθσ των τιμϊν πετρελαίου και τθσ διεκνοφσ ηιτθςθσ, εν 

γζνει  τθσ διαταραχισ ςτθν παγκόςμια εφοδιαςτικι αλυςίδα.   

Ο τριτογενισ τομζασ ςυνειςφζρει 53,1% ςτο ΑΕΡ και απαςχολεί 64% του εργατικοφ 

δυναμικοφ. Βαςικοί υποκλάδοι είναι: διεκνζσ εμπόριο, αερομεταφορζσ, 

χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ και τουριςμόσ. Σθμειϊνεται ότι ειδικά ο τομζασ 

ταξιδίων/τουριςμοφ ςυνειςφζρει 12% ςτο ΑΕΡ, κυρίωσ χάρισ ςτισ επιδόςεισ του Εμιράτου 

του Ντουμπάι. Τόςο το εμπόριο, όςο και ο τουριςμόσ επλιγθςαν ςθμαντικά το 2020, λόγω 

πανδθμίασ (βλ.κατωτζρω).  

Αναλυτικότερα: 

Αν και το 2019 (τελευταία διακζςιμα επίςθμα ςτοιχεία) θ εξάρτθςθ τθσ οικονομίασ από τον 

τομζα υδρογονανκράκων μειϊκθκε ςε 25%, ο κλάδοσ παραμζνει μακράν ο ςθμαντικότεροσ 

κλάδοσ τθσ οικονομίασ. Ακολουκεί ο κλάδοσ του εμπορίου (12,5%), χρθματοοικονομικϊν 

ςυναλλαγϊν (8,7%), μεταποιθτικισ βιομθχανίασ (8,7%), καταςκευϊν (8,4%) και λοιποί 

κλάδοι. Συνολικά θ ςυνειςφορά μθ χρθματοοικονομικϊν κλάδων ςτο ΑΕΡ ανιλκε ςε 84,5%. 

Σε όρουσ δυναμικισ των επιμζρουσ κλάδων τθσ οικονομίασ το 2019, ςε ςχζςθ με το 

προθγοφμενο ζτοσ, πζραν τθσ μείωςθσ του πετρελαϊκοφ ΑΕΡ κατά 3,9%, καταγράφεται 

μείωςθ κατά 1,6% και 2,5% του ΑΕΡ καταςκευϊν και κτθματομεςιτικοφ τομζα, αντίςτοιχα. 

Το 2019, το μθ πετρελαϊκό ΑΕΡ αυξικθκε κατά 1%. 



5 

 

 

Ρθγι: Υπ.Οικονομίασ ΘΑΕ 

ΕΡΕΡΓΕΛΑ 

Το ςτρατθγικό ςχζδιο ενεργειακισ αςφάλειασ των ΘΑΕ  UAE Energy Strategy 2050, 

προχπολογιςμοφ 600δισ Ντίρχαμ, αποςκοπεί ςε μίγμα παραγωγισ ενζργειασ ςυνδυάηοντασ 

ςυμβατικζσ, ανανεϊςιμεσ πθγζσ και πυρθνικι ενζργεια. Σκοπόσ είναι θ αφξθςθ του 

ποςοςτοφ κακαρισ ενζργειασ ςτο ςφνολο του ενεργειακοφ μίγματοσ από 25% το 2017 ςε 

50% το 2050, θ μείωςθ των εκπομπϊν άνκρακα κατά 70% και θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ κατά 40%. Ειδικότερα ο ςτόχοσ ενεργειακοφ μίγματοσ το 2050 

προβλζπει: 44% κακαρι ενζργεια, 38% φυςικό αζριο, 12% κακαρόσ άνκρακασ, 6% 

πυρθνικι ενζργεια.  

Πετρζλαιο – φυςικό αζριο  

Τα ΘΑΕ κατζχοντασ τθν 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε αποκζματα υδρογονανκράκων, με 

ςυνολικά 105δισ βαρζλια πετρελαίου, 273 τρισ κ.πόδεσ φυςικοφ αερίου επενδφουν ςε ζργα 

με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ ςτα δφο αυτά προϊόντα. 

Ροςοςτό 96% των εν λόγω αποκεμάτων ανικει ςτο Αμποφ Ντάμπι. Θ εξάρτθςθ του Αμποφ 

Ντάμπι από τον κλάδο υπολογίηεται ςε 51%, ενϊ του Ντουμπάι ςε 6%. 

Δεςπόηουςα κζςθ ςτον πετρελαϊκό τομζα τθσ χϊρασ κατζχει ο Πμιλοσ Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC), οποίοσ τα τελευταία ζτθ προβαίνει ςε μείηονοσ ςθμαςίασ κινιςεισ, 

με ςκοπό (α) τθν δυναμικι κακετοποίθςθ τθσ παραγωγισ και διάκεςθσ υδρογονανκράκων, 

πετρελαιοειδϊν και πετροχθμικϊν προϊόντων, (β) τθν ανανζωςθ και υπογραφι νζων 

ςυμβολαίων με παλαιοφσ και νζουσ εταίρουσ  για τθν εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ςε ϊριμα 

κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, κακϊσ και (γ) τθν προκιρυξθ διαγωνιςμϊν για 

τθν εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ ςε νζα οικόπεδα.  

Από τθν ανάλθψθ τθσ θγεςίασ του Ομίλου (2016), ο Δ/νων Σφμβουλοσ τθσ ADNOC  και 

Υπουργόσ Επικρατείασ των ΘΑΕ, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ζχει προβεί ςε εκτεταμζνθ 

αναδιοργάνωςθ του Ομίλου, αρχισ γενομζνθσ με τθν ειςαγωγι κυγατρικισ τθσ ςτο 

Χρθματιςτιριο του Άμπου Ντάμπι (Δεκζμβριοσ 2017), όπου διετζκθ προσ πϊλθςθ με 

δθμόςια εγγραφι ποςοςτό 10% των μετοχϊν τθσ κυγατρικισ Adnoc Distribution. Οι 

https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-energy-strategy-2050
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μεταρρυκμίςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν διεκνοποίθςθ του Ομίλου και ςτθν αξιοποίθςθ 

του εκνικοφ πλοφτου, μζςω ςυνεργαςιϊν με ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ.  

Στρατθγικισ ςθμαςίασ είναι εξάλλου ο λιμζνασ τθσ Fujairah, ςτον Ινδικό Ωκεανό, 

παρακάμπτοντασ τα ςτενά του Χορμοφη. Εν λόγω λιμζνασ αναδεικνφεται ωσ βαςικόσ 

ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ καυςίμων ναυτιλίασ (3θ κζςθ παγκοςμίωσ), διακζτει νζα προβλιτα 

φόρτωςθσ μεγάλων δεξαμενοπλοίων  (large crude carrier -VLCC jetty), και αποτελεί 

ςθμαντικό κζντρο αποκικευςθσ καυςίμων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μζςθσ Ανατολισ. 

Ρεραιτζρω αναβάκμιςθ του λιμζνα και ανάπτυξθ υποδομϊν αποκικευςθσ και 

ανεφοδιαςμοφ καυςίμων εντάςςονται ςε πλαίςιο μεγαλόπνοου ζργου καταςκευισ του 

αγωγοφ 404χλμ. «Abu Dhabi Crude Oil Pipeline», ο οποίοσ κα μεταφζρει το 60% του 

εξαγόμενου πετρελαίου τθσ χϊρασ ςτο λιμάνι του εμιράτου τθσ Fujairah.  

Πςον αφορά το φυςικό αζριο, οι δυςκολίεσ εξόρυξθσ των εμιρατινϊν αποκεμάτων εξαιτίασ 

του υψθλοφ κόςτουσ και τθσ περιεκτικότθτασ ςε κειοφχο υδρογόνο, οδιγθςαν ςτθν 

ανάπτυξθ του ςχεδίου Dolphin, ιτοι τθ δθμιουργία αγωγοφ για τθν μεταφορά φυςικοφ 

αερίου από το Qatar ςτο Abu Dhabi. Ο εν λόγω αγωγόσ ιδθ από το 2007 διοχετεφει 2 δισ 

κυβικά πόδια /μζρα προσ τα ΘΑΕ και το Ομάν. Ραράλλθλα όμωσ ςτο Abu Dhabi οι 

κυγατρικζσ τθσ ADNOC, ADMA, OPCO και GASCO ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ του 

μεγαλόπνοου ζργου Integrated Gas Development (IGD), για τθν αξιοποίθςθ των 

αποκεμάτων του εμιράτου και τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ.  

Πυρθνικι ενζργεια  

Τα ΘΑΕ αποτελοφν το πρϊτο κράτοσ του Αραβικοφ Κόςμου με πυρθνικι ενζργεια ειρθνικισ 

χριςθσ. Το Ρυρθνικό πρόγραμμα ΘΑΕ αποτελεί καινοτομία μεταξφ των χωρϊν Συμβουλίου 

Συνεργαςίασ του Κόλπου-ΣΣΚ και ςυνδυάηεται με πρόγραμμα ζργων ΑΡΕ, αποςκοπϊντασ 

ςτθν διαφοροποίθςθ του ενεργειακοφ μείγματοσ και ςταδιακι απεξάρτθςθ από το 

ειςαγόμενο φυςικό αζριο, ςε βάκοσ δεκαετίασ. Υπολογίηεται ότι κα καλφψει ποςοςτό 25% 

τθσ θλεκτροπαραγωγισ, μειϊνοντασ παράλλθλα τισ εκπομπζσ άνκρακοσ κατά 21 εκατ. 

μετρικοφσ τόνουσ αερίων ετθςίωσ, που αντιςτοιχεί ςε απόςυρςθ 3,2 εκ.αυτοκινιτων/ζτοσ. 

Σφμπλεγμα ςτακμϊν πυρθνικισ ενζργειασ Barakah τεςςάρων αντιδραςτιρων, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 41 δισ δολ. ΘΡΑ, ιςχφοσ 5,600ΜW, ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί (93%). Το 

2021 τζκθκε ςε εμπορικι λειτουργία θ πρϊτθ θλεκτροπαραγωγικι πυρθνικι μονάδα –

παραγωγικισ ιςχφοσ 1.400 MW.  

Αρμόδιοσ φορζασ για τον ςυντονιςμό του εκνικοφ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ πυρθνικισ 

ενζργειασ είναι ο Οργανιςμόσ Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), 

ο οποίοσ ίδρυςε τθν κρατικι εταιρεία Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), που 

διαχειρίηεται το ζργο.  

Ανανεώςιμεσ πθγζσ  

Θ παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτα ΘΑΕ αφορά κυρίωσ θλιακι ενζργεια, 

λόγω τθσ αυξθμζνθσ θλιοφάνειασ ςτθν χϊρα. Ρολυάρικμα ζργα ΑΡΕ τελοφν ςε ςτάδιο 

καταςκευισ ι λειτουργοφν ιδθ, όπωσ:  

- καταςκευι τθσ πράςινθσ πόλθσ πρότυπο «Masdar City» (μθδενικοφ άνκρακα – μθδενικϊν 

απορριμμάτων, προχπολογιςμοφ 22 δισ δολ.) ςτο Αμποφ Ντάμπι 
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- καταςκευι μονάδων ςυγκεντρωμζνθσ θλιακισ ενζργειασ Shams 1 ιςχφοσ 100MW και Noor 

1 ςτο Αμποφ Ντάμπι 

- φωτοβολταϊκόσ ςτακμόσ Suweihan, κόςτουσ $3.2 δισ και ιςχφοσ 1,177ΜW ςτο Αμποφ 

Ντάμπι ετζκθ ςε λειτουργία το 2019. Ο ςτακμόσ διακζτει θλ.ενζργεια ςτθν  Emirates Water 

and Electricity Company (EWEC) με τιμι 0,0242 δολ.ΘΡΑ/ kWh. 

- μεγαλφτεροσ ςτακμόσ ςυγκεντρωμζνθσ θλιακισ ενζργειασ βρίςκεται ςτο Ντουμπάι, με 

ιςχφ 1.000 μεγαβάτ 

Ραράλλθλα, ςτζφκθκε το 2009 με επιτυχία θ εκςτρατεία τθσ χϊρασ για τθν φιλοξενία τθσ 

ζδρασ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ IRENA (International Renewable Energy Agency), 

υποψθφιότθτα τθν οποία υποςτιριξε και θ Χϊρα μασ.  

- Εκ παραλλιλου, Αρχι υδάτων και θλεκτριςμοφ Εμιράτου Ντουμπάι Dubai Electricity and 

Water Authority-DEWA) καταςκευάηει το μεγαλφτερο (single-site), εκτιμϊμενθσ 

παραγωγικισ ιςχφοσ 5.000ΜW ζωσ το 2030, επζνδυςθσ αξίασ 50δισ Ντίρχαμ. Το θλιακό 

πάρκο ανικει κατά 51% ςτθν DEWA, με ςυμμζτοχουσ τθν ACWA Power  (Σαουδικι Αραβία) 

και το κινεηικό Silk Road Fund, με μερίδια 25 και 24%, αντίςτοιχα.  

Ρρογράμματα ζργων ΑΡΕ ςε ΘΑΕ προγραμματίηεται ότι κα ςυμβάλουν κατά 25% ςτθν 

ςυνολικι παραγωγι θλεκτριςμοφ των ΘΑΕ ζωσ το 2030, ενϊ προβολι μεριδίου κακαρισ 

ενζργειασ εν ςχζςει με ςυμβατικζσ υπολογίηεται ςε 75% ζναντι 25% ζωσ το ζτοσ 2050. 

Γεωργία/Αγροτικι Παραγωγι/Ξτθνοτροφία 

Θ καλλιεργιςιμθ ζκταςθ ςτα ΘΑΕ, παρά τισ δυςκολίεσ από τθν ζλλειψθ υδάτινων 

πόρων και τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ανζρχεται ςτο 6% του ςυνολικοφ εδάφουσ τθσ 

χϊρασ. Θ γεωργία ςυμβάλλει με ποςοςτό 0,73% (2019) ςτθν διαμόρφωςθ του ΑΕΡ 

και απαςχολεί πάνω από 130.000 άτομα, ενϊ αναπτφςςεται και θ κτθνοτροφία. Θ 

αλιεία κατζχει ζνα ςθμαντικό κομμάτι ςτο ΑΕΡ με κατά κεφαλι παραγωγι 50 κιλά 

ανά ζτοσ.  

Θ κυβζρνθςθ των ΘΑΕ ςτθν προςπάκειά τθσ να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ τθσ 

αγροτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ ζχει προχωριςει ςτθν υιοκζτθςθ ςειράσ μζτρων, 

όπωσ α) ο αναδαςμόσ και θ παραχϊρθςθ εκτάςεων γθσ για καλλιζργεια, (β) θ 

εκπαίδευςθ και παροχι εξοπλιςμοφ ςτουσ γεωργοφσ, (γ) θ εμφφτευςθ ςε μεγάλθ 

κλίμακα χουρμαδιϊν ϊςτε να δθμιουργθκοφν εδάφθ με τθν αναγκαία για 

καλλιζργεια ςκίαςθ, (δ) θ καταςκευι αρδευτικϊν ζργων και θ εγκατάςταςθ 

ςφγχρονων ποτιςτικϊν ςυςτθμάτων, (ε) θ ςωςτι χριςθ λιπαςμάτων, (ςτ) ανάπτυξθ 

φυτωρίων και υδροπονικϊν καλλιεργειϊν. 

Ο αρικμόσ των ςφγχρονων αγροκτθμάτων ανζρχεται ςιμερα ςε 36.000 και οι 

καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ ςε 105.257 εκτάρια. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το 85% των αγροτικϊν προϊόντων παράγεται ςτο Abu 

Dhabi, Θ μεγάλθ παραγωγι λαχανικϊν και φροφτων ζχει καταςτιςει τα ΘΑΕ 

αυτάρκθ ςε αυτά τα προϊόντα. Οριςμζνα προϊόντα, μάλιςτα, όπωσ οι φράουλεσ, τα 

ςταφφλια, οι γκουάβεσ και οι μπανάνεσ εξάγονται ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ. Ειδικότερα 
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για τουσ χουρμάδεσ, ο αρικμόσ των δζνδρων που ζχουν φυτευτεί ξεπερνά τα 22 

εκατ. κακιςτϊντασ τα ΘΑΕ ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ παγκοςμίωσ, 

με εργοςτάςιο το οποίο κατεργάηεται περιςςότερουσ από 14.000 τόνουσ το χρόνο. 

Επιπρόςκετα, τα ΘΑΕ κατάφεραν να είναι αυτάρκθ κατά 90% ςτα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τα πουλερικά. Σθμαντικι είναι και θ παραγωγι γιαουρτιοφ και 

βουτφρου, ενϊ εντατικι εκτροφι πουλερικϊν με ςφγχρονζσ τεχνικζσ ςυναντάται 

ςχεδόν ςε όλα τα εμιράτα, ενδεικτικά αναφζρουμε ότι μόνο ςτο Umm Al Quwain 

παράγονται ετθςίωσ πάνω από 1.000 τόνοι πουλερικϊν. Τζλοσ, πάνω από 1 εκατ. 

ηϊα, κατά κφριο λόγο βοοειδι και καμιλεσ, προμθκεφουν τθν εγχϊρια αγορά με 

φρζςκο κρζασ. 

Βιομθχανία 

Θ βιομθχανία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ των ΘΑΕ. 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ και οι υπερςφγχρονεσ υποδομζσ είναι ςιμερα το 

χαρακτθριςτικό τθσ βιομθχανικισ βάςθσ των ΘΑΕ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται το 

αλουμίνιο, το τςιμζντο, τα πλαςτικά, τα κεραμικά, τα κλωςτοχφαντουργικά και το 

ζνδυμα, τα φαρμακευτικά, τα χθμικά, ο χρυςόσ και τα κοςμιματα, τα μεταποιθμζνα 

τρόφιμα κ.λπ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ΘΑΕ εξακολουκοφν να επενδφουν ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

τθσ βαριάσ βιομθχανίασ. Μζςα ςε τζςςερισ δεκαετίεσ, θ βιομθχανία αλουμινίου ζχει 

καταςτεί θ μεγαλφτερθ εμιρατινι βιομθχανία, μετά από αυτιν των 

υδρογονανκράκων, ςυνειςφζροντασ ποςοςτό 1,4% ςτο ΑΕΡ των ΘΑΕ (ςτοιχεία 

2017). H ανάπτυξθ τθσ EGA ζχει αναδείξει τα ΘΑΕ ςτθν 5θ κζςθ παγκοςμίωσ ςτθν 

παραγωγι αλουμινίου, εξάγοντασ 90% του προϊόντοσ ςε πάνω από 60 χϊρεσ, με 

κυριότερουσ προοριςμοφσ τθν Ν.Αςία, τισ ΘΡΑ και τθν Ευρϊπθ. Τα ΘΑΕ 

ςυγκαταλζγονται πλζον, ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτουσ ςθμαντικότερουσ εξαγωγείσ 

αλουμινίου, προμθκεφοντασ πρϊτθ φλθ για τθν αεροναυπθγικι, τθν ναυτιλία και τισ 

καταςκευζσ. Θ Emirates Global Aluminium, οποία ανικει ςτα κρατικά επενδυτικά 

ταμεία Mubadala (Αμποφ Ντάμπι) και ICD (Ντουμπάι), προζκυψε το 2013, από τθν 

ςυγχϊνευςθ των αλουμινιοβιομθχανιϊν των δφο μεγάλων εμιράτων, ιτοι τθσ Dubal 

(Dubai Aluminum) και τθσ EMAL (Emirates Aluminium). Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ 

τθσ για ανάπτυξθ και κακετοποίθςθ παραγωγισ, θ EGA ζχει επενδφςει 1,4δισ δολ. 

ΘΡΑ ςτθν καταςκευι ορυχείου βωξίτθ Guinea Alumina Corporation ςτθν Γουινζα, 

χϊρα από τθν οποία ειςάγει πρϊτθ φλθ, βάςει ςυμφωνίασ προμικειασ που ζχει 

ςυνάψει με τθν Compagnie des Bauxites de Guinée. Επιπλζον, ςε μεταγενζςτερο 

ςτάδιο, προβλζπεται και καταςκευι εργοςταςίου αλουμίνασ ςτθν Γουινζα, 

επζνδυςθ που εκτιμάται ςε 4 δισ δολ.ΘΡΑ. Στόχοσ είναι θ πλιρθσ κακετοποίθςθ τθσ 

παραγωγισ, από τθν εξόρυξθ βωξίτθ, ωσ τθν παραγωγι τελικϊν αγακϊν για τομείσ 

αυτοκινθτοβιομθχανίασ, καταςκευϊν, αεροναυπθγικισ, ςυςκευαςιϊν αλουμινίου, 

κλπ. 
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Θ Δ/νςθ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ του Dubai (Dubai Economic Development) 

ενκαρρφνει τισ Ξζνεσ Άμεςεσ Επενδφςεισ ςε πολλοφσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ. 

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ζχει ξεκινιςει τθ δθμιουργία ενόσ βιομθχανικοφ 

πάρκου με τθν επωνυμία «Dubai Silicon Oasis», προχπολογιςμοφ 5 δισ δολ. ΘΡΑ. 

Στόχοσ του ανωτζρω πάρκου είναι θ προςζλκυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ των 

θμιαγωγϊν, τθσ υψθλισ τεχνολογίασ, κακϊσ και ςυμφωνία με τθν Κίνα για τθν 

δθμιουργία βιομθχανικοφ πάρκου τροφίμων. Στον τομζα των logistics εξζχουν οι 

ειδικζσ ηϊνεσ Jebel Ali Free Zone (JAFZA) και ναυπθγοεπιςκευαςτικι, Dubai 

Maritime City. 

H βιομθχανικι ηϊνθ KIZAD, εκτάςεωσ 417 τ.χλμ. αναμζνεται ότι ζωσ το 2030, κα 

ςυνειςφζρει ποςοςτό 15% ςτο μθ πετρελαϊκό ΑΕΡ του Abu Dhabi, ενϊ 60% των 

παραγομζνων εκεί προϊόντων προορίηονται για εξαγωγι. Βιομθχανικζσ ηϊνεσ 

λειτουργοφ επίςθσ και ςτα υπόλοιπα εμιράτα.   

Ξαταςκευζσ 

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν, ο τζταρτοσ ςθμαντικότεροσ ςτθν οικονομία των ΘΑΕ, το 

2020 δζχκθκε ςθμαντικό πλιγμα από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ. Μετά από 

δυναμικι ανάκαμψθ το 2019, χάρισ ςτθν τελικι ευκεία προσ τθν EXPO2020, τθσ 

τάξθσ του 3,3%, εκτιμάται ότι το 2020 ςυρρικνϊκθκε κατά 1,9% (ζναντι προ-COVID 

πρόβλεψθσ για περαιτζρω άνοδο 4,3%), με προοπτικι ανάκαμψθσ 3,8% το 2021. H 

αγορά καταςκευϊν των ΘΑΕ είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ ςτισ χϊρεσ του Κόλπου 

(μετά τθν Σαουδικι Αραβία). Θ αξία του καταςκευαςτικοφ τομζα των ΘΑΕ 

υπολογίηεται (ςτοιχεία 2016) ςε 36δισUSD, ενϊ εκτιμάται (Dubai Chamber, Business 

Monitor International) ότι κα ανζλκει ςε 43,2δισ, εν όψει και τθσ προετοιμαςίασ τθσ 

Dubai World EXPO 2020. Θ ανάκαμψθ του κλάδου αναμζνεται να υποςτθριχκεί από 

τθν ανάκαμψθ των τιμϊν του πετρελαίου, κακϊσ και τθν βελτίωςθ του επενδυτικοφ 

κλίματοσ ςε όλουσ τουσ υπο-κλάδουσ (κατοικίεσ, ενζργεια, υπθρεςίεσ ωφζλειασ, 

υποδομζσ, εμπορικά και επαγγελματικά ακίνθτα). Εξάλλου, πλθκϊρα αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων που ζχει ανακοινϊςει θ εμιρατινι Κυβζρνθςθ, όπωσ το Στρατθγικό 

Ρλάνο Υπουργείου Ραιδείασ 2017-2021, θ Ενεργειακι Στρατθγικι 2050, το Οικιςτικό 

Ρρόγραμμα Sheikh Zayed, θ Στρατθγικι Τουριςμοφ Ντουμπάι, κλπ, εξαςφαλίηουν 

τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςε μεταφορζσ, ενζργεια, κοινωνικζσ υποδομζσ, κλπ.   

Οι μεγαλφτερεσ εταιρείεσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ακινιτων ςτα ΘΑΕ (Developers) 

είναι οι: EMAAR, ALDAR, NAKHEEL, REEM, DUBAI PROPERTIES, MERAAS, 

MUBADALA, MEYDAN, TDIC, TATWEER, Dubai Holdings κ.ά.. Μεταξφ των 

ςθμαντικότερων καταςκευαςτικϊν ςυγκαταλζγονται οι: Arabian Construction 

Company, Al Futtaim, Al HabtoorGroup, Al Naboodah Contracting, Arabtec 

Construction, Dutco Balfour Beatty, Laing O Rourke, Saudi Biladin Group, Wade 

Adams Contracting, ACTCO κ.ά.. Τον Μάρτιο 2018, οι δφο κολοςςοί του 

καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτα ΘΑΕ, Aldar (Άμπου Ντάμπι) και Emaar (Ντουμπάι), 
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ανακοίνωςαν ςτρατθγικι ςυμφωνία για τθν ςφμπραξι τουσ ςε τοπικά και διεκνι 

ζργα, οποία εκτιμάται ότι κα ξεπεράςει ςε αξία τα 6,6δισ ευρϊ. Ειδικότερα, θ 

ςυμφωνία προβλζπει, ςε πρϊτο ςτάδιο, τθν ςυνζργεια ςε δφο καταςκευαςτικά 

υπερ-ζργα ςτα ΘΑΕ, ςυγκεκριμζνα το Saadiyat Grove ςτο Άμπου Ντάμπι και το 

Emaar Beachfront ςτο Ντουμπάι. 

Ελλθνικζσ εταιρείεσ ζχουν υλοποιιςει ςθμαντικά ζργα ςτθ χϊρα, όπωσ νοςοκομεία, 

ξενοδοχεία, λιμενικά ζργα, ζργα οδοποιίασ, επιβλθτικζσ γζφυρεσ, ζργα διαχείριςθσ 

αποβλιτων, θλεκτρομθχανολογικά ζργα κ.α. Επίςθσ, ελλθνικι ςυμμετοχι υπάρχει 

ςε εμβλθματικά ζργα όπωσ: τα θλιακά του υψθλότερου κτθρίου ςτον κόςμο (Βurj 

Khalifa) και ςε άλλα ιδιωτικά και δθμόςια κτιρια, τα μάρμαρα ςτο μεγαλφτερο 

τηαμί τθσ χϊρασ, ςυςτιματα αλουμινίου ςε πολυτελείσ επαφλεισ και κτιρια, 

διακοςμθτικά πετρϊματα, δάπεδα, κ.ά.. 

Τγεία 

Σφμφωνα με μελζτθ του Επιμελθτθρίου Ντουμπάι ςυνολικά οι δαπάνεσ κλάδου 

υγείασ ςτα ΘΑΕ ανζρχονται (ςτοιχεία 2018) ςε 15δισ$, εκ των οποίων ποςοςτό 66% 

αφορά δθμόςιεσ δαπάνεσ και το υπόλοιπο 34% δαπάνεσ ιδιωτικοφ τομζα. Κατά τθν 

πενταετία 2018-2022 εκτιμάται ότι ο κλάδοσ υγείασ κα καταγράψει ανάπτυξθ τθσ 

τάξθσ του 9,5% ετθςίωσ.  

Θ Εμιρατινι Κυβζρνθςθ υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι γενόςθμων φαρμάκων ςτθν 

τοπικι αγορά. Στο πλαίςιο αυτό λαμβάνει διάφορα μζτρα μεταξφ των οποίων 

πριμοδότθςθ κατά τθν ςυμμετοχι ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. Σφμφωνα με 

ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ του Ντουμπάι, οι πωλιςεισ γενόςθμων 

ανιλκαν το 2016 ςε 500εκ. $, με προβλεπόμενο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 9,2%.  

Σιμερα λειτουργοφν ςτα ΘΑΕ πάνω από 38 δθμόςια νοςοκομεία και 88 ιδιωτικά. 

Επιπρόςκετα λειτουργοφν περί τισ 4.000 ιατρικά κζντρα, κζντρα υγείασ και 

εξειδικευμζνεσ κλινικζσ. Μεγάλθ κινθτικότθτα εμφανίηεται εν ςχζςει με τθν 

απαςχόλθςθ αλλοδαποφ εξειδικευμζνου προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

Ελλινων, για τθν επάνδρωςθ των  νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων. 

Ραράλλθλα, ϊκθςθ δίδεται ςτθν ανάπτυξθ του ιατρικοφ τουριςμοφ, με ςτόχο τθν 

προςζλκυςθ 500.000 αςκενϊν ανά ζτοσ, με προτεραιότθτα  αςκενείσ από αραβικζσ 

χϊρεσ, τθ Νότια Αςία και τθν Κοινοπολιτεία Ανεξαρτιτων Κρατϊν ςτουσ τομείσ 

οφκαλμολογίασ, δερματολογίασ, πλαςτικισ ιατρικισ, προλθπτικισ ιατρικισ, 

φροντίδασ ςϊματοσ, οδοντιατρικϊν υπθρεςιϊν, ορκοπεδικισ και ακλιατρικισ. 

Επίςθσ, θ Αρχι Υγείασ του Ντουμπάι (DHA) ςχεδιάηει να κατθγοριοποιιςει τα 

νοςοκομεία με ςφςτθμα ταξινόμθςθσ από ζνα ζωσ πζντε αςτζρια, ανάλογα με τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρουν. 

Σουριςμόσ 
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Ο Τουριςμόσ αποτελεί  κφρια βιομθχανία των ΘΑΕ ςυνειςφζροντασ 12% ςτο ΑΕΡ, 

ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με τα 

επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθν πενταετία 2015-2019, οι επιςκζπτεσ ξενοδοχείων 

αυξικθκαν κατά 21%, ςε 27,1εκ.επιςκζπτεσ, με μζςθ διάρκεια παραμονισ 3,13 

θμζρεσ (2019) και πλθρότθτα καταλυμάτων 74,09% (2019).   

Το 2021, ενόψει τθσ Ραγκοςμίου Εκκζςεωσ EXPO2020-Ντουμπάι, αναμζνεται 

προςζλκυςθ ωσ και  25 εκατ. επιςκεπτϊν, αρικμόσ ο οποίοσ  κα προςτεκεί ςτισ 

τρζχουςεσ τουριςτικζσ ροζσ και τα επόμενα ζτθ. Με τουσ υπολογιςμοφσ αυτοφσ, 

ςυνεχίηεται θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα για τθν ανάπτυξθ των ξενοδοχειακϊν 

υποδομϊν.  

Σφμφωνα με τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία ζτουσ 2019, ςθμαντικότεροσ 

προοριςμόσ εξερχόμενου τουριςμοφ των ΘΑΕ είναι θ Σαουδικι Αραβία (25%), 

ακολουκεί το Θνωμζνο Βαςίλειο (12%), το Ομάν (11%), θ Γαλλία (7%), θ Ελβετία 

(4%) και λοιποί προοριςμοί (41%). 

1.3.2 Βαςικά οικονομικά μεγζκθ 

Τα ΘΑΕ κατζχουν 4,3% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ αργοφ πετρελαίου (4θ κζςθ ςτον OPEC) 

και καταλαμβάνουν τθν 5θ κζςθ διεκνϊσ ςε αποκζματα φυςικοφ αερίου (96% ανικει ςε 

Αμποφ Ντάμπι). Στρατθγικόσ ςτόχοσ είναι θ απεξάρτθςθ τθσ οικονομίασ από το πετρζλαιο 

(25% επί του ΑΕΡ/2019 ζναντι 85%/2009) με ζμφαςθ ςε αναπτυξιακζσ πολιτικζσ, τουριςμό, 

εμπόριο, καταςκευζσ, δίκτυα υποδομϊν&μεταφορϊν, επενδφςεισ ςε βιομθχανία, ΑΡΕ, 

αγροτικζσ καλλιζργειεσ, ειρθνικό πυρθνικό πρόγραμμα, διαςτθμικό πρόγραμμα, και με 

προτεραιότθτεσ τθν επιςιτιςτικι αςφάλεια (με χριςθ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, 

βιοτεχνολογίασ, γενετικισ μθχανικισ) και τθν ψθφιακι οικονομία (δίκτυα πζμπτθσ γενιάσ, 

ζξυπνεσ πόλεισ, blockchain). Θ Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ εκτιμά ότι το 2020 θ οικονομία 

ςυρρικνϊκθκε κατά 5,7% (ζναντι ανάπτυξθσ 1,7% το 2019), λόγω τθσ πανδθμίασ 

κορωνοϊοφ, τθσ μείωςθσ τθσ παραγωγισ και τθσ τιμισ πετρελαίου, κακϊσ και τθσ αναβολισ 

για ζνα ζτοσ τθσ EXPO2020. Για το 2021 προβλζπεται ανάκαμψθ 2,5% (Κεντρικι Τράπεηα 

ΘΑΕ) ωσ και 3,1% (ΔΝΤ). Μεγάλο ςτοίχθμα εξακολουκεί προσ το παρόν να είναι θ επιτυχισ 

διοργάνωςθ τθσ Expo 2020 (ζναρξθ Οκτϊβριοσ 2021). To 2020 θ ειςροι ΑΞΕ ςτα ΘΑΕ 

αυξικθκε κατά 44,9% ςε 20δισ$ (1θ ςτθν Μ.Ανατολι), με ςυνολικό απόκεμα 174δισ$. Οι 

ΑΞΕ των ΘΑΕ ςτον κόςμο ανιλκαν το 2020 ςε 9,2δισ$, καταγραφοντασ ςθμαντικι μείωςθσ 

ζναντι προθγοφμενου ζτουσ.   

Πίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ ΘΑΕ 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαςτικό ΑΕΡ (δισ δολ.ΘΡΑ, 
τρζχουςεσ  τιμζσ) 

358,1 357 385,6 422,2 421,1 354,2e 

Μεταβολι ΑΕΡ % (ςτακερζσ  
τιμζσ 2010) 

5,1 3,1 2,4 1,2 1,7 -6,1 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ (χιλιάδεσ 
δολ.ΘΡΑ, τρζχουςεσ  τιμζσ) 

39,3 39,1 41,4 45,1 44,3 38e 

Ανεργία** 2,1 1,64 2,46 2,57 2,64 2,2 
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Ρλθκωριςμόσ 4,1 1,6 2 3,1 -1,9 -2,1 

Ρρωτογενζσ ιςοηφγιο (% ΑΕΡ)* -3,36 -2,82 -1,95 1,93 -0,76 -9,9e 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% 
ΑΕΡ)* 

18,7 20,2 19,7 20,9 26,8e 38,3e 

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν (% ΑΕΡ) 

   9,8 8,9 5,9 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία 
(usd/aed) 

3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

Βαςικό επιτόκιο 1% 1% 1% 1,75% 2,75% 1,5% 

Συναλλαγματικά διακζςιμα (δισ 
Ντίρχαμ) 

   355,6 391 388,1 

Ρθγζσ: FCSA, *IMF,  **Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ 

φμφωνα με προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Σμοςπονδιακισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, το 2020 

θ φφεςθ ανιλκε ςε 6,1%, κυρίωσ λόγω τθσ ςυρρίκνωςθσ του μθ πετρελαϊκοφ τομζα (-

6,2%). Σε ςτακερζσ τιμζσ (βάςθ 2010), τo 2019 το ΑΕΡ αυξικθκε κατά 1,7% (1,2%/2018 και 

2,4%/2017), κυρίωσ λόγω του πετρελαϊκοφ τομζα (+3,4%), ενϊ θ ςυνειςφορά του μθ 

πετρελαϊκοφ τομζα ανιλκε ςε 1%. Θ κετικι επίδραςθ του πετρελαϊκοφ τομζα οφείλεται 

ςτθν αφξθςθ κατά 1,9% τθσ παραγωγισ πετρελαίου ςε 3,06εκ.βαρζλια/θμερθςίωσ, (2018, 

+1,1%), οποία αντιςτάκμιςε τθν μείωςθ κατά 10% τθσ μζςθσ τιμισ πετρελαίου ςε 

64δολ.ΘΡΑ/βαρζλι, εξαιτίασ μειωμζνθσ διεκνοφσ ηιτθςθσ. Θ ανάπτυξθ του μθ πετρελαϊκοφ 

τομζα οφείλεται ςτθν κετικι επίδοςθ του μθ χρθματοοικονομικοφ κλάδου και ειδικότερα 

τθν μεταβολι (ςτακερζσ τιμζσ) ςτουσ τομείσ του εμπορίου (1,2%) που είναι και ο 

ςθμαντικότεροσ κλάδοσ τθσ εμιρατινισ οικονομίασ, μεταφορϊν&logistics (3,9%), 

ξενοδοχειακοφ κλάδου και εςτίαςθσ (+3,8%), αγροτοκτθνοτροφίασ (+2,7%), μεταποίθςθσ 

(+2,2%) και των υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ (2.7%). Αντίκετα, οριακά αρνθτικι επίδοςθ 

κατζγραψε ο κλάδοσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και αςφαλειϊν (-0,3%), ενϊ 

ςθμαντικι φφεςθ κατζγραψε ο κλάδοσ των καταςκευϊν (-2,6%). 

Το Υπουργικό Συμβοφλιο ΘΑΕ, ςτα τζλθ 2018, ενζκρινε ςχζδιο ιςοςκελιςμζνου τριετοφσ 

Σμοςπονδιακοφ Προχπολογιςμοφ 2019-2021, οποίο προζβλεπε ςυνολικά δαπάνεσ 180δισ 

Ντίρχαμ, εκ των οποίων ποςοςτό 59% αφορά τομζα κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Ο 

προχπολογιςμόσ ζτουσ 2019 ιταν ο μεγαλφτεροσ ςτθν ιςτορία των ΘΑΕ και ανιλκε ςε 

60,3δισ Ντίρχαμ (16,4δισ δολ.ΘΡΑ), αυξθμζνοσ κατά 17,3% (51,3 δισ Ντίρχαμ) ςε ςχζςθ με 

το 2018. Ροςοςτιαία μερίδια κονδυλίων φψουσ 43%, 17%, 7,3% αντιςτοιχοφν ςε τομείσ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ, παιδείασ και υγείασ, αντίςτοιχα. Το 2020, ζτοσ 

προγραμματιςμζνθσ ζναρξθσ τθσ Ραγκοςμίου Εκκζςεωσ EXPO, ο Ρροχπολογιςμόσ 

αυξικθκε περαιτζρω ςε 61,35δισ Ντίρχαμ. Ο Ομοςπονδιακόσ Ρροχπολογιςμόσ ζτουσ 2021 

ανζρχεται ςε 58,113δισ Ντίρχαμ (15,8δισ δολ.ΘΡΑ) και χαρακτθρίηεται από μικρι μείωςθ 

δαπανϊν (5%), λόγω κρίςθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, κακϊσ και μείωςθσ τθσ παραγωγισ και 

των τιμϊν του πετρελαίου.  

Ο Εμιρατινόσ Αντιπρόεδροσ και Ρ/Θ, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

διαβεβαίωςε ότι, παρά τισ παγκόςμιεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, τα ΘΑΕ κα εξακολουκιςουν 

να εκτελοφν ςθμαντικά ζργα και να εςτιάηουν ςε τομείσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ, με ζμφαςθ 

ςε τομείσ κοινωνικισ ευθμερίασ, υγείασ και εκπαίδευςθσ. Τόνιςε δε ότι ο Ρροχπολογιςμόσ 

2021 αποςκοπεί ςτθν ταχφτερθ δυνατι ανάκαμψθ, εξιςορροπϊντασ ανάμεςα ςτθν 
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διαχείριςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αλλά και τθν προςιλωςθ ςτισ εκνικζσ αναπτυξιακζσ 

πολιτικζσ, υπογραμμίηοντασ ότι ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των κρατικϊν δαπανϊν ςτα 

ΘΑΕ ςυγκαταλζγεται ςτουσ υψθλότερουσ παγκοςμίωσ. 

1.3.3. Αποτύμηςη επιπτώςεων πανδημύασ Covid-19  ςε οικονομύα HAE  

Ρρο πανδθμίασ, θ οικονομία των ΘΑΕ κινείτο ςτακερά ςε κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, 

ςτθριηόμενθ ςτθν μεταποιθτικι βιομθχανία πετρελαίου, κακϊσ και ςτθν ϊκθςθ των 

κλάδων καταςκευϊν, τουριςμοφ και εμπορίου, ςε οποία ςυνζβαλε θ κατοχφρωςθ τθσ 

διοργάνωςθσ τθσ Ραγκοςμίου Εκκζςεωσ EXPO2020. Ραρ’όλ’αυτά, θ οικονομία αντιμετϊπιηε 

ιδθ τα τελευταία χρόνια κζματα ρευςτότθτοσ, ειδικά ςτο Εμιράτο του Ντουμπάι, οποία 

αντιμετϊπιςκθκαν με διαρκρωτικζσ αλλαγζσ (επιβολι ΦΡΑ, ςυγχωνεφςεισ κρατικϊν 

επενδυτικϊν ταμείων,  τραπεηικϊν ιδρυμάτων, κλπ.).  Τα ΘΑΕ ιρκαν αντιμζτωπα με τθν 

κρίςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ ςε ανωτζρω  οικονομικι ςυγκυρία, ζνα βιμα πριν τθν 

πολυαναμενόμενθ ζναρξθ τθσ EXPO2020. H αναςτολι λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, που 

διιρκθςε περίπου δφο μινεσ, θ πτϊςθ των τιμϊν πετρελαίου, κακϊσ και θ αναβολι για ζνα 

ζτοσ τθσ EXPO2020, οδιγθςαν ςε φφεςθ τθσ τάξθσ του 6,1% το 2020 (προκαταρκτικά 

ςτοιχεία FCSA).  

Τομείσ που επλιγθςαν ιδιαίτερα ιταν ο τουριςμόσ, οι αεροπορικζσ μεταφορζσ, θ 

βιομθχανία πετροχθμικϊν, το λιανικό εμπόριο και ο κτθματομεςιτικόσ τομζασ, ενϊ 

μεγεκφνκθκαν μζςα ςτθν κρίςθ τομείσ όπωσ θ τεχνολογία, υπθρεςίεσ internet, ψθφιακι 

ψυχαγωγία, θλεκτρονικό εμπόριο και αγορά τροφίμων. 

Ενζργεια-Τδρογονάνκρακεσ: Θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ πετρελαίου, κακϊσ και οι ςυνζπειεσ τθσ 

κρίςθσ τιμϊν πετρελαίου, λόγω τθσ διαμάχθσ των πετρελαιοπαραγωγϊν χωρϊν, είχε ωσ 

ςυνζπεια τθν μείωςθ τθσ εμιρατινισ παραγωγισ ςε 2,76εκ.βαρζλια/θμερθςίωσ το 2020, 

οποίο αντιςτοιχεί ςε μείωςθ περίπου 9% ςε ετιςια βάςθ (2019/2020). Εν λόγω εξζλιξθ 

αναμζνεται να οδθγιςει ςε ςυρρίκνωςθ του τομζα υδρογονανκράκων ΘΑΕ, το 2020, ωσ και 

κατά 7,5%, ζςτω και αν λθφκεί υπόψθ μερικι αντιςτάκμιςθ τθσ μείωςθσ τθσ παραγωγισ 

αργοφ από τθν αφξθςθ επενδφςεων και τθν υψθλότερθ παραγωγι φυςικοφ αερίου. 

Δεδομζνου ότι εμιρατινι οικονομία, κυρίωσ θ οικονομία του Αμποφ Ντάμπι που κατζχει 

95% και 97% των αποκεμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου αντίςτοιχα, εξαρτάται ςε 

ποςοςτό 25% από τον τομζα υδρογονανκράκων (2019), θ αρνθτικι επίδραςθ ςτο ΑΕΡ τθσ 

χϊρασ από τθν κρίςθ πετρελαίου δφναται να ανζλκει ωσ και ςε 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Εμπόριο: Ρρόκειται για τον δεφτερο μεγαλφτερο τομζα τθσ εμιρατινισ οικονομίασ μετά τον 

τομζα των υδρογονανκράκων, με ςυνειςφορά ςτο ΑΕΡ 12,5% και αξία 52,5δισ δολάρια 

ετθςίωσ (2019). Τα εμπορικά κζντρα των ΘΑΕ, υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, προςελκφουν 

εκατομμφρια τουριςτϊν κάκε χρόνο. Μόνο το Ντουμπάι διακζτει 65 εμπορικά κζντρα (τζλθ 

2018), ενϊ δζκα νζα κζντρα τελοφν ςε ςτάδιο καταςκευισ. Ο κλάδοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του κλάδου τθσ εςτίαςθσ, ςυνειςφζρει 30% ςτθν οικονομία του 

εμιράτου. Σφμφωνα με ζρευνα τθσ KPMG, το πρϊτο δεκαπενκιμερο Μαρτίου τ.ζ., προ τθσ 

πλιρουσ αναςτολισ λειτουργίασ των εμπορικϊν κζντρων που διιρκθςε περίπου ζναν μινα, 

οι λιανικζσ πωλιςεισ ειδϊν μόδασ και πολυτελείασ μειϊκθκαν κατά 20-50%, ενϊ οι 

πωλιςεισ καταςτθμάτων εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ τροφίμων-ποτϊν μεςαίασ-μικρισ 

επιφάνειασ (καφεςτιατόρια, ηαχαροπλαςτεία, καταςτιματα delicatessen, κλπ) μειϊκθκαν 
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κατά 30-80%, ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο προθγοφμενου ζτουσ, καταγράφοντασ 

τθν χειρότερθ επίδοςθ των τελευταίων ετϊν.   

Αντίκετα, κετικά επζδραςε θ πανδθμία ςτισ πωλιςεισ ςοφπερ-μάρκετ και υπεραγορϊν 

(hyper-market), φαρμακείων και εταιρειϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου. Θ αγορά θλεκτρονικοφ 

εμπορίου ςτα ΘΑΕ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ, ιδθ προ κορωνοϊοφ, και εκτιμάται ότι ζωσ 

το 2022 κα ανζλκει ςε 27,1δισ δολ.ΘΡΑ. Κατά το πρϊτο δεκαπενκιμερο Απριλίου τ.ζ., οι 

θλεκτρονικζσ πωλιςεισ ςτα ΘΑΕ αυξικθκαν κατά 150% (Telecommunications Regulatory 

Authority-TRA).   

Ξλάδοσ καταςκευών: Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ παραμζνει ο τζταρτοσ ςθμαντικότεροσ 

ςτθν οικονομία των ΘΑΕ (μετά τον πετρελαϊκό, εμπόριο, χρθματοοικονομικό) με ποςοςτό 

8,4% επί του ΑΕΡ (2019). Εκτιμάται ότι θ αξία των ζργων υπό καταςκευι ι ςχεδιαςμό ςτα 

ΘΑΕ ανζρχονται ςε 710 δισ δολ.ΘΡΑ. Κατά το διάςτθμα αναςτολισ λειτουργίασ τθσ 

οικονομίασ, οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςυνεχίςτθκαν, ωςτόςο τα προλθπτικά μζτρα κατά 

τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ (π.χ. μετακίνθςθ εργατϊν) επιβράδυναν τθν πορεία 

εκτζλεςθσ των ζργων. Λόγω τθσ ςχετικά απρόςκοπτθσ πραγματοποίθςθσ εμπορευματικϊν 

μεταφορϊν, δεν κατεγράφθςαν δυςχζρειεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα δομικϊν υλικϊν. Θ 

Κυβζρνθςθ του Ντουμπάι ανακοίνωςε τθν αναςτολι νζων καταςκευαςτικϊν ζργων, ενϊ, 

ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, θ αναςτολι λειτουργίασ τθσ οικονομίασ και θ κρίςθ 

ρευςτότθτασ οδθγεί εκ των πραγμάτων ςε ανατιμολόγθςθ ςυμβολαίων ζργων, με μειϊςεισ 

που κυμαίνονται από 10 ζωσ 20%. Εξάλλου, θ αναβολι τθσ Ραγκοςμίου Εκκζςεωσ 

EXPO2020 οδιγθςε ςε παράταςθ τθσ προπαραςκευαςτικισ περιόδου και τθσ ολοκλιρωςθσ 

ζργων κατά ζνα ζτοσ. 

Σουριςμόσ/Εςτίαςθ: Τον Μάρτιο 2020, ανεςτάλθςαν οι εμπορικζσ πτιςεισ, με διενζργεια 

από κρατικοφσ αερομεταφορείσ (Emirates Airlines και Etihad Αirways) μόνον εξερχόμενων 

πτιςεων επαναπατριςμοφ (one-way) και εμπορευματικϊν μεταφορϊν (cargo). Στα τζλθ 

Μαΐου 2020 ανακοινϊκθκε θ επανεκκίνθςθ περιοριςμζνων δρομολογίων για λόγουσ 

επαναπατριςμοφ (one-way) από οριςμζνεσ πόλεισ Ευρϊπθσ και Αςίασ, ενϊ τον Ιοφλιο . 

Ανάςα αναμζνεται να δοκεί με τθν καταρχιν προαναγγελκείςα ζναρξθ, εμπορικϊν 

πτιςεων (με επιςτροφι) των αεροπορικϊν εταιρειϊν Emirates και Etihad τον προςεχι 

Ιοφλιο, οποία πάντωσ τελεί υπό αίρεςθ, αναλόγωσ των εξελίξεων τθσ πανδθμίασ. 

Σθμειϊνεται ότι θ Emirates, θ μεγαλφτερθ εταιρεία παγκοςμίωσ ςτθν αγορά των πτιςεων 

long-haul (μακράσ διαρκείασ), προ κορωνοϊοφ λειτουργοφςε πτιςεισ ςε 157 προοριςμοφσ 

και 83 χϊρεσ, απαςχολϊντασ περίπου 60.000 εργαηομζνουσ. Σφμφωνα δε με εκτιμιςεισ του 

Ρροζδρου τθσ Emirates, Tim Clark, θ εταιρεία αναμζνεται να επαναλειτουργιςει πλιρωσ 

και επιτυχϊσ το δίκτυό τθσ τθν τουριςτικι περίοδο 2022/2023 ι 2023/2024.  

H αναςτολι λειτουργίασ των ξενοδοχείων για πάνω από δφο μινεσ (τζλθ Μαρτίου-τζλοσ 

Μαΐου) και θ λειτουργία εςτιατορίων το μεγαλφτερο διάςτθμα μόνο με υπθρεςίεσ 

διανομισ κατ’οίκον (delivery) για το διάςτθμα αυτό, επζφερε ςθμαντικό πλιγμα ςτθν 

τουριςτικι βιομθχανία τθσ χϊρασ, οποία ςυνειςφζρει 12% ςτο ΑΕΡ (2019), με μεγαλφτερθ 

εξάρτθςθ από εν λόγω κλάδο του Εμιράτου του Ντουμπάι. Τον Μάιο, μινα αμαηανίου, αν 

και επετράπθ, υπό περιοριςμοφσ, θ επαναλειτουργία των εςτιατορίων με εξυπθρζτθςθ ςε 

τραπεηοκακίςματα (dine-in), λόγω τθσ απαγόρευςθσ διάκεςθσ αλκοόλ, αλλά και των 
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περιοριςμϊν και τθσ μειωμζνθσ κίνθςθσ, πολλά εςτιατόρια ζκριναν οικονομικά αςφμφορθ 

τθν πλιρθ λειτουργία και διατιρθςαν τθν λειτουργία τουσ ςε διανομι κατ’οίκον ι ακόμα 

και παρζμειναν κλειςτά. Ενδεικτικά ςθμειϊνεται ότι τον Απρίλιο 2020, ο τηίροσ των 

εςτιατορίων που παρζμειναν ανοιχτά μειϊκθκε κατά 70%.  

Ραράλλθλα, ςθμαντικό τμιμα του ειςερχόμενου τουριςμοφ αφορά ςυμμετοχι ςε διεκνείσ 

εκκζςεισ, κυρίωσ ςε Ντουμπάι και Αμποφ Ντάμπι, διοργάνωςθ οποίων ανεςτάλθ από τον 

Μάρτιο 2020 ζωσ τον Αφγουςτο 2020, με προοπτικι επανεκκίνθςθσ του εκκεςιακοφ 

προγράμματοσ τον Σεπτζμβριο 2020. Ωςτόςο, μόλισ από τισ αρχζσ 2021 επανζρχεται 

ςταδιακά το εκκεςιακό πρόγραμμα ςε Ντουμπάι και Αμποφ Ντάμπι, κυρίωσ με υβριδικζσ 

εκκζςεισ (ςυνδυαςμόσ ψθφιακισ και φυςικισ παρουςίασ).  

Αγορά εργαςίασ: Μεταξφ των μζτρων που ζλαβε θ εμιρατινι κυβζρνθςθ για τθν 

ανακοφφιςθ των επιχειριςεων ιταν θ ελαςτικοποίθςθ των όρων εργαςίασ, θ παροχι ςτισ 

επιχειριςεισ δυνατότθτασ απολφςεων, μερικισ εργαςίασ, αναςτολισ εργαςίασ, περικοπϊν 

μιςκϊν, αδειϊν άνευ αποδοχϊν, κλπ. Σθμειϊνεται ότι 80-85% του πλθκυςμοφ των ΘΑΕ 

είναι αλλοδαποί, που αναηιτθςαν ευκαιρίεσ εργαςίασ ςτα ΘΑΕ, τόςο δυτικοί expats (white 

collar), όςο και ανειδίκευτοι ι χαμθλισ ειδίκευςθσ (blue collar) κάτοικοι Νοτίου και 

Νοτιοανατολικισ Αςίασ. Θ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ οδθγεί ιδθ χιλιάδεσ εξ αυτϊν πίςω 

ςτισ πατρίδεσ τουσ, με εκτιμιςεισ για μείωςθ του πλθκυςμοφ των ΘΑΕ κατά 10-12% (Oxford 

Economics).  

Χρθματιςτιρια: Οι γενικοί δείκτεσ του Dubai Financial Market και Abu Dhabi Securities 

Exchange κατζγραψαν κατακόρυφθ πτϊςθ τον Απρίλιο 2020 (32% και 28%, ςε τρεισ 

εβδομάδεσ). Ρροκειμζνου περιοριςκεί εφροσ διακυμάνςεων, διαςφαλιςκεί ςτακερότθτα 

και προςτατευκοφν επενδυτζσ, ςφμφωνα με κατευκφνςεισ Υπ.Οικονομίασ ΘΑΕ και 

Ρροζδρου υκμιςτικισ Αρχισ  Χρθματιςτθρίων (Securities and Commodities Authority), 

Sultan Bin Saeed Al Mansouri, μειϊκθκε προςωρινά το ποςοςτό μζγιςτθσ θμεριςιασ 

υποχϊρθςθσ τιμϊν μετοχϊν (limit down) από 10% ςε 5%. Σε ετιςια βάςθ, τα δφο 

χρθματιςτιρια περιόριςαν τισ απϊλειζσ τουσ ςε 9,9% και 0,6%, αντίςτοιχα. Ραράλλθλα, θ 

ςυνδυαςμζνθ ςυνολικι κεφαλαιοποίθςθ των δφο χρθματιςτθρίων ανιλκε το 2020 ςε 

1,1τρισ Ντίρχαμ (+19,6%, ζναντι 2019), χάρισ ςτθν αφξθςθ των ορίων αλλοδαπϊν 

ςυμμετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, αλλά και ςτθν ειςαγωγι νζων εταιρειϊν.  

1.3.4. Πολιτικό ΗΑΕ για την αντιμετώπιςη οικονομικόσ κρύςησ λόγω 

πανδημύασ Covid-19. 

- Ομοςπονδιακι Κυβζρνθςθ-Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ: Στισ 14/3/202., θ Κεντρικι Τράπεηα 

εξιγγειλε το Στοχευμζνο Σχζδιο Οικονομικισ Στιριξθσ-Targeted Economic Support 

Scheme, φψουσ 100δισ Ντίρχαμ (περίπου 25 δισ ευρϊ) αρχικά εξάμθνθσ διάρκειασ, 

οποίου ιςχφσ τελικά παρατάκθκε ζωσ τον Ιοφνιο 2022 και αξία υπερδιπλαςιάςκθκε ςε 

256δισ Ντίρχαμ (70 δισ δολ.ΘΡΑ). Εν λόγω Ρρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν διοχζτευςθ 

ηεςτοφ χριματοσ ςτθν αγορά, τθν διαςφάλιςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθν βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Σχζδιο περιλαμβάνει: - τθν παροχι άτοκων εγγυθμζνων 

δανείων από τθν Κεντρικι Τράπεηα ςε εμπορικζσ τράπεηεσ, ςυνολικοφ φψουσ 50δισ 

Ντίρχαμ και -τθν απελευκζρωςθ κεφαλαιακϊν αποκεμάτων αςφαλείασ εμπορικϊν 

τραπεηϊν, από 60 ζωσ και 100% για τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ, φψουσ 50δισ Ντίρχαμ, -
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μείωςθ κατά το ιμιςυ των ελάχιςτων κεφαλαιακϊν αποκεματικϊν των εμπορικϊν 

τραπεηϊν για κάλυψθ αναλιψεων κατακζςεων (από 14% ςε 7%,, - περίοδο χάριτοσ για 

αποπλθρωμι επιχειρθματικϊν δανείων, κλπ. Μεταξφ λοιπϊν μζτρων περιλαμβάνονται: 

μείωςθ υποχρεωτικοφ διακζςιμου κεφαλαίου τραπεηϊν για χρθματοδότθςθ 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε 25%, αφξθςθ του ποςοςτοφ χρθματοδότθςθσ για 

ςτεγαςτικά δάνεια κατά 5% (μόνο για πρϊτθ κατοικία), δυνατότθτα αφξθςθσ του 

μζγιςτου ποςοςτοφ ζκκεςθσ εμπορικϊν τραπεηϊν ςτον κτθματομεςιτικό τομζα ςε 30%, 

μείωςθ τραπεηικϊν τελϊν ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και ελάχιςτου υπολοίπου 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ςε 10.000ντίρχαμ. Ραράλλθλα, θ Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ 

επιβεβαίωςε τθν προςιλωςι τθσ ςτθν πολιτικι ιςχυροφ Ντίρχαμ και διατιρθςθ τθσ 

ςφνδεςθσ του εμιρατινοφ νομίςματοσ με το δολάριο ΘΡΑ. Διαβεβαίωςε δε ότι τα ευρεία 

ςυναλλαγματικά αποκζματά τθσ, φψουσ άνω των 405 δισ Ντίρχαμ (100 δισ ευρϊ), 

διαςφαλίηουν τθν νομιςματικι και οικονομικι ςτακερότθτα τθσ Ομοςπονδίασ. 

https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE_TESS_20200317_final_0.pdf 

Ρεραιτζρω, ςτισ 16/3/2020, Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ ανακοίνωςε μείωςθ επιτοκίων κατά 75 

μονάδεσ βάςθσ, ςε ςυνζχεια μείωςθσ επιτοκίων τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ ΘΡΑ.  

- Κυβζρνθςθ Αμποφ Ντάμπι: Διάδοχοσ Αμποφ Ντάμπι, Σεΐχθσ Mohamed Bin Zayed Al 

Nahyan, ανακοίνωςε δζςμθ μζτρων που αποςκοποφν, κυρίωσ, ςτθν ςτιριξθ 

μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, οποία 

εντάςςονται ςτο πλαίςιο του τριετοφσ αναπτυξιακοφ προγράμματοσ του Αμποφ Ντάμπι 

(2019-2021), Ghadan 21, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 50δισ Ντίρχαμ (12 δισ Ευρϊ). Εν 

λόγω μζτρα περιλαμβάνουν: εξόφλθςθ κυβερνθτικϊν οφειλϊν εντόσ δεκαπενκθμζρου, 

επιδότθςθ οικιακϊν και βιομθχανικϊν τιμολογίων θλεκτρικισ ενζργειασ και φδρευςθσ 

φψουσ 5 δισ Ντίρχαμ (1,2δισ ευρϊ), πάγωμα διοικθτικϊν τελϊν μίςκωςθσ/εκποίθςθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ, ενίςχυςθ φψουσ 3δισ Ντίρχαμ (750εκ. Ευρϊ) του Ρρογράμματοσ 

Ριςτωτικϊν Εγγυιςεων μΜΕ, δζςμευςθ 1 δισ Ντίρχαμ (250 εκ.Ευρϊ) για τθν διαςφάλιςθ 

τροφοδοςίασ τθσ αγοράσ, μείωςθ τελϊν μίςκωςθσ γθσ για βιομθχανικι χριςθ κατά 25% 

(για νζα ςυμβόλαια), πάγωμα διοδίων, πάγωμα τουριςτικϊν και δθμοτικϊν φόρων ςε 

τομείσ τουριςμοφ και ψυχαγωγίασ, επιςτροφι ποςοςτοφ 20% επί αξίασ μιςκϊςεωσ για 

επιχειριςεισ κλάδων τουριςμοφ, εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ. 

https://www.wam.ae/en/details/1395302831173 

-Κυβζρνθςθ Ντουμπάι: Το Εμιράτο του Ντουμπάι ιταν το πλζον εκτεκειμζνο ςε εξωτερικζσ 

οικονομικζσ διακυμάνςεισ, δεδομζνου ότι θ οικονομία του εξαρτάται ςθμαντικά από τον 

τουριςμό, τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ, τισ καταςκευζσ, το λιανικό εμπόριο και τον 

κτθματομεςιτικό τομζα, τομείσ που επλιγθςαν ιδιαίτερα λόγω τθσ πανδθμίασ κορωνοϊου. 

Ελιφκθςαν μζτρα ςυνολικά 1,85δισ δολ.ΘΡΑ για τθν ςτιριξθ κυρίωσ των τομζων 

τουριςμοφ, λιανικοφ εμπορίου, εξωτερικοφ εμπορίου και logistics, όπωσ: επιςτροφι 

ποςοςτοφ 20% επί ειςαγωγικϊν δαςμϊν, ζκπτωςθ 10% τιμολογίων θλεκτροδότθςθσ και 

φδρευςθσ, μείωςθ διοικθτικϊν τελϊν τελωνειακϊν διαδικαςιϊν κατά 90%, απλοφςτευςθ 

και μείωςθ κόςτουσ ανανζωςθσ επαγγελματικϊν αδειϊν λειτουργίασ, μείωςθ κατά 50% 

δθμοτικϊν φόρων επί ξενοδοχειακϊν κρατιςεων, πάγωμα καταβολισ τελϊν ςχετικϊν με 

υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ, αποςφνδεςθ ανανζωςθσ εμπορικϊν αδειϊν από τθν ανανζωςθ 

μιςκωτθρίων ςυμβολαίων, κατάργθςθ τελϊν εκπτϊςεων και ειδικϊν προςφορϊν, 

https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE_TESS_20200317_final_0.pdf
https://www.wam.ae/en/details/1395302831173
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καταβολι κυβερνθτικϊν τελϊν ςε ιςόποςεσ δόςεισ, επίςπευςθ καταβολισ κυβερνθτικϊν 

οφειλϊν ςε δθμόςια νοςοκομεία, επιςτροφι ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και εςτιατόρια 

50% επί δθμοτικοφ τουριςτικοφ τζλουσ (7% επί πωλιςεων), αναςτολι ζωσ τζλοσ 2020 

τυριςτικοφ τζλουσ Tourism Dirham Fee (προσ χρθματοδότθςθ τθσ EXPO2020), παράταςθ 

αδειϊν ειςαγωγισ πολιτιςτικϊν εκκεμάτων ζωσ τζλοσ 2020, μείωςθ τελωνειακϊν 

προςτίμων κατά 80% και δυνατότθτα καταβολισ τουσ ςε δόςεισ, αναςτολι τελϊν 

ελλιμενιςμοφ ςε Dubai Port και Θamriya Port για παραδοςιακά εμπορικά πλοία ΘΑΕ, 

επίςπευςθ καταβολισ οφειλϊν ςε εργολάβουσ, επιςτροφι χρθματοοικονομικϊν 

εγγυιςεων καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων και αντικατάςταςι τουσ με μθ 

χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ, πάγωμα καταβολισ τελϊν ανανζωςθσ αδειϊν λειτουργίασ 

ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ζωσ τζλοσ 2020. 

-Χρθματιςτιρια: Στισ 17/3/2020, τα Χρθματιςτιρια Dubai Financial Market (DFM) και Abu 

Dhabi Securities Exchange (ADX), ςφμφωνα με κατευκφνςεισ Υπ.Οικονομίασ ΘΑΕ και 

Ρροζδρου υκμιςτικισ Αρχισ  Χρθματιςτθρίων (Securities and Commodities Authority), 

Sultan Bin Saeed Al Mansouri, μείωςαν το ποςοςτό μζγιςτθσ θμεριςιασ υποχϊρθςθσ τιμϊν 

μετοχϊν (limit down) από 10% ςε 5%, προκειμζνου περιοριςκεί εφροσ διακυμάνςεων, 

διαςφαλιςκεί ςτακερότθτα και προςτατευκοφν επενδυτζσ.  

-Εμπορικζσ τράπεηεσ: Κατόπιν οδθγιϊν Αντιπροζδρου και Ρρωκυπουργοφ των ΘΑΕ και 

Θγεμόνα του Ντουμπάι, Σεΐχθ Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ςτισ 21/3/2020 πζντε 

εμπορικζσ τράπεηεσ του Εμιράτου ανακοίνωςαν μζτρα ζνεςθσ ρευςτότθτασ τρίμθνθσ 

διάρκειασ, ςε πλαίςιο εφαρμογισ Στοχευμζνου Σχεδίου Οικονομικισ Στιριξθσ Κεντρικισ 

Τράπεηασ. Σε αντίςτοιχα μζτρα προζβθςαν επίςθσ τράπεηεσ Αμποφ Ντάμπι, Abu Dhabi 

Commercial Bank και Abu Dhabi Islamic Bank. 

Τζλοσ, ςυςτρατευόμενοι ςε πολιτικι ςτιριξθσ τθσ οικονομίασ και ενίςχυςθσ ρευςτότθτοσ, 

προβεβλθμζνοι Πμιλοι επιχειριςεων ανακοίνωςαν πακζτα διευκολφνςεων ςε πελάτεσ και 

εταίρουσ τουσ. Μεταξφ αυτϊν ο Πμιλοσ ανάπτυξθσ ακινιτων και επενδφςεων του Αμποφ 

Ντάμπι-Aldar ανακοίνωςε τθν λιψθ μζτρων φψουσ 100εκ. Ντίρχαμ (25 εκ. Ευρϊ) για τθν 

ςτιριξθ μιςκωτϊν, επιχειρθματικϊν εταίρων και πελατϊν, οποία περιλαμβάνουν: παροχι 

δυνατότθτασ εξόφλθςθσ οφειλϊν προσ εταιρείεσ του Ομίλου ςε άτοκεσ μθνιαίεσ δόςεισ, 

άμεςθ εξόφλθςθ ιδίων υποχρεϊςεων ςε προμθκευτζσ, καταβολι μεριςμάτων ςε μετόχουσ, 

πάγωμα τελϊν και προςτίμων, ζκπτωςθ ςε παροχι υπθρεςιϊν απολφμανςθσ, κλπ.  

Αντίςτοιχο πακζτο φψουσ 1 δισ Ντίρχαμ (250 εκ. Ευρϊ) ανακοίνωςε ςτο Ντουμπάι ο Πμιλοσ 

Dubai Holding και θ εταιρεία ανάπτυξθσ ακινιτων Meraas.  

Ρεραιτζρω, πζραν τθσ διοχζτευςθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, εμιρατινό πλαίςιο 

οικονομικισ ςτρατθγικισ για τθν μετα-κορωνοϊό εποχι περιλαμβάνει το μακροπρόκεςμο 

πλάνο για τθν ανάκαμψθ και τθν μετατροπι τθσ κρίςθσ ςε ευκαιρίεσ, μζςω α) επενδφςεων 

ςε τομείσ με προοπτικι και ειδικότερα ψθφιακι οικονομία (τεχνθτι νοθμοςφνθ, δίκτυα 

πζμπτθσ γενιάσ, ζξυπνεσ πόλεισ, Διαδίκτυο Ρραγμάτων και blockchain) και πράςινθ 

ενζργεια (παραγωγι από ΑΡΕ, θλεκτρικά αυτοκίνθτα, κυκλικι οικονομία), β) αφξθςθσ 

παραγωγικότθτασ με ςυνδυαςμό ρομποτικισ και εκτυπϊςεων 3D, και γ) ενίςχυςθσ 

επιςιτιςτικισ αςφάλειασ με τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, όπωσ θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, 

βιοτεχνολογία και γενετικι μθχανικι. Θ θγεςία των ΘΑΕ βαςίηει το μζλλον τθσ εμιρατινισ 
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οικονομίασ ςτθν ενίςχυςθ των εγχϊριων βιομθχανιϊν, τθν διαςφάλιςθ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ, τθν διαφοροποίθςθ των ειςαγωγϊν.  

θμειϊνεται ότι τα ΗΑΕ καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ κζςθ ςτον αραβικό κόςμο και τθν 37θ 

κζςθ ςυνολικά, ςε πρόςφατθ αξιολόγθςθ/κατάταξθ τθσ οικονομικισ ανάκαμψθσ 122 

χωρϊν από τθν φφεςθ λόγω πανδθμίασ Covid του Horizon Research Group. Τα ΘΑΕ 

διακρίκθκαν με κριτιρια όπωσ θ ανκεκτικότθτα του ςυςτιματοσ υγείασ (5θ κζςθ), επίπεδο 

μόρφωςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ (15θ κζςθ), χαμθλά επίπεδα χρζουσ (17θ κζςθ), 

διακυβζρνθςθ και κοινωνικι ςυνοχι (19θ κζςθ), ψθφιακι οικονομία (21θ κζςθ), χάρισ ςτα 

γριγορα αντανακλαςτικά τθσ εμιρατινισ οικονομίασ, τθν οικονομικι ευρωςτία, το ευζλικτο 

κεςμικό κακεςτϊσ, κακϊσ και το υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ. 

1.3.5. Εξωτερικό Εμπόριο. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ ΘΑΕ, το 2020 το εμπορικό ζλλειμμα των ΘΑΕ 

επιδεινϊκθκε κατά 18,1δισ δολ.ΘΡΑ, κυρίωσ λόγω τθσ πτϊςθσ των τιμϊν πετρελαίου (από 

64,3δολ.ΘΡΑ/βαρζλι το 2019 ςε 42,7 δολ.ΘΡΑ το 2020). Θ ςυνολικι αξία εξαγωγϊν 

υδρογονανκράκων μειϊκθκε το 2020 κατά 36,2%, ενϊ οι εξαγωγζσ του μθ πετρελαϊκοφ 

τομζα κατζγραψαν πτϊςθ τθσ τάξθσ του 4,9%, λόγω τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ ηιτθςθσ εν μζςω 

πανδθμίασ. Οι ςυνολικζσ εξαγωγζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων επανεξαγωγϊν) και ειςαγωγζσ 

μειϊκθκαν κατά 13% και 9,7%, αντίςτοιχα. Πςον αφορά το εμπόριο υπθρεςιϊν, καταλυτικι 

ιταν θ επίδραςθ τθσ ςυνιςτϊςασ ιςοηυγίου ταξιδίων και μεταφορϊν, τόςο από τθν πλευρά 

πλθρωμϊν, όςο και ειςπράξεων.  

Πίνακασ 2: Εξωτερικό εμπόριο HAE 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Εξαγωγζσ αγακϊν (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ 300,5 295 313,5 321 315,9 273,3 

Ειςαγωγζσ αγακϊν (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ 263,4 266,6 273,7 333,9 342 211 

Εμπορικό ιςοηφγιο (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ 37,1 28,4 39,8 -12,9 -26,1 -62,3 

Εξαγωγζσ υπθρεςιϊν (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ 60,8 65,6 70,5 71,9 73,5 62,2 

Ειςαγωγζσ υπθρεςιϊν (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ 81,9 83,8 71,8 72,3 74,1 59,6 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν (αξία) δισ δολ.ΘΡΑ -21,1 -18,2 -1,3 -0,4 -0,6 2,6 

Ρθγζσ: FCSA, Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ* 
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1.3.5.1.Εμπόριο αγαθών 

Πίνακασ 3.1: Εξαγωγζσ αγακών HAE 

 
Ρθγζσ: FCSA  

Πεταβολι ςτθν 

αξία

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ

Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο
%

71 ΠΑΡΓΑΡΛΣΑΡΛΑ ΦΤΛΞΑ Ι ΑΠΣ 

ΞΑΟΟΛΕΡΓΕΛΑ
63.8 30.96 76.1 32.91 19.28

76 ΑΡΓΛΟΛΣ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΤΣΣΤ 22.9 11.11 19.9 8.61 -13.10

39 ΠΟΑΣΛΞΕ ΤΟΕ 15.6 7.57 17 7.35 8.97

27 ΣΡΤΞΣΑ ΞΑΤΛΠΑ 5.9 2.86 17 7.35 188.14

24 ΞΑΠΡΑ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΣΠΣΛΘΠΕΡΑ 

ΤΠΣΞΑΣΑΣΑΣΑ ΞΑΠΡΣΤ
11.6 5.63 13.4 5.79 15.52

74 ΧΑΟΞΣ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΤΣΣΤ 10.9 5.29 9.7 4.19 -11.01

73 ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΠΣ ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, 

ΛΔΘΡΣ Ι ΧΑΟΤΒΑ
7.5 3.64 8.7 3.76 16.00

72 ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, ΛΔΘΡΣ ΞΑΛ ΧΑΟΤΒΑ 5.1 2.48 7.5 3.24 47.06

84 ΠΤΡΘΡΛΞΣΛ ΑΡΣΛΔΡΑΣΘΡΕ, ΟΕΒΘΣΕ, 

ΠΘΧΑΡΕ
6.1 2.96 7.4 3.20 21.31

85 ΠΘΧΑΡΕ, ΤΞΕΤΕ ΞΑΛ ΤΟΛΞΑ ΘΟ 4.9 2.38 4.9 2.12 0.00

25 ΑΟΑΣΛ. ΚΕΛΣ. ΓΑΛΕ ΞΑΛ ΠΕΣΡΕ. ΓΤΨΣ, 

ΑΒΕΣΘ ΞΑΛ ΣΛΠΕΡΣΑ
4.8 2.33 4.5 1.95 -6.25

33 ΑΛΚΕΡΛΑ ΕΟΑΛΑ ΞΑΛ ΡΘΣΛΡΣΕΛΔΘ. 

ΠΡΣΛΣΡΣΑ ΑΡΩΠΑΣΣΠΣΛΛΑ Ι 

ΞΑΟΟΩΠΛΠΣΤ ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΕΡΑΞΑΛ 

ΞΑΟΟΤΡΣΛΞΑ ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΑΣΑ

3.6 1.75 4.3 1.86 19.44

48 ΧΑΡΣΛ ΞΑΛ ΧΑΡΣΣΡΛΑ. ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ 

ΑΠΣ ΞΤΣΣΑΡΛΡΘ, ΧΑΡΣΛ Ι ΧΑΡΣΣΡΛ
2.3 1.12 2.5 1.08 8.70

04 ΓΑΟΑ ΞΑΛ ΠΡΣΛΣΡΣΑ ΓΑΟΑΞΣΣΞΣΠΛΑ. 

ΑΤΓΑ ΠΣΘΡΩΡ. ΠΕΟΛ ΦΤΛΞΣ. ΠΡΣΛΣΡΣΑ 

ΒΡΩΛΠΑ ΗΩΛΞΘ ΠΡΣΕΟΕΤΘ, ΠΣΤ ΔΕΡ 

ΞΑΣΣΡΣΠΑΗΣΡΣΑΛ ΣΤΣΕ 

ΠΕΡΛΟΑΠΒΑΡΣΡΣΑΛ ΑΟΟΣΤ

2.2 1.07 2 0.86 -9.09

32 ΔΕΨΛΞΑ ΞΑΛ ΒΑΦΛΞΑ ΕΞΧΤΟΛΠΑΣΑ. 

ΣΑΡΡΛΡΕ ΞΑΛ ΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΣΤ. 

ΧΡΩΣΛΞΑ ΞΑΛ ΑΟΟΕ ΧΡΩΣΛΞΕ ΤΟΕ, 

ΧΡΩΠΑΣΑ ΕΠΛΧΡΛΘ ΞΑΛ ΒΕΡΡΛΞΛΑ. 

ΠΑΣΛΧΕ (ΣΣΞΣΛ). ΠΕΟΑΡΛΑ

1.8 0.87 1.8 0.78 0.00

70 ΓΤΑΟΛ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΠΣ ΓΤΑΟΛ 1.7 0.83 1.7 0.74 0.00

49 ΠΡΣΛΣΡΣΑ ΣΩΡ ΕΞΔΣΣΛΞΩΡ ΣΛΞΩΡ, ΣΣΤ 

ΣΤΠΣΤ Ι ΑΟΟΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ ΠΣΤ 

ΑΧΣΟΣΤΡΣΑΛ ΠΕ ΣΛ ΓΡΑΦΛΞΕ ΣΕΧΡΕ. 

ΞΕΛΠΕΡΑ ΧΕΛΡΣΓΡΑΦΑ Ι 

ΔΑΞΣΤΟΣΓΡΑΦΘΠΕΡΑ ΞΑΛ ΧΕΔΛΑ

2 0.97 1.6 0.69 -20.00

15 ΟΛΠΘ ΞΑΛ ΟΑΔΛΑ ΗΩΛΞΑ Ι ΦΤΣΛΞΑ. 

ΠΡΣΛΣΡΣΑ ΣΘ ΔΛΑΠΑΘ ΑΤΣΩΡ. ΟΛΠΘ 

ΒΡΩΛΠΑ ΕΠΕΕΡΓΑΠΕΡΑ. ΞΕΡΛΑ ΗΩΛΞΘ Ι 

ΦΤΣΛΞΘ ΠΡΣΕΟΕΤΘ

1.2 0.58 1.6 0.69 33.33

19 ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΑΣΑ ΠΕ ΒΑΘ ΣΑ 

ΔΘΠΘΣΡΛΑΞΑ, ΣΑ ΑΟΕΤΡΛΑ, ΣΑ ΑΠΤΟΑ 

ΞΑΚΕ ΕΛΔΣΤ Ι ΣΣ ΓΑΟΑ. ΕΛΔΘ 

ΗΑΧΑΡΣΠΟΑΣΛΞΘ

1.3 0.63 1.5 0.65 15.38

21 ΔΛΑΦΣΡΑ ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΑΣΑ 

ΔΛΑΣΡΣΦΘ
1.4 0.68 1.5 0.65 7.14

ΤΡΣΟΣ 206.05 100 231.24 100 12.23

ΔΞΑΓΩΓΔ ΖΑΔ 2019/2018 (NON OIL)

2018 2019
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Πίνακασ 4.2: Επανεξαγωγζσ αγακών HAE 

 

Ρθγζσ: FCSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεταβολι 

ςτθν αξία

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ
Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο
%

85 ΠΘΧΑΡΕ, ΤΞΕΤΕ ΞΑΛ ΤΟΛΞΑ ΘΟ 95.4 22.11 107 23.39 12.16

71 ΠΑΡΓΑΡΛΣΑΡΛΑ ΦΤΛΞΑ Ι ΑΠΣ ΞΑΟΟΛΕΡΓΕΛΑ 104.6 24.24 99.6 21.77 -4.78

84 ΠΤΡΘΡΛΞΣΛ ΑΡΣΛΔΡΑΣΘΡΕ, ΟΕΒΘΣΕ, ΠΘΧΑΡΕ 58.6 13.58 61.1 13.36 4.27

87 ΑΤΣΣΞΛΡΘΣΑ ΣΧΘΠΑΣΑ, ΕΟΞΤΣΘΡΕ, ΠΣΔΘΟΑΣΑ 

ΞΑΛ ΑΟΟΑ ΣΧΘΠΑΣΑ ΓΛΑ ΧΕΡΑΛΕ ΠΕΣΑΦΣΡΕ, ΣΑ 

ΠΕΡΘ ΞΑΛ ΕΑΡΣΘΠΑΣΑ ΣΣΤ

45.6 10.57 43.2 9.44 -5.26

27 ΣΡΤΞΣΑ ΞΑΤΛΠΑ 10 2.32 24.9 5.44 149.00

88 ΑΕΡΣΠΟΣΛΑ Ι ΔΛΑΣΘΠΣΠΟΣΛΑ 14.6 3.38 10.8 2.36 -26.03

33 ΑΛΚΕΡΛΑ ΕΟΑΛΑ ΞΑΛ ΡΘΣΛΡΣΕΛΔΘ. ΠΡΣΛΣΡΣΑ 

ΑΡΩΠΑΣΣΠΣΛΛΑ Ι ΞΑΟΟΩΠΛΠΣΤ 

ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΕΡΑΞΑΛ ΞΑΟΟΤΡΣΛΞΑ 

ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΑΣΑ

9.2 2.13 10 2.19 8.70

90 ΣΡΓΑΡΑ ΞΑΛ ΤΞΕΤΕ ΣΠΣΛΞΘ, ΦΩΣΣΓΡΑΦΛΑ Ι 

ΞΛΡΘΠΑΣΣΓΡΑΦΛΑ, ΠΕΣΡΘΘ, ΕΟΕΓΧΣΤ Ι 

ΑΞΡΛΒΕΛΑ. ΣΡΓΑΡΑ ΞΑΛ ΤΞΕΤΕ 

ΛΑΣΡΣΧΕΛΡΣΤΡΓΛΞΘ. ΠΕΡΘ ΞΑΛ ΕΑΡΣΘΠΑΣΑ ΑΤΣΩΡ 

ΣΩΡ ΣΡΓΑΡΩΡ Ι ΤΞΕΤΩΡ

8 1.85 8.6 1.88 7.50

40 ΞΑΣΤΣΣΤΞ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΠΣ ΞΑΣΤΣΣΤΞ 4.9 1.14 5.9 1.29 20.41

61 ΕΡΔΤΠΑΣΑ ΞΑΛ ΤΠΠΟΘΡΩΠΑΣΑ ΣΣΤ 

ΕΡΔΤΠΑΣΣ, ΠΟΕΞΣΑ
5.4 1.25 5.5 1.20 1.85

73 ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΠΣ ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, ΛΔΘΡΣ Ι 

ΧΑΟΤΒΑ
5 1.16 5.2 1.14 4.00

39 ΠΟΑΣΛΞΕ ΤΟΕ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΤΣΩΡ 4.5 1.04 5 1.09 11.11

08 ΞΑΡΠΣΛ ΞΑΛ ΦΡΣΤΣΑ ΒΡΩΛΠΑ, ΦΟΣΤΔΕ 

ΕΠΕΡΛΔΣΕΛΔΩΡ Ι ΠΕΠΣΡΛΩΡ
3.7 0.86 4.3 0.94 16.22

64 ΤΠΣΔΘΠΑΣΑ, ΓΞΕΣΕ ΞΑΛ ΑΡΑΟΣΓΑ ΕΛΔΘ. ΠΕΡΘ 

ΣΩΡ ΕΛΔΩΡ ΑΤΣΩΡ
3.3 0.76 3.7 0.81 12.12

24 ΞΑΠΡΑ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΣΠΣΛΘΠΕΡΑ 

ΤΠΣΞΑΣΑΣΑΣΑ ΞΑΠΡΣΤ
5 1.16 3.6 0.79 -28.00

30 ΦΑΡΠΑΞΕΤΣΛΞΑ ΠΡΣΜΣΡΣΑ 3.8 0.88 3.5 0.77 -7.89

62 ΕΡΔΤΠΑΣΑ ΞΑΛ ΤΠΠΟΘΡΩΠΑΣΑ ΣΣΤ 

ΕΡΔΤΠΑΣΣ, ΑΟΟΑ ΑΠΣ ΣΑ ΠΟΕΞΣΑ
3.4 0.79 3.4 0.74 0.00

97 ΑΡΣΛΞΕΛΠΕΡΑ ΣΕΧΡΘ, ΤΟΟΣΓΩΡ Ι ΑΡΧΑΛΣΣΘΣΩΡ 2.3 0.53 3.2 0.70 39.13

91 ΩΡΣΟΣΓΣΠΣΛΛΑ 2.8 0.65 3 0.66 7.14

72 ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, ΛΔΘΡΣ ΞΑΛ ΧΑΟΤΒΑ 1.8 0.42 2.8 0.61 55.56

ΤΡΣΟΣ 431.55 100 457.41 100 5.99

2018 2019
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Πίνακασ 5: Ειςαγωγζσ αγακών ΘΑΕ 

 
Ρθγζσ: FCSA 

 

 
 

 

Πεταβολι 

ςτθν αξία

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ

Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Αξία (Δισ 

Ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο
%

71 ΠΑΡΓΑΡΛΣΑΡΛΑ ΦΤΛΞΑ Ι ΑΠΣ 

ΞΑΟΟΛΕΡΓΕΛΑ
198.9 22.14 215.1 23.51 8.14

85 ΠΘΧΑΡΕ, ΤΞΕΤΕ ΞΑΛ ΤΟΛΞΑ 

ΘΟ
125.7 13.99 134 14.65 6.60

84 ΠΤΡΘΡΛΞΣΛ ΑΡΣΛΔΡΑΣΘΡΕ, 

ΟΕΒΘΣΕ, ΠΘΧΑΡΕ
105.1 11.70 103.3 11.29 -1.71

87 ΑΤΣΣΞΛΡΘΣΑ ΣΧΘΠΑΣΑ, 

ΕΟΞΤΣΘΡΕ,
75.1 8.36 70.6 7.72 -5.99

27 ΣΡΤΞΣΑ ΞΑΤΛΠΑ 56.7 6.31 60.5 6.61 6.70

39 ΠΟΑΣΛΞΕ ΤΟΕ 17.9 1.99 17.4 1.90 -2.79

88 ΑΕΡΣΠΟΣΛΑ Ι ΔΛΑΣΘΠΣΠΟΣΛΑ 25.6 2.85 17 1.86 -33.59

73 ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ ΑΠΣ 

ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, ΛΔΘΡΣ Ι ΧΑΟΤΒΑ
19.8 2.20 16.3 1.78 -17.68

72 ΧΤΣΣΛΔΘΡΣ, ΛΔΘΡΣ ΞΑΛ 

ΧΑΟΤΒΑ
19.2 2.14 15.8 1.73 -17.71

90 ΣΡΓΑΡΑ ΞΑΛ ΤΞΕΤΕ ΣΠΣΛΞΘ, 

ΦΩΣΣΓΡΑΦΛΑ κλπ
13 1.45 15.1 1.65 16.15

30 ΦΑΡΠΑΞΕΤΣΛΞΑ ΠΡΣΜΣΡΣΑ 14.8 1.65 15 1.64 1.35

33 ΑΛΚΕΡΛΑ ΕΟΑΛΑ ΞΑΛ ΡΘΣΛΡΣΕΛΔΘ. 

ΠΡΣΛΣΡΣΑ ΑΡΩΠΑΣΣΠΣΛΛΑ Ι 

ΞΑΟΟΩΠΛΠΣΤ 

ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΕΡΑΞΑΛ 

ΞΑΟΟΤΡΣΛΞΑ ΠΑΡΑΞΕΤΑΠΑΣΑ

11.7 1.30 11.7 1.28 0.00

74 ΧΑΟΞΣ ΞΑΛ ΣΕΧΡΣΤΡΓΘΠΑΣΑ 

ΑΠΣ ΧΑΟΞΣ
12 1.34 11.4 1.25 -5.00

28 ΑΡΣΡΓΑΡΑ ΧΘΠΛΞΑ ΠΡΣΛΣΡΣΑ. 

ΕΡΩΕΛ ΑΡΣΡΓΑΡΕ κλπ
9 1.00 11.1 1.21 23.33

94 ΕΠΛΠΟΑ, κλπ 8.6 0.96 8.8 0.96 2.33

08 ΞΑΡΠΣΛ ΞΑΛ ΦΡΣΤΣΑ ΒΡΩΛΠΑ 7.2 0.80 8.7 0.95 20.83

61 ΕΡΔΤΠΑΣΑ ΞΑΛ 

ΤΠΠΟΘΡΩΠΑΣΑ ΕΡΔΤΠΑΣΣ, 

ΠΟΕΞΣΑ

8.9 0.99 8.6 0.94 -3.37

02 ΞΡΕΑΣΑ ΞΑΛ ΠΑΡΑΠΡΣΛΣΡΣΑ 

ΦΑΓΛΩΡ
6.9 0.77 8.4 0.92 21.74

62 ΕΡΔΤΠΑΣΑ ΞΑΛ 

ΤΠΠΟΘΡΩΠΑΣΑ ΕΡΔΤΠΑΣΣ, 

ΑΟΟΑ ΑΠΣ ΣΑ ΠΟΕΞΣΑ

8 0.89 7.7 0.84 -3.75

64 ΤΠΣΔΘΠΑΣΑ 6.7 0.75 7.4 0.81 10.45

ΤΡΣΟΣ 898.48 100 914.85 100 1.82

2018 2019



22 

 

Πίνακασ 6: 10 θμαντικότεροι προοριςμοί εξαγωγών ΘΑΕ και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ (2019)  

 
Ρθγζσ: FCSA 

Πίνακασ 7: 10 θμαντικότεροι προοριςμοί επανεξαγωγών ΘΑΕ και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ 
(2019)  

 
Ρθγζσ: FCSA 

 

 

 

 

 

 

Ξατάταξθ Χώρα
Αξία εξαγωγών 

(Δισ Ρτίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Πεταβολι μεταξφ 2 τελευταίων 

χρόνων

1
ΣΑΟΥΔΙΚΘ 

ΑΑΒΙΑ
30.9 13.36 -1.85

2 ΙΝΔΙΑ 24 10.38 33.92

3 ΕΛΒΕΤΙΑ 20.9 9.04 162.93

4 ΟΜΑΝ 16.2 7.01 -5.96

5 ΚΟΥΒΕΙΤ 9.9 4.28 -5.14

6 ΙΑΚ 9.2 3.98 0.72

7 ΤΟΥΚΙΑ 8.7 3.76 -18.70

8 ΚΙΝΑ 8.3 3.59 62.71

9 ΘΡΑ 7.3 3.16 -7.72

10 ΣΙΓΚΑΡΟΥΘ 5.2 2.25 43.09

69 ΕΛΛΑΔΑ 0.2 0.09 10.73

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΖΑΔ 2019 (NON OIL)

Ξατάταξθ Χώρα

Αξία 

επανεξαγωγών 

(Δισ Ρτίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Πεταβολι μεταξφ 2 τελευταίων 

χρόνων

1
ΣΑΟΥΔΙΚΘ 

ΑΑΒΙΑ
57.2 12.51 18.94

2 ΙΑΚ 41.3 9.03 27.28

3 ΙΝΔΙΑ 29.9 6.54 2.05

4 ΕΛΒΕΤΙΑ 29.2 6.38 9.85

5 ΚΙΝΑ 26.1 5.71 90.70

6 ΙΑΝ 24.2 5.29 -30.00

7 ΟΜΑΝ 23.8 5.20 15.88

8 ΚΟΥΒΕΙΤ 21.4 4.68 5.41

9 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 17.4 3.80 -17.45

10 ΘΡΑ 16.1 3.52 7.26

63 ΕΛΛΑΔΑ 0.7 0.15 192.38

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΩΝ ΖΑΔ 2019
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Πίνακασ 8: 10 θμαντικότεροι προμθκευτζσ HAE και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ (2019)  

 
Ρθγζσ: FCSA 

1.3.5.2.Εμπόριο υπηρεςιών 

Πίνακασ 9: Ειςπράξεισ HAE 

 
Ρθγζσ: Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ξατάταξθ Χώρα

Αξία 

επανεξαγωγών 

(Δισ Ρτίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Πεταβολι μεταξφ 2 τελευταίων 

χρόνων

1 ΚΙΝΑ 149.8 16.37 7.27

2 ΙΝΔΙΑ 98.2 10.73 15.90

3 ΘΡΑ 73.1 7.99 -4.26

4 ΙΑΡΩΝΙΑ 46.3 5.06 -8.65

5 ΓΕΜΑΝΙΑ 37 4.04 -7.92

6
ΘΝΒΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ
26.8 2.93 -5.22

7 ΒΙΕΤΝΑΜ 26.4 2.89 -6.16

8
ΣΑΟΥΔΙΚΘ 

ΑΑΒΙΑ
25.1 2.74 -9.66

9 ΓΑΛΛΙΑ 24.8 2.71 3.93

10 ΙΤΑΛΙΑ 24.1 2.63 -1.35

87 ΕΛΛΑΔΑ 0.7 0.08 -29.69

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΖΑΔ 2019

Πεταβολι 

ςτθν αξία

Ποςοςτό 

επί ΑΕΠ

Αξία (δισ 

ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Αξία (δισ 

ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο
% %

1.Ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ 141.1 42.6 90.4 39.6 -35.9 6.9

2.Μεταφορζσ 106.7 32.2 60.8 26.6 -43.0 4.6

2.1.Αεροπορικζσ-λιμενικζσ 106 32.0 60.1 26.3 -43.3 4.6

2.2.Ταχυδρομικζσ 0.7 0.2 0.7 0.3 0.0 0.1

3.Κυβερνθτικζσ 3.6 1.1 3.2 1.4 -11.1 0.2

4.Λοιπζσ 80.1 24.2 73.8 32.3 -7.9 5.6

4.1 Καταςκευαςτικζσ 10.1 3.0 7.6 3.3 -24.8 0.6

4.2 Ρνευματικι ιδιοκτθςία 14.1 4.3 11.2 4.9 -20.6 0.9

4.3 ΤτΡ 25.4 7.7 29.1 12.8 14.6 2.2

ΤΡΣΟΣ ΕΛΠΡΑΕΩΡ 331.5 100 228.2 100 -31.2 17.4

2019 2020
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Πίνακασ 10: Πλθρωμζσ ΘΑΕ 

 
Ρθγζσ: Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ 

1.3.6. Επενδύςεισ 

Πίνακασ 11: Επενδφςεισ από και προσ τα ΘΑΕ 

(ςε δισ USD) 2016 2017 2018 2019 2020 

ΑΕ (ςυνολικά κεφάλαια – απόκεμα 
τζλοσ ζτουσ αναφοράσ) 

119.6 129.9 140.3 154.1 174 

Άμεςεσ επενδφςεισ τθσ χώρασ ςτο 
εξωτερικό (ςυνολικά κεφάλαια – 
απόκεμα τζλοσ ζτουσ αναφοράσ) 

110.5 124.4 139.5 155.4 - 

ΑΕ (ροζσ) 9.6 10.3 10.4 13.8 20 

Άμεςεσ επενδφςεισ τθσ χώρασ ςτο 
εξωτερικό (ροζσ) 

15.7 14.1 15.1 15.9 9.2 

Ρθγζσ: UNCTAD/World Investment Report 2020, *Κεντρικι Τράπεηα ΘΑΕ 

Σφμφωνα με προκαταρκτικά ςτοιχεία Υπ.Οικονομίασ, το 2020 οι ειςροζσ ΑΞΕ ςτα ΘΑΕ 

αυξικθκαν κατά 44,9%, ανερχόμενεσ ςε 73,45δισ Ντίρχαμ, ιτοι 20δισ δολ.ΘΡΑ. 

Μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν (6,7δισ δολ.ΘΡΑ) αφορά επενδφςεισ ςτον κλάδο 

υδρογονανκράκων (midstream) διαμζςου του κρατικοφ κολοςςοφ υδρογονανκράκων του 

Εμιράτου του Abu Dhabi-ADNOC, κακϊσ και επενδφςεισ ςε κλάδουσ ψθφιακισ οικονομίασ 

(Τεχνθτι Νοθμοςφνθ, Δίκτυο Ρραγμάτων, blockchain, αυτοκίνθςθ, επαυξθμζνθ και εικονικι 

πραγματικότθτα (AR και VR), ρομποτικι, αγροτεχνολογία, κλπ. Το ςυνολικό απόκεμα ΞΑΕ 

ςτθν χϊρα ανιλκε ςτο τζλοσ του 2020 ςε 174δισ δολ.ΘΡΑ, αυξθμζνο κατά 12,9% ςε ετιςια 

βάςθ.  Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ UNCTAD, τα ΘΑΕ προςελκφουν το 50% των επενδυτικϊν 

κεφαλαίων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κατζχουν τθν πρϊτθ κζςθ ςτον Αραβικό κόςμο ωσ 

προσ τθν ειςροι Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων, οποίεσ το 2019 ανιλκαν ςχεδόν ςε 14δισ 

δολ.ΘΡΑ, καταγράφοντασ αφξθςθ κατά 32,7% ζναντι προθγοφμενου ζτουσ. Σε όρουσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, τα ΘΑΕ κατατάςςονται ςτθν πρϊτθ κζςθ ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ και Βορείου Αφρικισ και ςτθν 25θ κζςθ παγκοςμίωσ (WEF Global 

Competitiveness Index), κακϊσ και ςτθν 12θ κζςθ ωσ προσ τθν ψθφιακι ανταγωνιςτικότθτα 

(IMD Digital Ranking). Επίςθσ, τα ΘΑΕ κατζχουν τθν 1θ κζςθ ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ 

Πεταβολι 

ςτθν αξία

Ποςοςτό 

επί ΑΕΠ

Αξία (δισ 

ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο

Αξία (δισ 

ντίρχαμ)

% ςτο 

ςφνολο
% %

1.Ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ 122.6 37.9 55.4 25.3 -54.8 4.2

2.Μεταφορζσ 56 17.3 30.5 14.0 -45.5 2.3

2.1.Αεροπορικζσ-λιμενικζσ 55.5 17.1 30 13.7 -45.9 2.3

2.2.Ταχυδρομικζσ 0.5 0.2 0.5 0.2 0.0 0

3.Κυβερνθτικζσ 4.9 1.5 5 2.3 2.0 0.4

4. Ναφλοι και Αςφάλειεσ 95.2 29.4 86 39.3 -9.7 6.6

5.Λοιπζσ 45.2 14.0 41.7 19.1 -7.7 3.2

5.1 Καταςκευαςτικζσ 9.9 3.1 7.4 3.4 -25.3 0.6

5.2 Ρνευματικι ιδιοκτθςία 10.6 3.3 6.9 3.2 -34.9 0.5

5.3 ΤτΡ 13.1 4.0 15.8 7.2 20.6 1.2

ΤΡΣΟΣ ΠΟΘΡΩΠΩΡ 323.9 100 218.6 100 -32.5 16.7

2019 2020
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Ανατολισ και Βορείου Αφρικισ ωσ προσ τθν καινοτομία (Global Innovation Index) και τθν 

μακροοικονομικι ςτακερότθτα (WEF Global Competitiveness Index). 

Το 2020 ολοκλθρϊκθκε θ μεταρρφκμιςθ των ΘΑΕ υπζρ δυνατότθτοσ εξ ολοκλιρου 

ιδιοκτθςίασ εταιρειϊν από αλλοδαποφσ, με τθν απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου 

(Νο.16/2020), οποία εξειδικεφει το κακεςτϊσ ξζνων επενδφςεων και απαρικμεί τισ 

δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ 100%, με αναφορά ςε 

ειδικοφσ όρουσ και ελάχιςτο κεφάλαιο, ανά οικονομικι δραςτθριότθτα. Δυνατότθτα 

αποκλειςτικισ ιδιοκτθςίασ αλλοδαπϊν προβλζπεται ςε 13 τομείσ, μεταξφ των οποίων ΑΡΕ, 

γεωργία, μεταποίθςθ, μεταφορζσ, ξενοδοχειακά, εςτίαςθ, logistics, 

πλθροφορικι&επικοινωνία, καταςκευζσ, κ.ά., με ρθτι απαρίκμθςθ των 122 κατθγοριϊν 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ (positive list). Εξαιροφνται του πεδίου εφαρμογισ τθσ 

μεταρρφκμιςθσ οι τομείσ υδρογονανκράκων, τραπεηικισ, υπθρεςιϊν δθμόςιασ ωφζλειασ, 

οδικϊν και αεροπορικϊν μεταφορϊν, τθλεπικοινωνιϊν, πϊλθςθ φαρμάκων, αλιεία, κλπ 

(negative list). Επενδυτικόσ Οδθγόσ ΘΑΕ διακζςιμοσ http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71288.   

Τπενκυμίηεται ότι θ ειςαγωγι δικαιϊματοσ υπζρ των αλλοδαπϊν επενδυτϊν να ιδρφουν 

εταιρείεσ 100% ξζνθσ ιδιοκτθςίασ ςτο ζδαφοσ των ΗΑΕ, εκτόσ των Ελευκζρων Ζωνϊν, 

ςυνιςτά κεμελιϊδθ κεςμικι μεταβολι. Σφμφωνα δε με το ζωσ τϊρα ιςχφον κακεςτϊσ, 

εφαρμόηεται ο κανόνασ 51/49, δθλαδι θ υποχρζωςθ ςυμμετοχισ Εμιρατινοφ εταίρου 

(sponsor) με ποςοςτό 51% ςε εταιρείεσ ξζνων ςυμφερόντων, ανεξαρτιτωσ του 

επενδεδυμζνου κεφαλαίου ςε αυτζσ. Εν κζματι μεταρρφκμιςθ εντάςςεται, εξάλλου, ςε 

πλαίςιο ευρφτερθσ Εμιρατινισ πολιτικισ για τθν φιλελευκεροποίθςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. 

Πςον αφορά τισ ΞΑΕ των ΘΑΕ ςτθν αλλοδαπι, το 2020 ανιλκαν ςε 9,2δισ δολ. ΘΡΑ, 

καταγράφοντασ ςθμαντικι μείωςθ ζναντι προθγοφμενου ζτουσ, κατευκυνόμενεσ κυρίωσ ςε 

τομείσ αεροπλοΐασ, μεταφορϊν, εξόρυξθσ, ΑΡΕ, κτθματομεςιτικισ, καταςκευϊν, 

υδρογονανκράκων, λιμζνων και υποδομϊν, τουριςμοφ και αναψυχισ, τραπεηικισ και 

αγροτεχνολογίασ.   

1.4. τοιχεύα τησ οικονομύασ των επιμϋρουσ Εμιρϊτων  
Κάκε Εμιράτο διακζτει ςθμαντικό βακμό αυτονομίασ και ο κατά τόπουσ Θγεμόνασ/Σεΐχθσ 

ζχει το δικαίωμα να εκδίδει νόμουσ και διατάγματα με ιςχφ ςτο ζδαφοσ του Εμιράτου του ι 

να ζχει τθ δικι του αςτυνομία. Οι τοπικζσ κυβερνιςεισ μζςω των υπθρεςιϊν τουσ, κρατικϊν 

εταιρειϊν, και αρχϊν αςκοφν διοίκθςθ, μεταξφ άλλων εκδίδουν άδειεσ λειτουργίασ των 

επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτο ζδαφόσ τουσ (Departments of Economic Development) 

καταχωροφν και ελζγχουν προϊόντα πριν τεκοφν ςε κυκλοφορία ςτθν αγορά 

(Municipalities), παρζχουν υπθρεςίεσ κοινισ ωφελείασ και εφαρμόηουν τθν ομοςπονδιακι 

και τοπικι νομοκεςία ςτα κατά τόπουσ Εμιράτα. Ραράλλθλα, διαφορζσ υπάρχουν ςτο 

βακμό ελευκερίασ και ανεκτικότθτασ ωσ προσ τον τρόπο ηωισ και τισ επιρροζσ τθσ δυτικισ 

κουλτοφρασ ςτθν κακθμερινι ςυμπεριφορά, ςτον τρόπο ενδυμαςίασ, ςτθν κατανάλωςθ ι 

μθ αλκοόλ κ.λπ., που το κάκε εμιράτο επιτρζπει ςτο ζδαφόσ του.  

https://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/Pages/Investment-in-uae.aspx
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71288
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71288
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Ωςτόςο, καταβάλλονται προςπάκειεσ για διαμόρφωςθ ενιαίων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

Ομοςπονδίασ υπό το ςυντονιςμό του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Council of Ministers), ενϊ 

αποτελεί κοινι πεποίκθςθ, τόςο ςτισ θγζτιδεσ τάξεισ, όςο και ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ 

ότι θ φπαρξθ τθσ ομοςπονδίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ υψθλότερων 

επιπζδων ευθμερίασ. 

Τα ΘΑΕ αποτελοφνται από 7 Εμιράτα, ειδικότερα: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al 

Khaimah, Umm Al Quwain και Fujairah. 

 Abu Dhabi 

Το Εμιράτο του Abu Dhabi, ςτο οποίο βρίςκεται θ ομϊνυμθ πρωτεφουςα και δεφτερθ 

μεγαλφτερθ πόλθ τθσ χϊρασ (περίπου 2,9 εκατ. Κάτοικοι/απογραφι 2016), αποτελεί το 

μεγαλφτερο ςε ζκταςθ εμιράτο από τα επτά που ςυγκροτοφν τθν ομοςπονδία των ΘΑΕ 

(84% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ χϊρασ). Ζχει 200 νθςιά και ακτογραμμι μικουσ 

700χλμ. Θ πόλθ του Αμποφ Ντάμπι είναι πρωτεφουςα του Ομοςπονδιακοφ Κράτουσ. 

Το Abu Dhabi αν και ςυγκεντρϊνει περίπου το 30% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, 

ςυμβάλλει ςτο ςυνολικό ΑΕΡ με ποςοςτό άνω του 50% κακϊσ διακζτει το 94% των 

εκνικϊν πετρελαϊκϊν κοιταςμάτων, τα οποία (μετά από πρόςφατεσ νζεσ ανακαλφψεισ 

κοιταςμάτων το 2020) υπολογίηονται ςε ςυνολικά 107δισ βαρζλια ςυμβατικοφ 

πετρελαίου, 273 τρισ κ.πόδεσ φυςικοφ αερίου και 160τρισ κ.πόδεσ μθ ςυμβατικοφ 

αερίου, με αποτζλεςμα τθν αναβάκμιςθ τθσ χϊρασ ςτθν 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε 

αποκζματα. Το 2020 θ παραγωγικι ικανότθτα ξεπζραςε τα 4εκ.βαρζλια θμερθςίωσ, 

προςεγγίηοντασ τον ςτρατθγικό εκνικό ςτόχο 5 εκ.βαρελιϊν θμερθςίωσ το 2030.   

Τα τελευταία χρόνια ζνα μεγάλο μζροσ από τα πετρελαϊκά του ζςοδα διοχετεφονται ςε 

μεγάλα επενδυτικά ςχζδια για τθ διαφοροποίθςθ τθσ οικονομίασ του με ςτόχο, ο οποίοσ 

διατυπϊνεται και ςτο ςτρατθγικό πλάνο «Abu Dhabi Economic Vision 2030», τθ μείωςθ 

τθσ εξάρτθςισ του από το πετρζλαιο και τισ περιφερειακζσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςε ποςοςτό 40% ζωσ το 2030, (ιδθ 41,6% του ΑΕΡ το 2018), δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ, των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ και του τουριςμοφ. 

Dubai 

Το εμιράτο του Dubai αποτελεί το επιχειρθματικό κζντρο τθσ χϊρασ, το οποίο παρά τον 

περιοριςμζνο ορυκτό πλοφτο, γνϊριςε τα τελευταία χρόνια εκρθκτικι ανάπτυξθ ςε 

πλθκϊρα τομζων με κυριότερουσ εκείνουσ των καταςκευϊν, του κτθματομεςιτικοφ 

κλάδου, τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου, των τραπεηϊν, των μεταφορϊν και του τουριςμοφ.  

Συγκαταλζγεται ανάμεςα ςτα ςθμαντικότερα εμπορικά κζντρα παγκοςμίωσ (trade hub) 

και αποτελεί τθν πφλθ ςε μια αγορά μεγαλφτερθ του 1 δισ καταναλωτϊν, καλφπτοντασ 

τθν Κοινοπολιτεία Ανεξάρτθτων Κρατϊν, τθν Ανατολικι Αφρικι, τθν ενδοχϊρα τθσ 

Αςίασ, τθ Μζςθ Ανατολι, ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαίτερα ςθμαντικϊν 

αναπτυςςόμενων αγορϊν του Ιράν και του Ιράκ. 

https://www.tamm.abudhabi/en
https://www.smartdubai.ae/
http://www.sharjah.gov.ae/
https://www.ajman.ae/en
https://www.rak.ae/wps/portal
https://www.rak.ae/wps/portal
http://www.uaq.ae/en
https://fujairah.ae/en/Pages/default.aspx
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Το Dubai αποτελεί το ςθμαντικότερο διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ περιοχισ κακϊσ 

διακζτει: 

 Στρατθγικι κζςθ ανάμεςα ςτθν εγγφσ Ανατολι και τθν Ευρϊπθ 

 Ιδιαίτερα αναπτυγμζνο και αποτελεςματικό ςφςτθμα αποκικευςθσ – διακίνθςθσ – 

μεταφορϊν (logistics) με υπερςφγχρονεσ υποδομζσ και άρτιο εξοπλιςμό 

 Εξαιρετικζσ υπθρεςίεσ ςτα δυο μεγάλα λιμάνια: το λιμάνι Rashid (35 κζςεισ πλοίων) 

και το υπερςφγχρονο και ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενο λιμάνι Jebel Ali (75 κζςεισ 

πλοίων, τοποκετοφν τθν Dubai Port Authority τθσ 10 μεγαλφτερεσ λιμενικζσ αρχζσ 

παγκοςμίωσ, όςον αφορά τθ δυναμικότθτα φιλοξενίασ πλοίων και 

εμπορευματοκιβωτίων 

 Αεροπορικζσ ςυνδζςεισ με άνω των 120 αεροπορικϊν εταιριϊν που ςυνδζουν 

περιςςότερεσ από 205 πόλεισ ςε όλον τον κόςμο 

 Υπερςφγχρονο οδικό δίκτυο, μετρό και τραμ 

 Χαμθλό κόςτοσ αποκικευτρων και ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και χϊρων ψυγείων 

 Σφγχρονο τομζα υπθρεςιϊν – μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεηεσ, δικθγορικά και 

λογιςτικά γραφεία, διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ ςυμβοφλων κλπ. 

 Διοργάνωςθ των μεγαλφτερων περιφερειακϊν Εμπορικϊν Εκκζςεων και Συνεδρίων 

ςτθ Μζςθ Ανατολι. 

Ωςτόςο, θ αγορά του Εμιράτου επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τθ διεκνι οικονομικι 

κρίςθ, θ οποία εκδθλϊκθκε (τζλθ 2009) με τθν αδυναμία οριςμζνων κρατικϊν εταιρειϊν 

του Εμιράτου να αποπλθρϊςουν τθσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ (Dubai World, Dubai 

Holding και κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ), για τθν τακτοποίθςθ των οποίων, ςε ςυνεργαςία 

με τθσ πιςτωτζσ τθσ, προχϊρθςαν άμεςα ςε αναδιάρκρωςθ του χρζουσ (ζτθ 2010 και 

2011).  

Θ εξυγίανςθ τθσ οικονομίασ του Dubai και των εταιρειϊν του που ξεκίνθςε το 2010 

ςυνεχίςτθκε κατά τα επόμενα ζτθ χάρισ ςτθν επανειςροι επενδυτικϊν κεφαλαίων, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των εςόδων από τθσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

(τουριςμόσ, εμπόριο κ.α.), δεδομζνου άλλωςτε ότι το ςυγκεκριμζνο Εμιράτο 

εξακολουκεί να αποτελεί το ςθμαντικότερο διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ, όπου ανκοφν τόςο οι εμπορευματικζσ όςο και οι χρθματοπιςτωτικζσ 

ςυναλλαγζσ.  

Μία από τθσ πλζον ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτο Εμιράτο του Dubai αποτελεί θ απόφαςθ τθσ 

φιλοξενίασ τθσ διεκνοφσ διοργάνωςθσ WORLD EXPO 2020. Ππωσ αναφζρουν οικονομικοί 

αναλυτζσ, τα επόμενα χρόνια αναμζνεται να επιταχυνκεί περαιτζρω θ ανάκαμψθ τθσ 

οικονομίασ του Εμιράτου, προςελκφοντασ ακόμθ περιςςότερα επενδυτικά κεφάλαια και 

αποκακιςτϊντασ τθ κζςθ του μεταξφ των ςθμαντικότερων διεκνϊν αγορϊν.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ τοπικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ κατά το 2019 το πραγματικό 

ΑΕΡ του εμιράτου ανιλκε ςε Ντίρχαμ 407,42 δισ δολ.ΘΡΑ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ φψουσ 
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2,2% ςε ςχζςθ με, το προθγοφμενο ζτοσ. Εισ ότι αφορά κατανομι του ΑΕΡ ανά τομείσ 

δραςτθριότθτοσ:  

  

Σα βόρεια εμιράτα τθσ Sharjah, τθσ Fujairah, του Ajman, του Umm Al Quwain και τθσ 

Ras Al Khaimah ζχουν τθσ δικζσ τουσ οικονομικζσ προτεραιότθτεσ και διαφορετικό 

εμπορικό προφίλ. Ο αρικμόσ των νζων επιχειριςεων αυξάνεται και αναπτφςςεται θ 

ελαφρά βιομθχανία δεδομζνου ότι όλα τα μικρότερα εμιράτα προςπακοφν να 

αναπτυχκοφν οικονομικά. Κάκε εμιράτο ζχει λιμάνι το οποίο και επεκτείνεται 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ηιτθςθ. Οι κυριότερεσ 

βιομθχανίεσ ςτα ανωτζρω εμιράτα περιλαμβάνουν τθ γεωργία, τον τουριςμό και τθν 

οικοτεχνία – χειροτεχνία. 

άρηα (Sharjah):  

Είναι το τρίτο μεγαλφτερο εμιράτο και τόποσ των δφο τρίτων των βιομθχανικϊν εταιριϊν 

τθσ χϊρασ. Διακζτει ζνα ταχζωσ αναπτυςςόμενο διεκνζσ αεροδρόμιο, βιομθχανικι ηϊνθ 

ελεφκερου εμπορίου και δυο λιμάνια, ζνα ςτον αραβικό κόλπο και ζνα ςτο Khor Fakkan 

(ανατολικι ακτι).  

Το εμιράτο είναι περιςςότερο ςυντθρθτικό από το Dubai. Το αλκοόλ απαγορεφεται και 

επιβάλλεται νόμοσ περί ευπρζπειασ. Τα άτομα που επιςκζπτονται το εμιράτο ι 

κατοικοφν ςε αυτό κα πρζπει να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςε κζματα ενδυμαςίασ και 

γενικότερα δθμόςιασ ςυμπεριφοράσ. 

Αημάν (Ajman):  

Tο εμιράτο βρίςκεται ςτα βόρεια τθσ Sharjah, διακζτει αρκετά εργοςτάςια που 

παράγουν μια ςειρά από αγακά, όπωσ τρόφιμα, (μθ αλκοολοφχα) ποτά, καπνό, 

υφάςματα, δερμάτινα είδθ και προϊόντα χαρτιοφ. 

Ρασ Αλ Ξάιμα (Ras Al Khaimah):  

Αποτελεί τθ βαςικότερθ γεωργικι περιοχι των ΘΑΕ. Τα ορυχεία ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτισ πλζον ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ του εμιράτου. Επιπρόςκετα, διακζτει δυο 

λατομεία και τζςςερισ τςιμεντοβιομθχανίεσ, εργοςτάςια παραγωγισ πλακιδίων και 

κεραμικϊν, επιτραπζηιων ειδϊν από γυαλί και φαρμακευτικϊν προϊόντων.  

Ραράλλθλα, ζχουν ξεκινιςει και ζρευνεσ για εξόρυξθ πετρελαίου. Το λιμάνι του 

εμιράτου βρίςκεται ςε καλι κζςθ κοντά ςτα ςτενά του Hormuz.  

Το εμιράτο ζχει προχωριςει ςτθν ίδρυςθ 2 ηωνϊν ελευκζρου εμπορίου (RAKIA και RAK 

Free Trade Zone) και αναπτφςςει ζνα τουριςτικό κζρετρο με τεχνολογικό πάρκο αξίασ 1 

δισ δολ. ΘΡΑ ςυνδυάηοντασ τθν πολυτελι διαμονι δίπλα ςτθ κάλαςςα με τεχνολογικό 

πάρκο.  
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Σθμαντικι είναι θ προοπτικι περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ γεωργίασ, κακϊσ ιδθ πάνω από 

15% τθσ γθσ καλλιεργείται. Αρκετζσ εταιρείεσ εμπλζκονται ςτθν παραγωγι 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, ςτθν κτθνοτροφία και ςτθν εκτροφι πουλερικϊν. 

Φουτηζιρα (Fujeirah):  

Βρίςκεται ςτον Κόλπο του Ομάν. Το 1985, το λιμάνι τθσ εκβακφνκθκε και επεκτάκθκε 

προκειμζνου να προςελκφςει νζεσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ και νζεσ δραςτθριότθτεσ. Το 

λιμάνι τθσ παρζχει πρόςβαςθ ςτα ΘΑΕ αποφεφγοντασ τα ςτενά του Hormuz και είναι 

μζςα ςτα τρία λιμάνια με τθν μεγαλφτερθ αποκικθ καυςίμων ςτον κόςμο.  

Το εμιράτο ζχει δρομολογιςει ζργα που αφοροφν ςτθν παραγωγι ενζργειασ, ςτθ 

μεταφορά φυςικοφ αερίου και πετρελαίου από το Abu Dhabi, ςτθν αφαλάτωςθ φδατοσ 

και ςτθν καταςκευι ξενοδοχείων.  

Σθμαντικότερο ίςωσ ζργο για τθν ανάπτυξθ του Εμιράτου τα επόμενα ζτθ είναι θ 

καταςκευι του αγωγοφ «Abu Dhabi Crude Oil Pipeline», ο οποίοσ κα μεταφζρει μεγάλο 

μζροσ του εξαγόμενου πετρελαίου τθσ χϊρασ ςτο λιμάνι του εμιράτου τθσ Fujairah ςτον 

Ινδικό Ωκεανό. 

Συμ Αλ Ξουζιν (Umm Al Quwain):  

Το εμιράτο διακζτει εργοςτάςιο τςιμζντου, βιομθχανικζσ μονάδεσ που παράγουν 

ςωλινεσ και χαρτικά. Θ γεωργία αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι τθσ τοπικισ οικονομίασ με 

μεγάλθ ποικιλία καλλιεργοφμενων προϊόντων. Το εμιράτο διακζτει, επίςθσ, μεγάλο 

εκτροφείο πουλερικϊν. 

1.5. Οικονομικϋσ προβλϋψεισ 2020-2021 
Στθν φκινοπωρινι Ζκκεςι του για τθν παγκόςμια οικονομία (World Economic Outlook), το ΔΝΤ 

ανακεϊρθςε ελαφρϊσ επί τα βελτίω τθν εκτίμθςι του αναφορικά με το μζγεκοσ τθσ φφεςθσ 

τθσ εμιρατινισ οικονομίασ το 2020, ςε 5,9% ζναντι προθγοφμενισ του εκτίμθςθσ φφεςθσ κατά 

6,6% (Οκτϊβριοσ 2020), ςε ςφμπλευςθ με τθν αντίςτοιχθ εκτίμθςθ Κεντρικισ Τράπεηασ ΘΑΕ 

(φφεςθ 5,8% το 2020). Αντίςτοιχα, το ΔΝΤ ανακεϊρθςε επί τα βελτίω τθν πρόβλεψθ ςχετικά 

με το ρυκμό μεγζκυνςθσ του εμιρατινοφ ΑΕΡ το 2021, ςε 3,1% ζναντι πρόβλεψθσ 1,3% 

(Οκτϊβριοσ 2020), και ςε 2,6% το 2022. Σθμειϊνεται ότι θ Κεντρικι Τράπεηα των ΘΑΕ 

προβλζπει για το τρζχον και για το προςεχζσ ζτοσ (2021, 2022) αναπτυξιακοφσ ρυκμοφσ τθσ 

τάξεωσ του 2,5% και του 3,5%, αντίςτοιχα.        

Εξάλλου, το ΔΝΤ ανακεϊρθςε επί τα βελτίω τισ προβλζψεισ του για τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ 

το 2020, τόςο τθσ περιοχισ Μ. Ανατολισ – Β. Αφρικισ (ςε 4% από 3,2%), όςο και τθσ 

ευρφτερθσ περιφζρειασ Μ. Ανατολισ και Κεντρικισ Αςίασ (ςε 3,7% από 3%).  

Το Ταμείο βαςίηει τθν ευνοϊκότερθ πρόβλεψθ οικονομικισ επίδοςθσ των ΘΑΕ, κυρίωσ ςτο 

εντατικό πρόγραμμα εμβολιαςμϊν που εφαρμόηει θ Κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ. Τα ΘΑΕ είναι θ 

δεφτερθ χϊρα παγκοςμίωσ -μετά το Ιςραιλ- από απόψεωσ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από 

εμβολιαςμοφσ, με 8,5 εκατ. δόςεισ εμβολίων κατά του κορωνοϊοφ να ζχουν χορθγθκεί ζωσ 

αρχζσ Απριλίου 2021.  
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1.6. Οικονομικϋσ ςχϋςεισ ΗΑΕ 

1.6.1. ΗΑΕ –  ΠΟΕ 

Τα ΘΑΕ είναι μζλοσ του ΡΟΕ από τον Απρίλιο 1996 και μζροσ τθσ GATT από τον Μάρτιο 

1994.  

1.6.2. ΗΑΕ – Ευρωπαώκό Ένωςη 

Διπλωματικζσ ςχζςεισ εγκαινιάςκθκαν τον Νοζμβριο 2013 όταν άνοιξε Αντιπροςωπεία τθσ 

Ε.Ε ςτο Αbu Dhabi. Σθμειϊνεται ότι ςτα ΘΑΕ λειτουργοφν, επίςθσ, Ρρεςβείεσ 22 Κ-Μ.  Θ 

διμερισ ςυνεργαςία αναπτφςςεται ςε διάφορουσ τομείσ μεταξφ των οποίων οι αντι-

τρομοκρατία, ενζργεια, περιβάλλον –κλιματικι αλλαγι και ο οικονομικόσ διάλογοσ. 

Θ Συμφωνία Συνεργαςίασ (Cooperation Agreement) μεταξφ τθσ Ε.Ε και του Συμβουλίου 

Συνεργαςίασ των Χωρϊν του Κόλπου (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United 

Arab Emirates), θ οποία υπεγράφθ το 1988, περιείχε δζςμευςθ αμφοτζρων των πλευρϊν να 

ξεκινιςουν διαπραγματεφςεισ για τθν ςυνομολόγθςθ Συμφωνίασ Ελευκζρου Εμπορίου 

(Free Trade Agreement-FTA). Oι διαπραγματεφςεισ ανεςτάλθςαν από πλευράσ ΣΣΚ το 2008. 

Θ Ε.Ε. παραμζνει προςθλωμζνθ ςτθν ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ. 

Με απόφαςθ του Συμβουλίου ECOFIN τα ΘΑΕ είχαν τεκεί ςτον κατάλογο των μθ 

ςυνεργαηομζνων χωρϊν (μαφρθ λίςτα) από το Δεκζμβριο 2017, ενϊ τον Ιανουάριο 2018, 

μετά από ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ Ευρωπαίκοφσ κεςμοφσ, είχαν 

τεκεί, προςωρινά, ςτον κατάλογο χωρϊν υπό παρακολοφκθςθ (γκρίηα λίςτα). 

Συμπεριελιφκθςαν εκ νζου ΘΑΕ ςτον κατάλογο φορολογικϊν παραδείςων (μθ 

ςυνεργαηόμενων φορολογικϊν αρχϊν) που ανακοίνωςε ςτισ 12 Μαρτίου 2019, υπό το 

ςκεπτικό ότι δεν τιρθςαν τισ δεςμεφςεισ τουσ για τθν βελτίωςθ τθσ φορολογικισ 

δικαιοδοςίασ. Ράντωσ, τον Οκτϊβριο 2019 τα ΘΑΕ ετζκθςαν εν τζλει εκτόσ «μαφρθσ 

λίςτασ», κατόπιν ενεργειϊν για τθν εφαρμογι διεκνϊν προτφπων καταπολζμθςθσ τθσ 

φοροδιαφυγισ και φοροαποφυγισ, αποφυγισ διπλισ φορολόγθςθσ και ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν για φορολογικοφσ ςκοποφσ.  

Θ ΕΕ27 αποτελεί πλζον τον τρίτο κυριϊτερο εμπορικό εταίρο των ΘΑΕ (2020), μετά τθν Κίνα 

και τθν Ινδία, ζναντι πρϊτθσ κζςθσ μερικά χρόνια πριν. Κατά το 2020 ο ςυνολικόσ όγκοσ 

εμπορίου ΕΕ-ΘΑΕ ανιλκε ςε 34,5δισ ευρϊ, με πλεόναςμα υπζρ τθσ ΕΕ τάξεωσ 17,3δισ ευρϊ.  

Το Ιςοηφγιο των υπθρεςιϊν ιταν κατά το 2019 πλεοναςματικό κατά € 2 δισ υπζρ τθσ ΕΕ. 

Εμπορικζσ ανταλλαγζσ ΘΑΕ-ΕΕ 2016 -2020 

Ποζά ζε δις € 2020 2019 2018 2017 2016 

Εξαγωγζσ ΕΕ προσ ΘΑΕ 25,9 29,9 29,3 34,1 37,7 

Ειςαγωγζσ ΕΕ από ΘΑΕ 8,6 7,2 8,9 7,5 7,3 

Ειςαγωγζσ ΘΑΕ από Κόςμο 235,6 259 207,4 228,1 246,3 

Μερίδιο εμιρατινϊν ειςαγωγϊν 

από ΕΕ ςε ςφνολο ειςαγωγϊν 

ΘΑΕ 11% 11,5% 14,1% 14,9% 15,3% 

Εμπορικό Ιςοηφγιο ΕΕ- ΘΑΕ 17,3 22,6 20,5 26,5 30,4 

Πγκοσ Εμπορίου 34,5 37,1 38,2 41,6 45 

Πθγι:  Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
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Ανταλλαγζσ υπθρεςιών ΕΕ – ΘΑΕ 2016-2019 

Ποζά ζε δις € 2020 2019 2018 2017 2016 

Ρλθρωμζσ ΘΑΕ - 13,9 12,4 12,3 11,8 

Ειςπράξεισ ΘΑΕ - 11,9 11,8 11,1 10,6 

Ιςοηφγιο Υπθρεςιϊν - -2 -0,6 -1,2 -1,3 

Πθγι:  Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

1.6.3. υμμετοχό ςε περιφερειακϋσ οικονομικϋσ / τελωνειακϋσ Ενώςεισ 

Το 1981 ςυνεςτικθ το Συμβοφλιο Συνεργαςίασ των Αραβικϊν Κρατϊν του Κόλπου (Gulf 

Cooperation Council – GCC), οποίο είναι μια περιφερειακι διακυβερνθτικι πολιτικι 

ςυνεργαςία  που αποτελείται από τα αραβικά κράτθ του Ρερςικοφ Κόλπου  Μπαχρζιν, 

το Κουβζιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τθ Σαουδικι Αραβία και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα. 

Το Συμβοφλιο Συνεργαςίασ επιδιϊκει τθ ςφςφιξθ των μελϊν του ςε κζματα οικονομικισ 

και εμπορικισ ςυνεργαςίασ, εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ, υγείασ, τουριςμοφ κα. Θ Γενικι 

Γραμματεία του Συμβουλίου εδρεφει ςτο ιάντ τθσ Σαουδικισ Αραβίασ ενϊ κάκε χϊρα 

αςκεί τθν προεδρία του Συμβουλίου εκ περιτροπισ κάκε ζτοσ. 

1.6.4. υμμετοχό ςε διεθνό φόρα και ομϊδεσ χωρών 

Τα ΘΑΕ είναι μζλθ ςτουσ εξισ διεκνείσ οργανιςμοφσ: 

 Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA) 
 Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) 
 Arab Monetary Fund (AMF) 
 Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) 
 Food and Agriculture Organization (FAO) 
 Group of 77 (G77) 
 International Atomic Energy Agency (IAEA) 
 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
 International Chamber of Commerce (ICC) 
 International Civil Aviation Organization (ICAO) 
 International Criminal Court (ICCt) (signatory) 
 International Criminal Police Organization (Interpol) 
 International Development Association (IDA) 
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS) 
 International Finance Corporation (IFC) 
 International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
 International Hydrographic Organization (IHO) 
 International Labour Organization (ILO) 
 International Maritime Organization (IMO) 
 International Mobile Satellite Organization (IMSO) 
 International Monetary Fund (IMF) 
 International Olympic Committee (IOC) 
 International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM) 
 International Telecommunication Union (ITU) 
 International Telecommunications Satellite Organization (ITSO) 
 Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 Islamic Development Bank (IDB) 
 League of Arab States (LAS) 
 Multilateral Investment Guarante Agency (MIGA) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Bank_for_Economic_Development_in_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Fund_for_Economic_and_Social_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Monetary_Fund
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_77
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_for_Reconstruction_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Chamber_of_Commerce
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Police_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Development_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Finance_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Fund_for_Agricultural_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hydrographic_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunications_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Parliamentary_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Development_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Arab_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
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 Nonaligned Movement (NAM) 
 Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 
 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 
 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 
 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
 United Nations (UN) 
 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 
 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
 Universal Postal Union (UPU) 
 World Customs Organization (WCO) 
 World Federation of Trade Unions (WFTU) 
 World Health Organization (WHO) 
 World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 World Meteorological Organization (WMO) 
 World Trade Organization (WTO)  
 International Organization for Standardization (ISO) 

1.7. WORLD EXPO2020 (ΝΣΟΤΜΠΑΙ, 1/10/2021-31/3/2022) 
Θ διοργάνωςθ τθσ Ραγκόςμιασ Εκκζςεωσ EXPO2020 αποτελεί εκνικό εγχείρθμα για τα ΘΑΕ 

και ζχει ςχεδιαςκεί ϊςτε τα οφζλθ να ζχουν μακροπρόκεςμο πολλαπλαςιαςτικό 

αποτζλεςμα για τθν εμιρατινι οικονομία. Θ EXPO2020 είχε αρχικά προγραμματιςκεί για το 

διάςτθμα 20/10/2020-10/4/2021, ωςτόςο λόγω τθσ πανδθμίασ κορωνοϊου, αποφαςίςτθκε 

θ αναβολι τθσ για ζνα ζτοσ, με νζεσ θμερομθνίεσ 1/10/2021-31/3/2022.  

Ρρόκειται για τθν πρϊτθ EXPO που διοργανϊνεται ςτθν Μζςθ Ανατολι. Θ Ζκκεςθ, οποία κα 

λάβει χϊρα ςε ζκταςθ 480 ςτρεμμάτων, με τθν ςυμμετοχι 192 χωρϊν και Διεκνϊν 

Οργανιςμϊν, αναμζνεται (ςφμφωνα με εκτιμιςεισ διοργανωτϊν) να προςελκφςει, κατά τθν 

6μθνθ διάρκειά τθσ, 25 εκ. επιςκζπτεσ (145.000 επιςκζπτεσ/θμζρα). Το κεντρικό κζμα τθσ 

Ζκκεςθσ είναι "Connecting Minds, Creating the Future", με κεματικζσ ενότθτεσ: 

«Sustainability, Mobility, Opportunity». Γενικόσ Επίτροποσ τθσ εμιρατινισ ςυμμετοχισ είναι 

ο Σεΐχθσ Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Υπουργόσ Ανεκτικότθτασ. Υπουργόσ αρμόδια για 

τθν διοργάνωςθ τθσ EXPO2020, είναι θ Υπουργόσ Επικρατείασ Διεκνοφσ Συνεργαςίασ, κα 

Reem Al Hashimy. 

Το πρόγραμμα υλοποίθςθσ υποδομϊν προχωρά κανονικά και τα βαςικά καταςκευαςτικά 

ζργα τθσ διοργανϊτριασ EXPO2020 είναι ζτοιμα, ενϊ επίςθσ ζχουν αποπερατωκεί ιδίασ 

καταςκευισ περίπτερα 90 περίπου χωρϊν. Κζντρο δραςτθριοτιτων και ςθμείο ςφγκλιςθσ 

των τριϊν κεματικϊν τομζων (mobility – sustainability – opportunity) είναι το εμβλθματικό 

κτίριο Al Wasl, ζνασ κόλοσ φψουσ 67,5 μζτρων και διαμζτρου 130 μζτρων.  

Θ ΕΧPO DUBAI 2020 δεν είναι μια εμπορικι Ζκκεςθ, ςτοχεφει, όμωσ, ςτθν ςφςταςθ μιασ  

παγκόςμιασ πλατφόρμασ για επενδφςεισ, ςυμφωνίεσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Εντόσ τθσ 

Ζκκεςθσ κα προγραμματιςτοφν εκδθλϊςεισ και ςυναντιςεισ επιχειρθματικοφ 

ενδιαφζροντοσ. Θα υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα-θμερολόγιο εκδθλϊςεων/δράςεων, 

όπου κα καταγράφονται όλεσ οι εκδθλϊςεισ των διοργανωτϊν, κακϊσ και εκείνεσ των 

εκνικϊν ςυμμετοχϊν. Κάκε χϊρα, πζρα από τισ δράςεισ που διοργανϊνει θ ίδια, μπορεί να 

ςυμμετάςχει ςε δράςεισ τθσ EXPO2020 ι/και άλλων περιπτζρων. Σειρά δράςεων και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonaligned_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_of_Islamic_Cooperation
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_of_Arab_Petroleum_Exporting_Countries
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_of_Petroleum_Exporting_Countries
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific,_and_Cultural_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Industrial_Development_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Postal_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Customs_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Federation_of_Trade_Unions
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Meteorological_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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εκδθλϊςεων, ανοικτϊν προσ ςυμμετοχι Κ-Μ, προγραμματίηει και θ ΕΕ, οποία πάντωσ, προσ 

το παρόν δεν ζχει περίπτερο (ενδεχόμενο ενοικίαςθσ περιπτζρου που τελοφςε προσ 

διερεφνθςθ δεν φαίνεται να κερδίηει ζδαφοσ). Θ ΕΕ ενκαρρφνει τθν ςυνζργεια Κ-Μ μεταξφ 

τουσ, τθν  ςυμμετοχι τουσ ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ, ωσ και τθν φιλοξενία εκδθλϊςεϊν τθσ 

ςε εκνικά περίπτερα. 

Σε πλαίςιο διοργάνωςθσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ςυναντιςεων 

κεςμικϊν και Β2Β για τα μζλθ αποςτολϊν και εκνικϊν ςυμμετοχϊν, οποία κα αναλαμβάνει 

θ αρμόδια Διεφκυνςθ International Business Engagement, ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ 

φορείσ, όπωσ θ Ομοςπονδία Επιμελθτθρίων ΘΑΕ και το Εμπορικό και Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο Ντουμπάι. Εξάλλου, ςτον χϊρο τθσ EXPO2020, κα λειτουργιςει Εκκεςιακό 

Κζντρο, ςε οποίο κα πραγματοποιθκοφν επιλεγμζνεσ εμπορικζσ εκκζςεισ. Ρρϊτθ Ζκκεςθ 

που ζχει προγραμματιςκεί να  πραγματοποιθκεί ςε εν λόγω Εκκεςιακό Κζντρο είναι θ 

WETEX (ενζργεια, επεξεργαςία υδάτων), οποία διοργανϊνεται από τθν Κυβζρνθςθ του 

Ντουμπάι (DEWA). 

Σφμφωνα με αρχικό ςχεδιαςμό, ποςοςτό 80% των καταςκευϊν και δομϊν κα παραμείνει 

μετά τθν λιξθ τθσ EXPO2020 και θ περιοχι κα μετατραπεί ςε επιχειρθματικι και οικιςτικι 

ηϊνθ, υπό τθν επωνυμία District 2020, οποία κα περιλαμβάνει Εκκεςιακό Kζντρο, το Dubai 

Exhibition Centre (DEC). Εταιρείεσ όπωσ θ Siemens και θ Accenture φζρεται όπωσ ζχουν ιδθ 

επιβεβαιϊςει τθν εκεί εγκατάςταςι τουσ. Για τθν προςζλκυςθ εταιρειϊν ςτθν District 2020, 

προβλζπεται θ ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ «Scale2Dubai», με 

τθν παροχι διαφόρων κινιτρων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε EXPO 2020 

H Ελλάδα υποςτιριξε τθν υποψθφιότθτα του Ντουμπάι να φιλοξενιςει τθν Ραγκόςμια 

Ζκκεςθ EXPO 2020 και ιταν θ πρϊτθ χϊρα που επιβεβαίωςε τθν ςυμμετοχι τθσ (Οκτϊβριοσ 

2016). Αρμόδιοσ φορζασ για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ επίςθμθσ ελλθνικισ 

ςυμμετοχισ είναι ο Enterprise Greece. Ωσ Γενικόσ Επίτροποσ ζχει οριςκεί ο Γενικόσ 

Γραμματζασ ΔΟΣ&Εξωςτρζφειασ ΥΡΕΞ και Ρρόεδροσ EnterpriseGreece, κ. Ιωάννθσ Σμυρλισ. 

Το ελλθνικό περίπτερο βρίςκεται ςε ιδιαίτερα προνομιακι κζςθ, ζναντι περιπτζρου ΘΑΕ, ςε 

τομζα βιωςιμότθτοσ. 

Το κεντρικό μινυμα τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ είναι: «Θ ςφγχρονθ Ελλάδα δείχνει το δρόμο 

προσ τθν καινοτομία, δείχνει το δρόμο προσ το μζλλον», “Greece paves the Way”, με 

εςτίαςθ ςε επτά πυλϊνεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ: 1. το ανκρϊπινο δυναμικό, 2. θ 

Ναυτιλία & θ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, 3. θ Ενζργεια, 4. ο Τουριςμόσ & ο Ρολιτιςμόσ, 5. ο 

Αγροδιατροφικόσ Τομζασ, 6. θ Φαρμακοβιομθχανία και 7. θ Τεχνολογία. Το λογότυπο του 

κζματοσ αποτελείται από τθν ςπείρα και τθν ευκεία, ςυμβολίηοντασ το πζραςμα από τθν 

αρχαιότθτα ςτθν Ελλάδα του αφριο.  
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2. Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – ΗΑΕ 

2.1. Διμερϋσ εμπόριο 

2.1.1. Εμπόριο αγαθών 

Πίνακασ 12: Εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ – ΘΑΕ 

 

 

Σφμφωνα με προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ αξία των ελλθνικϊν εξαγωγϊν 

προσ τα ΘΑΕ κατά το 2020 ανιλκε ςε €234,11 εκ., ελαφρϊσ μειωμζνθ κατά 7,6% ςε 

ςφγκριςθ με το ζτοσ 2019, όταν είχε ανζλκει ςε €253,38 εκατ. Οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από 

τα ΘΑΕ κινικθκαν ςε ςχετικά χαμθλά επίπεδα φκάνοντασ τα €64,14 εκατ., ελαφρότατα 

αυξθμζνεσ κατά 5,2% ζναντι του 2019, μετά από κατακόρυφθ μείωςθ τθσ τάξθσ του 40% το 

προθγοφμενο ζτοσ. Το διμερζσ εμπορικό ιςοηφγιο το 2020 παρζμεινε ςτακερά 

πλεοναςματικό για τθν Ελλάδα κατά €169,97 εκατ., ζναντι πλεονάςματοσ €192,38 εκατ. το 

2019 (-11,7%). Αντίςτοιχα, κατά το 2020 ο διμερισ όγκοσ ςυναλλαγϊν εμφανίςτθκε 

μειωμζνοσ κατά 5,1%, ανερχόμενοσ ςε €298,25 εκατ., ζναντι €314,38 εκατ. το 2019. 

2020 2019 2018 2017 2016

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2020/2019

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2020/2016

€ € € € € % %

ΔΞΑΓΩΓΔ 234,108,207 253,381,779 320,645,993 255,621,253 235,538,558 -7.61 -0.61

ρσξίο πεηξειαηνεηδή 215,339,348 218,178,343 208,712,644 212,524,421 181,831,341 -1.30 18.43

ΔΗΑΓΩΓΔ 64,140,266 60,998,039 101,655,948 56,336,717 38,828,022 5.15 65.19

ρσξίο πεηξειαηνεηδή 63,313,062 60,718,908 101,494,611 56,130,074 38,768,006 4.27 63.31

ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 298,248,473 314,379,818 422,301,941 311,957,970 274,366,580 -5.13 8.70

ρσξίο πεηξειαηνεηδή 278,652,410 278,897,251 310,207,255 268,654,495 220,599,347 -0.09 26.32

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΠΛΔΟΝΑΜΑ 169,967,941 192,383,740 218,990,045 199,284,536 196,710,536 -11.65 -13.59

ρσξίο πεηξειαηνεηδή 152,026,286 157,459,435 107,218,033 156,394,347 143,063,335 -3.45 6.27

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεπγασία: Γπ.ΟΕΥ Ντουμπάι

ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΓΑΘΩΝ ΔΛΛΑΓΟ-ΖΑΔ,  2020-2016
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Υπενκυμίηεται ότι το διμερζσ εμπόριο Ελλάδοσ-ΘΑΕ παρουςιάηει διαχρονικά διακυμάνςεισ 

λόγω των διακυμάνςεων (τιμισ και ποςοτιτων) ςτο εμπόριο πετρελαιοειδϊν. Μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων πετρελαιοειδϊν, και παρά τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ διεκνϊσ λόγω 

πανδθμίασ κορωνοϊοφ, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ κατζγραψαν το 2020 οριακι μείωςθ (-1,3%), 

το εμπορικό πλεόναςμα υπζρ τθσ χϊρασ μασ περιόριςε τισ απϊλειζσ του ςε μόλισ 3,45%, 

ενϊ ο όγκοσ εμπορίου των δφο χωρϊν παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα με το προθγοφμενο ζτοσ. 

Σε βάκοσ πενταετίασ (2016-2020), μθ ςυμπεριλαμβανομζνων πετρελαιοειδϊν, οι ελλθνικζσ 

εξαγωγζσ καταγράφουν αξιοςθμείωτθ επίδοςθ με αφξθςθ τθσ τάξθσ του 18,4%, με 

αποτζλεςμα, παρά τθν δυναμικι άνοδο και των ειςαγωγϊν μασ από τα ΘΑΕ (+63%), τθν 

αφξθςθ του εμπορικοφ πλεονάςματοσ υπζρ τθσ Ελλάδοσ κατά 6,3%.   

Σφμφωνα με ανωτζρω ςτοιχεία, τα ΘΑΕ κατατάςςονται ςτθν 32θ κζςθ μεταξφ των 

μεγαλφτερων αποδεκτϊν εξαγωγϊν ελλθνικϊν προϊόντων, απορροφϊντασ μερίδιο 0,8% 

των ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά κατατάςςονται ςτθν 54θ 

κζςθ μεταξφ των προμθκευτριϊν χωρϊν τθσ Ελλάδασ.  

Σφμφωνα με αναλυτικότερα ςτοιχεία (βάςει Κεφ. Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ) οι 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τα ΘΑΕ το 2020 αφοροφςαν κυρίωσ τισ εξισ κατθγορίεσ:  

1. πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ, λζβθτεσ, μθχανζσ (αφορά κυρίωσ υποκατθγορίεσ: μζρθ 

κινθτιρων πυροςβεςτιρεσ, θλιακοί ςυλλζκτεσ, μθχανζσ/ςυςκευζσ ανφψωςθσ, 

υπολογιςτικζσ μθχανζσ, αντλίεσ, κλπ), 2. Καπνά (τςιγάρα), 3. Ιχκυθρά (κυρίωσ κατεψυγμζνα 

ψάρια). 4. Ρετρελαιοειδι, 5. τεχνουργιματα από πζτρεσ γφψο, τςιμζντο κλπ (κυρίωσ 

μάρμαρο), 6. Τεχνουργιματα αλουμινίου, 7. όργανα - ςυςκευζσ, οπτικισ φωτογραφίασ κλπ 

(αφορά κυρίωσ υποκατθγορίεσ: διόπτρεσ, μζρθ/εξαρτιματα μετρθτϊν), 8. μθχανζσ, 

ςυςκευζσ και υλικά θλεκτρικά κλπ (ςυςκευζσ τθλεφωνικζσ, ακουςτικά, μικρόφωνα), 9. 

Φάρμακα, 10.Χαρτί και χαρτόνια. Αναλυτικά: 

Πίνακασ 13: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτα ΘΑΕ – μεγάλεσ κατθγορίεσ 

 

CN2 ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΡΣΝΣΡΣΩΡ ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ % ΠΣΣΣΘΣΑ %
84 ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ, ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ. ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ30,451,546 3,400,185 30,590,380 4,431,522 -0.45 -23.27

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ26,886,947 2,718,465 6,061,138 683,040 343.60 297.99

03 ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΝΓΤΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ19,070,696 2,291,465 1,251,431 135,263 1,423.91 1,594.08

27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ, ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ ΑΠΟΣΑΞΖ ΑΤΣΧΝ. ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ ΤΛΔ. ΚΔΡΗΑ ΟΡΤΚΣΑ18,768,859 52,407,154 35,204,613 55,968,686 -46.69 -6.36

68 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔ, ΓΤΦΟ, ΣΗΜΔΝΣΟ, ΑΜΗΑΝΣΟ, ΜΑΡΜΑΡΤΓΗΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΔ ΤΛΔ16,025,512 21,820,247 20,850,852 27,755,272 -23.14 -21.38

76 ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ13,993,310 4,485,910 22,113,244 6,682,349 -36.72 -32.87

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Ή ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΜΔΣΡΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ Ή ΑΚΡΗΒΔΗΑ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ. ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ12,709,033 2,048,292 8,357,809 243,954 52.06 739.62

85 ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ. ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΖΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ11,960,896 771,285 7,784,845 632,080 53.64 22.02

30 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΊΟΝΣΑ 8,196,705 215,287 5,205,257 308,642 57.47 -30.25

48 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ. ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ, ΥΑΡΣΗ Ή ΥΑΡΣΟΝΗ5,609,361 4,487,904 4,688,566 3,403,969 19.64 31.84

2020 2019 ΜΕΣΑΒΟΛΗ 2020-2019

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑ ΖΑΔ 2020-2019 (ΦΘΗΝΟΤΑ ΑΞΗΑ CN2 2020-10 ΠΡΩΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεπγασία: Γπ.ΟΕΥ Ντουμπάι
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Επιςθμαίνεται θ εντυπωςιακι επίδοςθ των εξαγωγϊν ιχκυθρϊν, με κατακόρυφθ αφξθςθ 

από €1,25εκ.το 2019 ςε €19εκ. το 2020, οποία εςτιάηεται ςτο δεφτερο 6μθνο του ζτουσ και 

δθ τουσ τελευταίουσ μινεσ. Ακολουκοφν με ιδιαίτερθ δυναμικι οι κάτωκι κλάδοι (με αξία 

εξαγωγϊν>€1εκ.), οποίοι υπερδιπλαςίαςαν τισ εξαγωγζσ τουσ: καπνά (+344%), πζτρεσ, 

γφψοσ, αςβζςτθσ (+336%), και εν ςυνεχεία ςπζρματα και ελαιϊδεισ καρποί (+75%), 

φάρμακα (+57%), μθχανζσ, ςυςκευζσ και υλικά θλεκτρικά κλπ (ςυςκευζσ τθλεφωνικζσ και 

ακουςτικά) +54%. όργανα και ςυςκευζσ οπτικισ φωτογραφίασ (+52%), εκδόςεισ (+51%), 

παραςκευάςματα δθμθτριακϊν (+20%), χαρτί/χαρτόνια (+19,6%), πλαςτικά (+16,8%), 

παραςκευάςματα λαχανικϊν (14%) και γαλακτοκομικά (+13%). Αντίκετα, μεγαλφτερθ 

πτϊςθ κατζγραψαν τθν ίδια περίοδο, εκ των κλάδων με αξία εξαγωγϊν μεγαλφτερθ του  

€1εκ., οι εξαγωγζσ γοφνασ, ενϊ ακολουκοφν οι κλάδοι επίπλων&φωτιςτικϊν, νωπϊν 

φροφτων, καλλυντικϊν, αλουμινίου, επεξεργαςμζνου μαρμάρου, ελαιολάδου, κλπ. 

 

 

 

 

 

 

CN2 ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΡΣΝΣΡΣΩΡ ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ % ΠΣΣΣΘΣΑ %
03 ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΝΓΤΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ19,070,696 2,291,465 1,251,431 135,263 1,423.91 1,594.08

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ26,886,947 2,718,465 6,061,138 683,040 343.60 297.99

25 ΑΛΑΣΗ. ΘΔΗΟ. ΓΑΗΔ ΚΑΗ ΠΔΣΡΔ. ΓΤΦΟ, ΑΒΔΣΖ ΚΑΗ ΣΗΜΔΝΣΑ1,711,919 10,190,649 392,488 2,549,678 336.17 299.68

12 ΠΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ. ΠΔΡΜΑΣΑ, ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΦΤΣΑ. ΑΥΤΡΑ ΚΑΗ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ2,754,334 14,608,287 1,575,601 7,489,518 74.81 95.05

30 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΊΟΝΣΑ 8,196,705 215,287 5,205,257 308,642 57.47 -30.25

85 ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ. ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΖΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ11,960,896 771,285 7,784,845 632,080 53.64 22.02

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Ή ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΜΔΣΡΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ Ή ΑΚΡΗΒΔΗΑ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ. ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ12,709,033 2,048,292 8,357,809 243,954 52.06 739.62

49 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ ΟΗΚΧΝ, ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή ΑΛΛΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ. ΚΔΗΜΔΝΑ ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΜΔΝΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑ1,277,189 27,460 845,280 33,797 51.10 -18.75

19 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ, ΣΑ ΑΛΔΤΡΗΑ, ΣΑ ΑΜΤΛΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ Ή ΣΟ ΓΑΛΑ. ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ2,384,727 714,387 1,985,205 621,574 20.12 14.93

48 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ. ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ, ΥΑΡΣΗ Ή ΥΑΡΣΟΝΗ5,609,361 4,487,904 4,688,566 3,403,969 19.64 31.84

39 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΤΛΔ2,420,089 1,129,058 2,071,404 938,006 16.83 20.37

32 ΓΔΦΗΚΑ ΚΑΗ ΒΑΦΗΚΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ. ΣΑΝΝΗΝΔ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΟΤ. ΥΡΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΥΡΧΣΗΚΔ ΤΛΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ ΔΠΗΥΡΗΖ ΚΑΗ ΒΔΡΝΗΚΗΑ. ΜΑΣΗΥΔ (ΣΟΚΟΗ). ΜΔΛΑΝΗΑ4,243,954 1,329,430 3,713,555 1,276,521 14.28 4.14

20 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, ΚΑΡΠΧΝ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΜΔΡΧΝ ΦΤΣΧΝ3,853,598 3,871,007 3,376,123 2,459,094 14.14 57.42

04 ΓΑΛΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΑ. ΑΤΓΑ ΠΣΖΝΧΝ. ΜΔΛΗ ΦΤΗΚΟ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΒΡΧΗΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ, ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑΗ ΟΤΣΔ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΛΛΟΤ2,248,941 601,628 1,989,019 553,469 13.07 8.70

84 ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ, ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ. ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ30,451,546 3,400,185 30,590,380 4,431,522 -0.45 -23.27

95 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΛΗΚΔ, ΔΗΓΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Ή ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ. ΣΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ3,701,913 51,988 3,876,568 90,359 -4.51 -42.47

63 ΑΛΛΑ ΔΣΟΗΜΑ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΗΓΖ. ΤΝΓΤΑΜΟΗ. ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΡΑΚΖ2,010,524 5,258,793 2,149,204 3,129,625 -6.45 68.03

34 ΑΠΟΤΝΗΑ, ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΟΤΗΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΓΡΑΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ (ΑΛΗΗΒΔ), ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΔΡΗΑ ΣΔΥΝΖΣΑ, ΚΔΡΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ, ΠΡΟτΟΝΣΑ ΤΝΣΖΡΖΖ, ΚΔΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ, ΠΑΣΔ ΓΗΑ ΠΡΟΠΛΑΜΑΣΑ, ΚΔΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΖΚΑΗ ΤΝΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΤΦΟ2,647,103 1,796,690 2,944,641 2,014,816 -10.10 -10.83

38 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ2,302,199 7,140,875 2,590,321 8,310,364 -11.12 -14.07

13 ΓΟΜΔ, ΡΖΣΗΝΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΥΤΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ ΦΤΣΗΚΑ1,773,065 29,500 2,036,302 25,490 -12.93 15.73

73 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ Ή ΥΑΛΤΒΑ1,728,331 335,568 2,075,796 482,306 -16.74 -30.42

15 ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΛΑΓΗΑ ΕΧΗΚΑ Ή ΦΤΣΗΚΑ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ ΓΗΑΠΑΖ ΑΤΣΧΝ. ΛΗΠΖ ΒΡΧΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ. ΚΔΡΗΑ ΕΧΗΚΖ Ή ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ2,147,410 1,061,260 2,584,493 932,844 -16.91 13.77

68 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔ, ΓΤΦΟ, ΣΗΜΔΝΣΟ, ΑΜΗΑΝΣΟ, ΜΑΡΜΑΡΤΓΗΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΔ ΤΛΔ16,025,512 21,820,247 20,850,852 27,755,272 -23.14 -21.38

72 ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ1,097,683 1,316,425 1,473,132 1,688,441 -25.49 -22.03

74 ΥΑΛΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ1,032,606 137,204 1,390,258 193,017 -25.73 -28.92

83 ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ3,908,304 531,118 5,502,550 598,612 -28.97 -11.28

87 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ, ΔΛΚΤΣΖΡΔ, ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΣΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ1,871,325 613,174 2,637,703 277,693 -29.05 120.81

76 ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ13,993,310 4,485,910 22,113,244 6,682,349 -36.72 -32.87

33 ΑΗΘΔΡΗΑ ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΡΖΣΗΝΟΔΗΓΖ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ Ή ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ2,369,802 325,972 3,876,668 1,192,389 -38.87 -72.66

08 ΚΑΡΠΟΗ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΑ ΒΡΧΗΜΑ, ΦΛΟΤΓΔ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΧΝ Ή ΠΔΠΟΝΗΧΝ1,595,817 1,193,093 2,884,522 2,017,785 -44.68 -40.87

27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ, ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ ΑΠΟΣΑΞΖ ΑΤΣΧΝ. ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ ΤΛΔ. ΚΔΡΗΑ ΟΡΤΚΣΑ18,768,859 52,407,154 35,204,613 55,968,686 -46.69 -6.36

94 ΔΠΗΠΛΑ, ΔΠΗΠΛΑ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ. ΔΗΓΖ ΚΛΗΝΟΣΡΧΜΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ. ΤΚΔΤΔ ΦΧΣΗΜΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑ Ή ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΛΛΟΤ. ΛΑΜΠΔ-ΡΔΚΛΑΜΔ, ΦΧΣΔΗΝΑ ΖΜΑΣΑ, ΦΧΣΔΗΝΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ3,577,356 391,983 7,460,380 1,129,531 -52.05 -65.30

43 ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΟΤΝΑΡΗΚΑ. ΣΔΥΝΖΣΑ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ5,084,972 8,060 21,505,125 34,722 -76.35 -76.79

99 Δκπηζηεπηηθά, Δθνδηαζκνί 2,431,550 248,889 11,634,575 739,714 -79.10 -66.35

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεπγασία: Γπ.ΟΕΥ Ντουμπάι
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Πίνακασ 14: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτα ΘΑΕ – αγροτικά προϊόντα 

 

Πίνακασ 15: Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τα ΘΑΕ – μεγάλεσ κατθγορίεσ 

 

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΚΑΙ 
ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-ΚΛΑΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Μεταξφ των κλάδων που επλιγθςαν ιδιαίτερα εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ ςτα ΗΑΕ 

ςυγκαταλζγονται το λιανικό εμπόριο, ο τουριςμόσ, οι αεροπορικζσ μεταφορζσ, θ βιομθχανία 

πετροχθμικϊν και ο καταςκευαςτικόσ/κτθματομεςιτικόσ τομζασ, με επιπτϊςεισ ςε δφο 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) ΠΟΟΣΗΣΑ (κιλά) ΑΞΙΑ (ευρώ) ΠΟΟΣΗΣΑ (κιλά) ΑΞΙΑ (ευρώ) ΠΟΟΣΗΣΑ (κιλά)
0303' Φάξηα, βξώζηκα, θαηεςπγκέλα (εθηόο από θηιέηα θαη από άιιε ζάξθα ςαξηώλ ηεο θιάζεο 0304)13,593,059 1,917,034 0 0

0304' Φηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ, έζησ θαη αιεζκέλα, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ή θαηεςπγκέλα3,703,291 236,385 0 0

1207' πέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα (εθηόο από βξώζηκνπο θαξπνύο κε θέιπθνο, ειηέο, θνπθηά ζόγηαο, αξάπηθα θπζηίθηα, θνπξά, ζπέξκαηα ιηλαξηνύ, ζπέξκαηα αγξηνγνγγύιεο ή αγξηνθξάκβεο θαη ζπέξκαηα ειηνηξόπηνπ)2,670,886 14,010,610 1,543,142 7,217,350 73.08 94.12

1905' Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο, έζησ θαη κε πξνζζήθε θαθάνπ, όζηηεο, θάςνπιεο θελέο ησλ ηύπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάξκαθα, αδπκνζθξαγίδεο, μεξακέλεο δύκεο από αιεύξη ή άκπιν θάζε είδνπο ζε θύιια θαη παξόκνηα πξντόληα1,829,830 463,116 1,609,696 425,339 13.68 8.88

1301' Γνκνιάθθα θαζώο θαη θπζηθά θόκκεα, ξεηίλεο, θνκκενξεηίλεο, βάιζακα, θαη άιιεο ειαηνξεηίλεο1,773,065 29,500 2,036,302 25,490 -12.93 15.73

2008' Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο (εθηόο από εθείλα πνπ είλαη παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε δάραξε, ρσξίο όκσο λα έρνπλ εηζαρ1,593,648 2,012,305 704,491 673,697 126.21 198.70

0302' Φάξηα, βξώζηκα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε (εθηόο από θηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ ηεο θιάζεο 0304)1,520,675 128,105 1,204,184 133,949 26.28 -4.36

2005' Λαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα ρσξίο μίδη, κε θαηεςπγκέλα (εθηόο από ηα δηαηεξεκέλα κε δάραξε θαη εθηόο από ληνκάηεο, καληηάξηα θαη ηξνύθεο)1,367,868 522,540 1,586,379 547,784 -13.77 -4.61

1509' Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, πνπ ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά από ειηέο κε ηε ρξήζε κεραληθώλ ή θπζηθώλ κέζσλ ππό ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινύλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά ρεκηθώο κε κεηαζρεκαηηζκέλα1,343,813 355,146 1,986,307 503,486 -32.35 -29.46

0406' Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί1,105,022 163,491 1,005,963 151,014 9.85 8.26

0403' Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα, γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια γάιαηα θαη θξέκεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δύκσζε ή έρνπλ θαηαζηεί όμηλα, έζησ θαη ζπκππθλσκέλα ή αξσκαηηζκέλα, έζησ θαη κε πξνζζήθε δάραξεο, άιισλ γιπθαληηθώλ, θξνύησλ, θαξπδηώλ ή θαθάνπ1,079,279 431,921 963,480 399,622 12.02 8.08

0810' Φξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θάζε είδνπο, ιαγνθέξαζα θαη άιινη θαξπνί θαη θξνύηα βξώζηκα, λσπά (εθηόο από θαξπνύο κε θέιπθνο, κπαλάλεο, ρνπξκάδεο, ζύθα, αλαλάδεο, θαξπνί αβνθάλην, γθνπάβεο, θαξπνί κάγγν, καγγνύζηεο, θαξπνί παπάγηαο, εζ763,083 478,843 1,628,659 926,634 -53.15 -48.32

2106' Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο π.δ.θ.α.691,885 171,025 322,014 90,311 114.86 89.37

1517' Μαξγαξίλε θαη κείγκαηα ή παξαζθεπάζκαηα βξώζηκα από ιίπε ή ιάδηα δστθά ή θπηηθά ή από ηα βξώζηκα θιάζκαηα δηαθόξσλ ιηπώλ ή ιαδηώλ (εθηόο από ιίπε θαη ιάδηα θαη ηα θιάζκαηά ηνπο, κεξηθώο ή νιηθώο πδξνγνλσκέλα, δηεζηεξνπνηεκέλα, επαλεζηεξνπνηεκέλα ή ει441,624 452,600 100,190 98,225 340.79 360.78

2007' Γιπθά θνπηαιηνύ, δειέδεο, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπώλ θαη θξνύησλ, πνπ παίξλνληαη από βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ409,075 890,418 104,840 261,704 290.19 240.24

1806' νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν381,603 112,249 596,851 186,301 -36.06 -39.75

2002' Νηνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο ρσξίο μίδη ή νμηθό νμύ378,686 391,232 309,361 344,425 22.41 13.59

1510' Λάδηα θαη ηα θιάζκαηά ηνπο, πνπ ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά από ειηέο θαη κε κεζόδνπο άιιεο από απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θιάζε 1509, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά ρεκηθώο κε κεηαζρεκαηηζκέλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη κείγκαηα από απηά ηα ιάδηα θαη361,973 253,514 469,524 321,541 -22.91 -21.16

0808' Μήια, αριάδηα θαη θπδώληα, λσπά335,501 406,044 809,373 960,623 -58.55 -57.73

2202' Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνύρα λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη άιια κε αιθννινύρα πνηά (εθηόο από ηνπο ρπκνύο θξνύησλ ή ιαραληθώλ θαη ην γάια)331,233 544,663 132,262 161,679 150.44 236.88

1901' Δθρπιίζκαηα βύλεο, θαζώο θαη παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο από αιεύξηα, ζηκηγδάιηα, άκπια θάζε είδνπο ή εθρπιίζκαηα βύλεο, πνπ δελ πεξηέρνπλ ζθόλε θαθάνπ ή πεξηέρνπλ ζε αλαινγία < 40% θαηά βάξνο ππνινγηδόκελν κε βάζε ηελ πιήξε απνιίπαλζε, π.δ.θ.α.· παξαζθ297,971 167,446 116,945 115,824 154.80 44.57

1605' Μαιαθόζηξαθα, καιάθηα θαη άιια αζπόλδπια πδξόβηα, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα257,686 3,956 29,740 540 766.46 632.59

0806' ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 250,292 145,513 55,344 15,325 352.25 849.51

0901' Καθέο, έζησ θαη θαβνπξληηζκέλνο ή ρσξίο θαθε λε. Κειύθε θαη θινύδεο θαθέ. Τπνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθέ, νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο242,393 13,747 244,380 14,421 -0.81 -4.67

0709' Λαραληθά, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε (εθηόο από παηάηεο, ληνκάηεο, ιαραληθά ηνπ γέλνπο Allium, πξντόληα ηνπ γέλνπο Brassica, καξνύιηα ηνπ είδνπο Lactuca sativa θαη ηνπ γέλνπο Cichorium, θαξόηα, γνγγύιηα, θνθθηλνγνύιηα γηα ζαιάηα, ιαγόρνξην (ζθνπ221,493 86,536 124,826 77,599 77.44 11.52

1101' Αιεύξηα ζηηαξηνύ ή ζκηγαδηνύ 196,192 530,100 0 0

2204' Κξαζηά από λσπά ζηαθύιηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκπινπηηζκέλα κε αιθνόιε θξαζηά. Μνύζηνο ζηαθπιηώλ, πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε θαη πνπ έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν > 0,5% vol ή πνπ έρεη πξόζζεην απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν > 0,5% vol193,284 35,457 197,589 32,185 -2.18 10.17

1904' Σξόθηκα πνπ ιακβάλνληαη από ηε δηόγθσζε ή θξύμε δεκεηξηαθώλ ή πξντόλησλ δεκεηξηαθώλ, όπσο π.ρ. θαιακπόθη ζε ληθάδεο θνξλ-θιέτθο, θαζώο θαη δεκεηξηαθά (εθηόο από θαιακπόθη) ζε θόθθνπο, ή ππό κνξθή ληθάδσλ ή άιισλ επεμεξγαζκέλσλ θόθθσλ (εθηόο από αιεύξ170,699 52,858 186,525 55,796 -8.48 -5.27

0809' Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα brugnons θαη nectarines, δακάζθελα θαη αγξηνδακάζθελα, λσπά153,221 133,121 332,978 93,369 -53.98 42.58

0306' Μαιαθόζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα ζε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε, θαη καιαθόζηξαθα κε ην όζηξαθό ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξό ή αηκό. Αιεύξηα, ζθόλ124,943 3,195 3,315 98 3669.02 3160.20

1704' Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή ζνθνιάηα105,270 50,560 276,150 101,703 -61.88 -50.29

2020 2019 μεηαβολη 2019-2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεπγασία: Γπαυείο ΟΕΥ Ντουμπάι

CN2 ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΡΣΝΣΡΣΩΡ ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ (ευρώ) ΠΣΣΣΘΣΑ (κιλά) ΑΛΑ % ΠΣΣΣΘΣΑ %
76 ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ42,128,050 24,993,197 43,228,197 23,471,142 -2.54 6.48

39 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΤΛΔ3,268,404 3,612,375 3,897,650 3,360,092 -16.14 7.51

85 ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ. ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΖΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ3,096,787 573,965 319,516 31,228 869.21 1,737.98

28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ. ΔΝΧΔΗ ΑΝΟΡΓΑΝΔ Ή ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΣΧΝ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, ΣΧΝ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ,ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΣΧΝ ΠΑΝΗΧΝ ΓΑΗΧΝ Ή ΣΧΝ ΗΟΣΟΠΧΝ2,056,069 31,779 1,177,674 22,019 74.59 44.33

84 ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ, ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ. ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ1,688,427 519,615 1,684,836 382,271 0.21 35.93

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Ή ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΜΔΣΡΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ Ή ΑΚΡΗΒΔΗΑ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ. ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ1,185,404 4,803 561,718 3,486 111.03 37.78

72 ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ1,080,691 1,512,442 450,758 526,927 139.75 187.03

73 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ Ή ΥΑΛΤΒΑ1,054,103 1,498,926 1,279,692 1,533,334 -17.63 -2.24

64 ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ, ΓΚΔΣΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΗΓΖ. ΜΔΡΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΑΤΣΧΝ1,050,979 18,346 274,954 4,061 282.24 351.76

27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ, ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ ΑΠΟΣΑΞΖ ΑΤΣΧΝ. ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ ΤΛΔ. ΚΔΡΗΑ ΟΡΤΚΣΑ827,204 1,097,781 279,131 354,906 196.35 209.32

43 ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΟΤΝΑΡΗΚΑ. ΣΔΥΝΖΣΑ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ784,269 3,752 1,453,493 7,775 -46.04 -51.74

78 ΜΟΛΤΒΓΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΜΟΛΤΒΓΟ755,764 456,104

56 ΒΑΣΔ, ΠΗΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΦΑΜΑΣΑ ΜΖ ΤΦΑΜΔΝΑ. ΝΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΑ. ΠΑΓΚΟΗ, ΥΟΗΝΗΑ ΚΑΗ ΥΟΝΣΡΑ ΥΟΗΝΗΑ. ΔΗΓΖ ΥΟΗΝΟΠΟΗΗΑ630,033 393,407 294,499 165,589 113.93 137.58

21 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ583,943 7,885 217,563 2,668 168.40 195.54

87 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ, ΔΛΚΤΣΖΡΔ, ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΣΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ542,979 136,770 211,677 56,568 156.51 141.78

ΛΟΗΠΑ 3,407,160 7,803,750 5,666,890 4,462,643 -39.88 74.87

64,140,266 42,664,897 60,998,248 34,384,709 5.15 24.08

63,313,062 41,567,116 60,719,117 34,029,803 4.27 22.15

2020 2019 ΜΕΣΑΒΟΛΗ 2020-2019

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ
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κατεξοχιν εξωςτρεφείσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ: των τροφίμων και των δομικϊν 

υλικϊν. 

Α. Κλάδοσ τροφίμων-ποτϊν:  

-Παρουςιάςκθκαν πρόςκαιρα προβλιματα ςτθν μεταφορά προϊόντων, ειδικά ευπακϊν και 

βραχείασ διαρκείασ ηωισ, λόγω διακοπισ απευκείασ επιβατθγϊν πτιςεων προσ Ελλάδα και 

αφξθςθσ κόςτουσ αεροπορικϊν μεταφορϊν μζςω εναλλακτικϊν οδϊν. Οριςμζνεσ εταιρείεσ 

ανζφεραν ωσ και προςωρινι παφςθ ειςαγωγϊν από Ελλάδα (αφορά γαλακτοκομικά και 

ιχκυθρά). Σθμειϊνεται, εξάλλου, πάγιο μειονζκτθμα απουςίασ απευκείασ αεροπορικοφ 

δρομολογίου εμπορευματικϊν μεταφορϊν (cargo) Ελλάδοσ-ΗΑΕ.  

-Δεδομζνου ότι ςτα ΗΑΕ υφίςταται κυβερνθτικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου των τιμϊν λιανικισ 

πϊλθςθσ, δεν ιταν δυνατι θ μετακφλιςθ τυχόν αυξθμζνου μεταφορικοφ κόςτουσ ςτον 

καταναλωτι, με αποτζλεςμα, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, να κακίςτανται απαγορευτικζσ οι 

ειςαγωγζσ.  

-Η προςωρινι παφςθ και εν ςυνεχεία υπό περιοριςμοφσ λειτουργία ξενοδοχείων, 

εςτιατορίων και εν γζνει κλάδου HORECA είχε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ειςαγωγι/διανομι προϊόντων τροφοδοςίασ του κλάδου. Πάντωσ, εμιρατινζσ εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφντο μόνον ςτθν χονδρικι, προςάρμοςαν τθν δραςτθριότθτά τουσ, 

διακζτοντασ προϊόντα τουσ και προσ λιανικι πϊλθςθ, μζςω θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

-Ο πλθκυςμόσ των ΗΑΕ εκτιμάται ότι κα μειωκεί κατά 10%, λόγω ςυρρίκνωςθσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ και απϊλειασ κζςεων εργαςίασ. Εν λόγω εκτίμθςθ αφορά τόςο 

εργάτεσ και ανειδίκευτο προςωπικό, όςο και ςτελζχθ επιχειριςεων και αναμζνεται να ζχει 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ηιτθςθ προϊόντων τροφίμων. 

-Προσ αντιμετϊπιςθ των δυςχερειϊν που παρουςιάςκθκαν ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 

ειδικά ςτθν αρχι τθσ εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ, εδϊ εταιρείεσ διεφρυναν τον αρικμό των 

προμθκευτϊν τουσ και προςανατολίςτθκαν ςε τοπικοφσ/περιφερειακοφσ προμθκευτζσ. Οι 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ κλικθκαν να αντιμετωπίςουν τθν πρόκλθςθ τθσ διατιρθςθσ του 

μεριδίου τουσ ςτθν εμιρατινι αγορά. Παράλλθλα, αναδφκθκε θ ευκαιρία ανάπτυξθσ 

ςυνεργειϊν με νζουσ αγοραςτζσ που ενδιαφζρονται να αυξιςουν αρικμθτικά και να 

διαφοροποιιςουν γεωγραφικά τθν βάςθ προμθκευτϊν τουσ.  

-Η πανδθμία COVID-19 ανζδυξε μία πάγια πρόκλθςθ για τθν εμιρατινι οικονομία, ιτοι τθν 

επιςιτιςτικι αςφάλεια. H προςζλκυςθ επενδφςεων και παροχι κινιτρων, για τθν ανάπτυξθ 

ςυνεργειϊν ςτον αγροτοδιατροφικό τομζα και τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ, 

ςυνιςτά ζναν από τουσ πυλϊνεσ του προγράμματοσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ των ΗΑΕ ςτθν 

μετά κορωνοϊό εποχι.  

Β. Κλάδοσ καταςκευϊν και δομικϊν υλικϊν:  

-Η κρίςθ ρευςτότθτασ οδιγθςε εκ των πραγμάτων τθν αγορά ςε ανατιμολόγθςθ 

ςυμβολαίων ζργων, με μειϊςεισ που κυμαίνονται από 10 ζωσ 20%. 

-Δεν καταγράφθκαν δυςχζρειεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα δομικϊν υλικϊν. 



39 

 

-Η αναβολι τθσ Παγκοςμίου Εκκζςεωσ EXPO2020 οδιγθςε ςε κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ 

ζργων και παράταςθ τθσ προπαραςκευαςτικισ περιόδου κατά ζνα ζτοσ, με επιπτϊςεισ ςε 

τεχνικζσ εταιρείεσ και προμθκευτζσ δομικϊν υλικϊν. Η διοργανϊτρια εταιρεία τθσ 

EXPO2020 και οι εκνικζσ ςυμμετοχζσ ανζςτειλαν προςωρινά τισ προκθρφξεισ νζων ζργων 

και διαγωνιςμϊν. 

-Η Κυβζρνθςθ του Ντουμπάι ανζςτειλε προςωρινά τθν αναςτολι νζων καταςκευαςτικϊν 

ζργων, επιφζροντασ πλιγμα ςε τοπικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ που οφτωσ ι άλλωσ τα 

τελευταία χρόνια αντιμετϊπιηαν προκλιςεισ ςε ζνα περιβάλλον υψθλοφ κινδφνου και 

χαμθλοφ κζρδουσ.  

Γ. Ιατροφαρμακευτικόσ κλάδοσ. Η δζςμευςθ κλινϊν των δθμοςίων νοςοκομείων για 

περίκαλψθ νοςοφντων κορωνοϊοφ και ο περιοριςμόσ χειρουργείων ςε επείγοντα 

περιςτατικά, οδιγθςε προςωρινά ςε κατακόρυφθ μείωςθ ηιτθςθσ ιατροφαρμακευτικοφ 

υλικοφ νοςοκομειακισ χριςθσ, με εξαίρεςθ ειδϊν προςωπικισ προςταςίασ και άλλων που 

ςχετίηονται με νοςθλεία κρουςμάτων COVID-19 (μάςκεσ, αναπνευςτιρεσ, κλπ). 

Περαιτζρω, επιςθμαίνεται μεταξφ των δυςμενϊν επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ που 

επθρζαςαν και επθρεάηουν τισ ελλθνικζσ εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ θ αναβολι/ακφρωςθ 

διαφόρων διεκνϊν κλαδικϊν επαγγελματικϊν εκκζςεων που πραγματοποιοφνται ςτα ΗΑΕ. 

Υπενκυμίηεται ότι ςε εν λόγω εκκζςεισ ςυμμετζχουν κακ’όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ πάνω 

από 150 ελλθνικζσ εταιρείεσ, αποςκοπϊντασ ςτθν πραγματοποίθςθ επαφϊν, εδραίωςθ 

ςυνεργειϊν, ςφναψθ ςυμφωνιϊν με εταιρείεσ των ΗΑΕ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Μζςθσ Ανατολισ και Βορείου Αφρικισ (ΜΕΝΑ) 

2.1.2. Σουριςμόσ 

Σφμφωνα με τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία ζτουσ 2019, ςθμαντικότεροσ προοριςμόσ 

εξερχόμενου τουριςμοφ των ΘΑΕ είναι θ Σαουδικι Αραβία (25%), ακολουκεί το Θνωμζνο 

Βαςίλειο (12%), το Ομάν (11%), θ Γαλλία (7%), θ Ελβετία (4%) και λοιποί προοριςμοί (41%). 

Δεν υφίςτανται διακζςιμα επίςθμα ςτοιχεία για τισ τουριςτικζσ ροζσ Ελλάδοσ-ΘΑΕ. 

Ανεπίςθμα ςτοιχεία εταιρείασ Euromonitor/Συνδζςμου Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν 

Επιχειριςεων διακζςιμα ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Εισερτόμενος τοσρισμός από τώρες τοσ Σσμβοσλίοσ Σσνεργασίας τοσ 

Κόλποσ (σε τιλ.), 2014-2019 

Χώρες 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Σαουδική Αραβία 11.5 14.4 14.6 16.1 16.7 17.8 

ΗΑΕ 5.7 7.2 7.5 8.5 8.9 9.6 

Κουβέιτ 3.1 3.8 3.9 4.2 4.5 4.9 

Κατάρ 1.7 2 2 2.2 2.4 2.5 

Μπαχρέιν 1.4 1.7 1.8 2.1 2.2 2.4 

Ομάν 1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 
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Σύνολο 24.4 30.3 31 34.3 36 38.6 

Πηγή: Euromonitor, ΣΕΤΕ       

Ανεπίςθμα, μθ επιβεβαιωμζνα, ςτοιχεία του ΔΑΑ αναφζρουν αρκετά μεγαλφτερο αρικμό 

αφίξεων μθ κατοίκων από τα ΘΑΕ, τθσ τάξεωσ των 48.000 για το 2019.  

Σθμειϊνουμε, επιπλζον, ότι απευκείασ αεροπορικζσ ςυνδζςεισ ΘΑΕ-Ελλάδοσ λειτουργοφν 

από τισ εταιρείεσ: Etihad Airways (Αμποφ Ντάμπι-Ακινα), Emirates (Ντουμπάι-Ακινα), Wizz 

Air Abu Dhabi (Αμποφ Ντάμπι-Ακινα και επικείμενθ ζναρξθ Αμποφ Ντάμπι-Θεςςαλονίκθ). 

2.2. Άμεςεσ επενδύςεισ 

2.2.1.Επενδύςεισ τησ Ελλϊδασ ςτα ΗΑΕ 

Πίνακασ 16: Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτα ΘΑΕ  

(ςε εκ.ευρώ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ροζσ -30 1 1 7 4 0 

Απόκεμα Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Ρθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Θ επιχειρθματικι παρουςία ελλθνικϊν ςυμφερόντων ςτα ΘΑΕ (300 περίπου εταιρείεσ, 

ςφμφωνα με Ομοςπονδία ΕΒΕ ΘΑΕ/2018) ςυγκροτείται κυρίωσ από επιχειριςεισ κλάδων 

καταςκευϊν και ναυτιλιακισ υποςτιριξθσ (Φουτηζιρα), εμπορίου τροφίμων, εςτίαςθσ, 

εμπορίου γοφνασ, εξοπλιςμοφ τθλεπικοινωνιϊν. Σφμφωνα με το Υπ.Οικονομίασ ΘΑΕ, οι 

ελλθνικζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτα ΘΑΕ αφοροφν 9 υποκαταςτιματα, 21 εμπορικζσ 

αντιπροςωπείεσ και 305 εμπορικά ςιματα. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δεν δθμοςιεφει ςτοιχεία 

ςυνολικϊν ΑΞΕ τθσ Ελλάδοσ ςτα ΘΑΕ, παρά μόνο ροζσ ανά ζτοσ, ειδικότερα 4εκ.ευρϊ το 

2019 και μθδενικζσ ΑΞΕ προσ τα ΘΑΕ το 2020. Σφμφωνα με τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία  

Υπ.Οικονομίασ ΘΑΕ, το απόκεμα ελ.ΑΞΕ ςτα ΘΑΕ ανερχόταν το 2016 ςε 195,6 εκ. δολ.ΘΡΑ 

(ζναντι $93,8 εκατ. κατά το τζλοσ του 2015).  

Ραρά το υπολογίςιμο μζγεκοσ τθσ ελλθνικισ παρουςίασ, το από 2010 ςυςτακζν Ελλθνικό 

Επιχειρθματικό Συμβοφλιο ςτουσ κόλπουσ του Επιμελθτθρίου Dubai, ζπαυςε να λειτουργεί 

το 2016, λόγω ελλείψεωσ ενδιαφζροντοσ και χρθματοδότθςθσ από πλευράσ των μελϊν του. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα ΘΑΕ το δικαίωμα του ςυνδικαλίηεςκαι περιορίηεται ςτο πλαίςιο των 

κατά τόπουσ Επιμελθτθρίων, τα οποία αποτελοφν κρατικοφσ κεςμοφσ με διοριςμζνθ 

θγεςία. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν και το ςυμβοφλιο ναυτιλιακϊν 

υποκζςεων. 

2.2.2.Επενδύςεισ των ΗΑΕ ςτην Ελλϊδα 

Οι ςυνολικζσ ΑΞΕ των ΘΑΕ ςτθν Ελλάδα ανζρχονται (ςτοιχεία ΤτΕ/2019) ςε 204 εκ.ευρϊ. Το 

2020 (προςωρινά ςτοιχεία) πραγματοποιικθκαν ΑΞΕ ςτθν Ελλάδα από τα ΘΑΕ φψουσ 

23εκ.ευρϊ. Ανωτζρω επενδφςεισ αφοροφν τομείσ υποδομϊν, γεωργίασ, παραγωγισ 

ενζργειασ, τουριςμοφ, εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων, καταςκευϊν, 

χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, πλθροφορικισ&επικοινωνιϊν (ςτοιχεία ΘΑΕ). Τομείσ 

αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ για επενδυτικι ςυνεργαςία ςτθν Ελλάδα: αγροτοβιομθχανία, 

κτθνοτροφία, υδατοκαλλιζργειεσ, διαχείριςθ αποβλιτων, φαρμακοβιομθχανία, υγεία, 
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τουριςμόσ (εξαγορά τουριςτικϊν μονάδων, καταςκευι μαρίνων), ενζργεια (ΑΡΕ: πάρκα 

αιολικά, γαιοκερμίασ, φωτοβολταϊκϊν, Φυςικό Αζριο: ζρευνα&εξόρυξθ, δίκτυα αγωγϊν), 

υποδομζσ μεταφορϊν. Καταγράφεται, επίςθσ, ζντονο ενδιαφζρον μθ εμιρατινϊν κατοίκων, 

με καταγωγι από τθν Μ.Ανατολι, Ινδικι Υποιπειρο, χϊρεσ Καυκάςου, κλπ για το ελλθνικό 

πρόγραμμα Golden VISA.   

Σφμφωνα με το Εμιρατινό Υπ.Οικονομίασ, εμιρατινζσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα αφοροφν 

κάτωκι εταιρείεσ: Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat), Abu Dhabi 

Investment Authority ADIA, International Petroleum Investment Company (IPIC), Eagle Hills 

Properties LLC, TAQA, Sahara Telecom, Abu Dhabi Investment Council, Dubai Holding Group, 

DP World, Drydocks World, Julphar Gulf Pharmaceutical Industries, Al Dahra Agricultural 

Company, Abu Dhabi MAR, Fly Emirates 

Ενδεικτικά πρόςφατεσ επενδφςεισ:  

-Σε πλαίςιο εφαρμογισ MoU  (2019) ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ και εμιρατινο-φινλανδικισ 

κοινοπραξίασ MASDAR TAALERI GENERATION DOO/MTG για ςυνεργαςία ςε 

καταςκευι/ανάπτυξθ ζργων ΑΡΕ ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον 300ΜW 

(αιολικά&φωτοβολταϊκά ζργα), υπεγράφθ (5/2021) ςυμφωνία κοινοπραξίασ MASDAR 

TAALERI με Ομίλουσ Κωνςταντακόπουλου (Kyoto) και Βαςιλάκθ (Autohellas) για τθν 

καταςκευι Φ/Β Ράρκου ιςχφοσ 65MW, ςτθν Αςωπία Βοιωτίασ. 

-Επενδφςεισ Σεΐχθ Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (Royal Group) ςε ακίνθτα προσ τουριςτικι 

αξιοποίθςθ, 1. 5όροφο κτίριο επί Διονυςίου Αρεοπαγίτου/Μακρυγιάννθ και 2. ξενοδοχείο 

Ermioni Club ςε Ρόρτο Χζλι (2020) 

-Ανακοίνωςθ (7/2020) κοινισ επζνδυςθσ 500εκ.ευρϊ εμιρατινισ Eagle Hills (Alabbar) ςε 

ςυνεργαςία με Temes (Κωνςταντακόπουλοσ) για τθν καταςκευι ςυγκροτιματοσ 

ξενοδοχειακϊν μονάδων, γθπζδων golf, κατοικιϊν ςτθν Μεςςθνία, ζκταςθσ 1.800 

ςτρεμμάτων.  

-Πμιλοσ ANDROMEDA, ςε οποίον ςυμμετζχει θ Μubadala, εξαγόραςε (2018) πλειοψθφικό 

μερίδιο ςυμμετοχϊν ςε ΝΘΕΑ και ΣΕΛΟΝΤΑ.  

-Θ Kerzner (One&Only )καταςκευάηει κζρετρο και παρακεριςτικζσ κατοικίεσ One&Only Kea 

Island ςτθν Κζα, 800 ςτρεμμάτων, επζνδυςθ φψουσ 150εκ.ευρϊ (εγκαίνια αναμζνονται το 

2022). Επίςθσ, ςφμφωνα με δθμοςιεφματα (2020) θ One&Only κα αναλάβει τθν διαχείριςθ 

των Αςτεριϊν Γλυφάδασ 

-Θ Abu Dhabi Investment Authority ςυμμετείχε (δια τθσ Apollo) ςτθν εξαγορά του Αςτζρα 

Βουλιαγμζνθσ (~400εκ.ευρϊ). 

-Εξαγορά ποςοςτοφ 20% τθσ «Μφλοι Λοφλθσ» από τθν κρατικι εταιρεία του Abu Dhabi Al 

Dahra Agriculture. 

-Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ (28.3.2018) μεταξφ πρϊθν ΤΑΝΕΟ (νυν Ελλθνικι Αναπτυξιακι 

Τράπεηα Επενδφςεων) και Mubadala, για πραγματοποίθςθ κοινϊν επενδφςεων ςε start-up 

και καινοτόμεσ μΜΕ.  
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-ARCHIRODON NV (μεγαλφτεροσ μζτοχοσ εμιρατινι Al Nowais Investment LLC) ςυμμετζχει 

ςε εν εξελίξει διαγωνιςμό για εξαγορά πλειοψθφικοφ ποςοςτοφ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

Θγουμενίτςασ (2020) 

Πίνακασ 17: Επενδφςεισ των ΘΑΕ ςτθν Ελλάδα  

(ςε εκ.ευρώ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ροζσ 12 3 12 18 26 23 

Απόκεμα 83.4 137.5 12.1 18.1 204.0 Μ/Δ 

Ρθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

2.3.Θεςμικό πλαύςιο οικονομικόσ ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ – ΗΑΕ 
Κατά το 2020 υπεγράφθςαν 5 νζεσ Διμερείσ Συμφωνίεσ: 4 MoU ςε τομείσ μΜΕ 

επιχειριςεων&Καινοτομίασ, πολιτιςμοφ, ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων, Διεκνοφσ 

Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ, κακϊσ και Κοινό Ρρόγραμμα Δράςθσ Τουριςμοφ. Επίςθσ, 

υπεγράφθ Κοινι Διακιρυξθ Ελλάδοσ-ΘΑΕ για τθν εγκακίδρυςθ Ευρείασ Στρατθγικισ 

Εταιρικισ Σχζςθσ.   

 Ξοινι Διακιρυξθ Ελλάδοσ-ΘΑΕ για τθν Εγκακίδρυςθ Ευρείασ Στρατθγικισ Εταιρικισ 
Σχζςθσ (Αμποφ Ντάμπι, 18.11.2020) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ Υπουργείου Εξωτερικϊν Ελλάδοσ και 
Υπουργείου Εξωτερικϊν και Διεκνοφσ Συνεργαςίασ ΘΑΕ ςτο πεδίο τθσ Διεκνοφσ 
Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ (υπεγράφθ ςε πλαίςιο ψθφιακοφ φόρουμ Στρατθγικισ 
Εταιρικισ Σχζςθσ/Ιοφλιοσ 2020) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων τθσ 
Ελλάδοσ και Υπουργείου Οικονομίασ των ΘΑΕ ςτον τομζα των Μικρϊν και Μεςαίων 
Επιχειριςεων και Καινοτομίασ (υπεγράφθ ςε πλαίςιο ψθφιακοφ φόρουμ Στρατθγικισ 
Εταιρικισ Σχζςθσ/Ιοφλιοσ 2020)  

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) Ελλάδοσ-ΘΑΕ επί υνεργαςίασ ςτον τομζα των 
Πολιτιςτικών και Δθμιουργικών Βιομθχανιών (υπεγράφθ ςε πλαίςιο ψθφιακοφ 
φόρουμ Στρατθγικισ Εταιρικισ Σχζςθσ/Ιοφλιοσ 2020) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ MoU Ελλάδοσ-ΘΑΕ ςτον τομζα τθσ Βελτίωςθσ και Ανάπτυξθσ 
Ψθφιακών Δραςτθριοτιτων  τομείσ μΜΕ Επιχειριςεων&Καινοτομίασ, (υπεγράφθ ςε 
πλαίςιο ψθφιακοφ φόρουμ Στρατθγικισ Εταιρικισ Σχζςθσ/Ιοφλιοσ 2020) 

 Ξοινό Πρόγραμμα Δράςθσ μεταξφ Υπουργείου Σουριςμοφ Ελλάδοσ και Υπουργείου 
Οικονομίασ ΘΑΕ (υπεγράφθ ςε πλαίςιο ψθφιακοφ φόρουμ Στρατθγικισ Εταιρικισ 
Σχζςθσ/Ιοφλιοσ 2020) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ&Τροφίμων τθσ Ελλάδοσ και του Υπουργείου Κλιματικισ 
Αλλαγισ&Ρεριβάλλοντοσ των ΘΑΕ για ςυνεργαςία ςτον τομζα των προγραμμάτων 
γεωργικισ ζρευνασ και τεχνολογίασ (υπεγράφθ Αμποφ Ντάμπι, 27.3.2019) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ του Ταμείου Ανάπτυξθσ Νζασ Οικονομίασ 
(ΤΑΝΕΟ), και του κρατικοφ επενδυτικοφ fund των Θ.Α.Ε. Mubadala Investment Co, για 
τθν δθμιουργία Κοινοφ Επενδυτικοφ Ταμείου (Άμπου Ντάμπι 28.3.2018) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ, μεταξφ του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθσ Ελλάδοσ και του Υπουργείου Ενζργειασ των ΘΑΕ 
(υπεγράφθ Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο Ξατανονιςεωσ (MoU) ςτον τομζα των επιβατικών και εμπορευματικών 
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Σδικών Πεταφορών, μεταξφ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν τθσ Ελλάδοσ 
και τθσ Ομοςπονδιακισ Χερςαίων και καλαςςίων Μεταφορϊν των ΘΑΕ (υπεγράφθ 
Ακινα 4.5.2017). (Κφρωςθ από ελλθνικισ πλευράσ Ν4658/2020, ΔΕΚ Ν20/Α/3.2.2020) 

 Πνθμόνιο Κεςμικισ υνεργαςίασ (MoU) ςτον τομζα των καλαςςίων Πεταφορών, 
μεταξφ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Κυβερνιςεωσ των ΘΑΕ 
(Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ Ξζντρου Ανανεώςιμών Πθγών Ενζργειασ - 
ΞΑΠΕ και Future Energy Company PJSC - MASDAR (Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο (MoU) μεταξφ ΕΒΕΑ και Σμοςπονδίασ Επιμελθτθρίων ΘΑΕ - Federation of 
UAE Chambers of Commerce and Industry (Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ Σμοςπονδίασ Ελλθνικών επιχειριςεων ΕΒ 
και Σμοςπονδίασ Επιμελθτθρίων ΘΑΕ Federation of UAE Chambers of Commerce and 
Industry –φςταςθ Πεικτοφ Επιχειρθματικοφ υμβουλίου (Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο κατανοιςεωσ (MoU) μεταξφ Ελλθνικοφ υνδζςμου Προςταςίασ καλαςςίου 
περιβάλλοντοσ και υμβουλίου Επιχειριςεων Ραυτιλίασ Ρτουμπάι –  Dubai Council 
for Marine and Maritime Industries (Ακινα 4.5.2017) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) για ςυνεργαςία ςτον τομζα του Σουριςμοφ (2012) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) για τθν αμοιβαία ςυνεργαςία και ανταλλαγι 
πλθροφοριών, μεταξφ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Ελλάδοσ – ΘΑΕ (2012) 

 Αεροπορικι υμφωνία Open skies (2012) 

 Πνθμόνιο Ξατανοιςεωσ (MoU) Σικονομικισ και Σεχνικισ υνεργαςίασ  (2011) 

 υμφωνία Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ (2010), κυρϊκθκε τον Ιανουάριο 2014 από 
το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο, τζκθκε ςε ιςχφ Δεκζμβριο 2014 

 Πνθμόνια υνεργαςίασ (MoU’s) του .Ε.Β (2006) και του ΕΒΕ (2007) με το ΕΒΕ  
Άμπου Ρτάμπι 

 Πνθμόνιο ςυνεργαςίασ (MoU) μεταξφ του ΕΒΕΑ και του ΕΒΕ  Ρτουμπάι (2007) 

 Τπογραφι Πνθμονίου (MoU) υνεργαςίασ (MOU) μεταξφ τθσ Επιτροπισ 
Ξεφαλαιαγοράσ τθσ Ελλάδοσ και τθσ  Εποπτικισ Αρχισ του Ρτουμπάι (2007) 

 υμφωνία-Πλαίςιο Σικονομικισ, Πορφωτικισ & Σεχνικισ υνεργαςίασ (1976) 

 υμπεφωνθμζνα Πρακτικά Πικτών Διυπουργικών υνόδων υνεργαςίασ 2012, 2014 
και 2017 

2.4.Απολογιςμόσ δρϊςεων οικονομικόσ διπλωματύασ 2020 
Τθν τελευταία διετία ζχουν πυκνϊςει οι διμερείσ επαφζσ και ζχει ενιςχυκεί θ διμερισ 

ςυνεργαςία. Μζςα ςτο 2020 ο Ρ/Θ κ.Μθτςοτάκθσ πραγματοποίθςε δφο επίςθμεσ 

επιςκζψεισ ςτο Αμποφ Ντάμπι (Φεβρουάριο και Νοζμβριο), ςυνοδευόμενοσ από τουσ ΥΡΕΞ, 

ΥΡΑΕΝ και ΥΦΥΡΕΞ, κατά οποία πραγματοποιικθκαν επίςθμεσ ςυναντιςεισ και, μεταξφ 

άλλων, επαφζσ με Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία ΘΑΕ. Επίςθσ, το 2020 ζλαβαν χϊρα 2 Φόρα 

Στρατθγικισ Συνεργαςίασ (Ακινα/Φεβρουάριοσ, ψθφιακό/Ιοφλιοσ), με τθν ςυμμετοχι 

Κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν, Κρατικϊν Επενδυτικϊν Ταμείων, τραπεηϊν, αγροτοβιομθχανιϊν, 

επιχειριςεων τουριςμοφ και ενζργειασ, κλπ., οποία αποςκοποφν ςτθν εμβάκυνςθ ςχζςεων 

ςε πολιτικό επίπεδο, διεκνι ανκρωπιςτικι ανάπτυξθ, εμπόριο/επενδφςεισ/τουριςμό, 

πολιτιςμό, ενζργεια, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, τρόφιμα/αγροτικό τομζα, άμυνα. Επίςθσ, τον 

Φεβρουάριο 2020,  ο Γενικόσ Γραμματζασ ΔΟΣ&Εξωςτρζφειασ ΥΡΕΞ πραγματοποίθςε 

επίςθμθ επίςκεψθ ςε Ντουμπάι και Αμποφ Ντάμπι, κατά οποία ςυναντικθκε με 

εκπροςϊπουσ κρατικϊν επενδυτικϊν ταμείων και EXPO2020.  

Το 2020 είχαν προγραμματιςκεί ςυνολικά 45 δράςεισ εξωςτρζφειασ ελλθνικϊν δθμόςιων 

και ιδιωτικϊν φορζων ςτα ΘΑΕ, εκ των οποίων, λόγω πανδθμίασ κορωνοϊοφ, 
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πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 21, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Κοινό Θμερολόγιο Δράςεων, 

από τουσ εξισ φορείσ: ΥΡΕΞ/Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι, ΥΡΑΑΤ, Οργανιςμόσ Enterprise Greece, 

εταιρείεσ διοργάνωςθσ ελλθνικϊν ςυμμετοχϊν ςε Εκκζςεισ, ελλθνικοφσ ιδιωτικοφσ φορείσ, 

κακϊσ και εταιρείεσ/φορείσ με ζδρα ςτα ΘΑΕ. Ραρεκκλίςεισ από το αρχικό Ρρόγραμμα 

Δράςεων Εξωςτρζφειασ οφείλονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν ακφρωςθ 

προγραμματιςμζνων εκδθλϊςεων και τθσ Ραγκοςμίου Εκκζςεωσ EXPO 2020 Dubai, λόγω 

πανδθμίασ κορωνοϊοφ.  

Εκ των δράςεων που πραγματοποιικθκαν:  

-22 δράςεισ αφοροφςαν ελλθνικι ςυμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ,   
-13 δράςεισ αφοροφςαν ςτθν κατθγορία: Επιχειρθματικά 
Συνζδρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγματιςμοί/Άλλεσ  Δράςεισ προβολισ ελλθνικϊν 
προϊόντων & υπθρεςιϊν 
-2 δράςεισ αφοροφςαν Επιχειρθματικζσ Αποςτολζσ / Επιχειρθματικζσ Συναντιςεισ - Β2Β 
Οι δράςεισ εξωςτρζφειασ που πραγματοποιικθκαν το 2020 με τθν ουςιαςτικι ςυμβολι του 
Γραφείου ΟΕΥ ανιλκαν ςε 15, ειδικότερα: 
-7 ςυμμετοχζσ ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ  
-8 δράςεισ τθσ κατθγορίασ «Επιχειρθματικά 
Συνζδρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγματιςμοί/Άλλεσ  Δράςεισ προβολισ ελλθνικϊν 
προϊόντων & υπθρεςιϊν» 
Ραράλλθλα, το Γραφείο ΟΕΥ ςυμμετείχε με τθν παρουςία ςτελεχϊν ι άλλθ ενζργεια ςχεδόν 

ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ δράςεισ εξωςτρζφειασ, οποίεσ διοργανϊκθκαν από το ΥΡΑΑΤ, τον 

Οργανιςμό Enterprise Greece, κακϊσ και εταιρείεσ διοργάνωςθσ ελλθνικϊν ςυμμετοχϊν ςε 

Εκκζςεισ. 

Ενδεικτικά παρακζτουμε κάτωκι δράςεισ:  

- Διοργάνωςθ Webinar από το Ελλθνο-Αραβικό Επιμελθτιριο για τθν παρουςίαςθ 

των αγορϊν τθσ Σαουδικισ Αραβίασ, των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων και τθσ Τυνθςίασ. 

Ραρουςίαςθ Επικεφαλισ Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι και απαντιςεισ ςε ερωτιματα εκπροςϊπων 

ελλθνικϊν εταιρειϊν για τθν πρόςβαςθ ςτθν εμιρατινι αγορά. 

- Διοργάνωςθ Webinar από εταιρεία εταιρεία ελλθνικϊν ςυμφερόντων Dynamic Vision με 

κζμα: Επιχειρθματικζσ Ευκαιρίεσ ςτα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα". Συνδρομι Γραφείου ΟΕΥ 

με ενζργειεσ δικτφωςθσ ςε Ελλάδα για τθν ςυμμετοχι ελλθνικϊν επιχειριςεων. 

- Θ Συμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ιταν πολφ μικρότερθ λόγω ακφρωςθσ διοργανϊςεων εν 

μζςω πανδθμίασ κορωνοϊοφ. Ραρ’όλ’αυτά, υπιρξε ελλθνικι ςυμμετοχι ςτισ κάτωκι 

Εκκζςεισ που ζλαβαν χϊρα ςτισ αρχζσ του 2020:  

- WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT – Διεκνζσ Συνζδριο/Ζκκεςθ Ενζργειασ και 

Κυκλικισ Οικονομίασ -(ανεξάρτθτθ ςυμμετοχι 2 ελλθνικϊν επιχειριςεων) 

-Arab Health  – Διεκνισ Ζκκεςθ για τθν υγεία. Ντουμπάι, (ανεξάρτθτθ ςυμμετοχι 6 

ελλθνικϊν επιχειριςεων ) 

- ΑEEDC - Διεκνισ Ζκκεςθ Οδοντιατρικισ (ανεξάρτθτθ ςυμμετοχι 2 ελλθνικϊν 

επιχειριςεων ) 
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-Gulfood Exhibition – Διεκνισ Ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν. Συμμετοχι Εnterprise 

Greece με εκνικό περίπτερο και 77 ελλθνικζσ εταιρείεσ 

-Middle East Electricity Ντουμπάι (ανεξάρτθτθ ςυμμετοχι 3 ελλθνικϊν επιχειριςεων) 

-AGRA Middle East-Διεκνισ Αγροτικι Ζκκεςθ (ανεξάρτθτθ ςυμμετοχι 2 ελλθνικϊν 

επιχειριςεων) 

Τζλοσ, κατά το 2020 υλοποιικθκαν δράςεισ ςε πλαίςιο προγραμμάτων προϊκθςθσ 

αγροτικϊν προϊόντων που υλοποιοφνται από ελλθνικοφσ φορείσ, με ευρωπαϊκι 

χρθματοδότθςθ και υπό τθν εποπτεία του ΥΡΑΑΤ (Olive You, EURICE, European Organic 

Juices), με τθν υποςτιριξθ του Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι. Επιπλζον, Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

εξακολοφκθςε τθν ςτενι παρακολοφκθςθ του κακεςτϊτοσ ειςαγωγισ προϊόντων halal και 

ενθμζρωςθ ελλθνικϊν εταιρειϊν/φορζων, αποςκοπϊντασ ςτθν  αναγνϊριςθ από ESMA 

φορζα πιςτοποίθςθσ με ζδρα ςτθν Ελλάδα. 

3.υμπερϊςματα – προτϊςεισ 

3.1.Προοπτικό ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και 

υπηρεςιών 
Πίνακασ 18: Προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακών και υπθρεςιών 

Α/Α Ξλάδοι 
ενδιαφζροντοσ 

Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 Τρόφιμα -Υπάρχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ τθσ κζςθσ των 
Ελλθνικϊν τροφίμων, αλλά απαιτείται ιδιαίτερθ και 
ςυνεχισ προςπάκεια λόγω του ζντονου ανταγωνιςμοφ.  
-Μεγάλοσ αρικμόσ (1/3) αντίςτοιχων εμπορικϊν 
αιτθμάτων από ελλθνικζσ εταιρείεσ.  
-Ρεριοριςμζνθ εγχϊρια παραγωγι τροφίμων-υψθλοί 
ρυκμοί ειςαγόμενου τουριςμοφ ςτθ χϊρα.  
-Ρρόςφατθ υιοκζτθςθ νζου αυςτθρότερου κακεςτϊτοσ 
ςτθν ειςαγωγι γαλακτοκομικϊν&χυμϊν 
-Ειδικό κακεςτϊσ πιςτοποίθςθσ Halal ΘΑΕ και GCC 
-Ρεριλαμβάνεται ςτουσ πυλϊνεσ ελλθνικισ οικονομίασ 
που κα προβλθκοφν ςτθν EXPO2020. 
-Ρροτεραιότθτα για ΘΑΕ θ επιςιτιςτικι αςφάλεια, λόγω 
και πανδθμίασ. 
-Ο αγροτικόσ τομζασ περιλαμβάνεται ςτουσ τομείσ 
προτεραιότθτασ για εμβάκυνςθ διμερϊν ςχζςεων βάςει 
1ου και 2ου φόρουμ Στρατθγικισ Συνεργαςίασ Ελλάδοσ-
ΘΑΕ, κακϊσ και Κοινισ Διακιρυξθσ Ελλάδοσ-ΘΑΕ για τθν 
εγκακίδρυςθ Ευρείασ Στρατθγικισ Εταιρικισ Σχζςθσ 
(18.11.2020) 

2 Δομικά υλικά 
(μάρμαρο, αλουμίνιο 
χρϊματα, πετρϊματα 
κ.α.) 

H αγορά καταςκευϊν των ΘΑΕ είναι θ 2θ μεγαλφτερθ ςτισ 
χϊρεσ του Κόλπου (μετά τθν Σαουδικι Αραβία), 
αγγίηοντασ το 1 τρισ δολ ΘΡΑ. Μετά από 2 χρόνια 
ςυρρίκνωςθσ, ο κλάδοσ ανζκαμψε το 2018 (+4,8%). Θ 
ανοδικι πορεία του κλάδου αναμζνεται να ςυνεχιςτεί 
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κατά τθν επόμενθ πενταετία (2019-2023), με καταλφτθ 
τθν τελικι ευκεία προσ τθν EXPO2020, και τθν ευνοϊκι 
επίδραςθ από τθν ανάκαμψθ των τιμϊν του πετρελαίου, 
κακϊσ και τθν βελτίωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ ςε 
όλουσ τουσ υπο-κλάδουσ (κατοικίεσ, ενζργεια, υπθρεςίεσ 
ωφζλειασ, υποδομζσ, εμπορικά και επαγγελματικά 
ακίνθτα). Εξάλλου, τα ΘΑΕ αποτελοφν πλατφόρμα 
ειςόδου και ςτθν αγορά δομικϊν υλικϊν τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ Μζςθσ Ανατολισ και Βορείου Αφρικισ. 

3 Ναυτιλιακόσ/ναυτικόσ 
εξοπλιςμόσ 

-Υπάρχει ηιτθςθ δεδομζνου ότι λιμζνεσ ΘΑΕ αποτελοφν 
ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ εμπορικϊν πλοίων. 
Ρροβλεπόμενθ αναβάκμιςθ λιμζνα Fujairah (ςε κόλπο 
Ομάν), όπου διατθροφν ςθμαντικι παρουςία ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ. Εμιρατινό ενδιαφζρον για τθν προςζλκυςθ 
ελ.εταιρειϊν ςτθν Ειδικι Οικονομικι Ηϊνθ Dubai 
Maritime City. 

-Ρεριλαμβάνεται ςτουσ πυλϊνεσ ελλθνικισ οικονομίασ 
που κα προβλθκοφν ςτθν EXPO2020. 

4 
ΑΡΕ-
Επεξεργαςία/Διαχείρι
ςθ Υδάτων 

-Θ Ολοκλθρωμζνθ Ενεργειακι Στρατθγικι 2030 
Κυβζρνθςθσ Ντουμπάι περιλαμβάνει Ρενταετζσ 
Επενδυτικό Ρρόγραμμα τθσ DEWA φψουσ 50δισ δολ. 
ΘΡΑ. (ςχζδια επζκταςθσ υφιςτάμενων μονάδων, θλιακά 
πάρκα, ςτακμοί αποκικευςθσ θλιακισ ενζργειασ, 
εγκατάςταςθ αυτόνομων φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 
ςε κτίρια, επζκταςθ δικτφου φδρευςθσ, επεξεργαςία 
υδάτων, παραγωγι ενζργειασ, ΑΡΕ, τεχνολογία 
υδρογόνου, τεχνθτι νοθμοςφνθ, κυβερνοαςφάλεια, 
ςτακμοί θλιακισ φόρτιςθσ, κλπ.) 
- Θ ενζργεια περιλαμβάνεται ςτουσ τομείσ 
προτεραιότθτασ για εμβάκυνςθ διμερϊν ςχζςεων βάςει 
1ου και 2ου φόρουμ Στρατθγικισ Συνεργαςίασ Ελλάδοσ-
ΘΑΕ, κακϊσ και Κοινισ Διακιρυξθσ Ελλάδοσ-ΘΑΕ για τθν 
εγκακίδρυςθ Ευρείασ Στρατθγικισ Εταιρικισ Σχζςθσ 
(18.11.2020) 
- Ο κλάδοσ τθσ επεξεργαςίασ υδάτων και αφαλάτωςθσ 
ςτα ΘΑΕ παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον και 
προςφζρει πολλζσ ευκαιρίεσ δραςτθριοποίθςθσ για τισ 
εταιρείεσ του κλάδου. Θ ηιτθςθ νεροφ, πόςιμου και μθ, 
βαίνει διαρκϊσ αυξανόμενθ ςε μία χϊρα που 
χαρακτθρίηεται από ανυδρία, ανεπαρκι υπόγεια 
αποκζματα νεροφ και υψθλό επίπεδο αλατότθτασ αυτϊν, 
κακιςτϊντασ απαραίτθτεσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ και 
τεχνολογία αξιοποίθςθσ υδάτων. Tα ΘΑΕ καταγράφουν 
μζςθ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ φδατοσ 
500λίτρα/θμζρα, εκ των υψθλότερων επιπζδων 
παγκοςμίωσ. 
-Ρεριλαμβάνεται ςτουσ πυλϊνεσ ελλθνικισ οικονομίασ 
που κα προβλθκοφν ςτθν EXPO2020. 
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3.2.Προοπτικό προςϋλκυςησ επενδύςεων 
Πίνακασ 19: Προοπτικι προςζλκυςθσ επενδφςεων από τα ΘΑΕ 

Α/Α Ξλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 ΑΡΕ-Επεξεργαςία/Διαχείριςθ Υδάτων (βλ. ανωτζρω πίνακα) 

2 Τουριςτικζσ υποδομζσ Ηωθρό ενδιαφζρον εμιρατινισ 
πλευράσ 

3 Ακίνθτα  Ενδιαφζρον για ελλθνικό πρόγραμμα 
Golden Visa 

3.3.Προτϊςεισ δρϊςεων ενύςχυςησ εξωςτρϋφειασ 
• Συνεχισ και διευρυμζνθ παρουςία ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ. 
• Στοχευμζνεσ επιχειρθματικζσ αποςτολζσ από τθν Ελλάδα (τρόφιμα-καταςκευαςτικά  
 υλικά-τεχνολογία). 
• Συμμετοχι ελλθνικϊν εταιρειϊν ςε πρόγραμμα δθμοπρατιςεων παγκόςμιασ 

ζκκεςθσ EXPO 2020. Εν γζνει αξιοποίθςθ τθσ EXPO 2020 για τθν προϊκθςθ των 
ελλθνικϊν οικονομικϊν, εμπορικϊν και επενδυτικϊν ςυμφερόντων 

• Εκδθλϊςεισ για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ των ελλθνικϊν προϊόντων τροφίμων ςτα 
ΘΑΕ (προϊκθςθ προϊόντων ςε αλυςίδεσ super market). 

• Θμερίδεσ και ςυμμετοχι ςε επενδυτικά ςυνζδρια ςτα ΘΑΕ για τθν προϊκθςθ 
Εμιρατινϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα. 

• Συμμετοχι Εμιρατινϊν Επιχειρθματιϊν ςε επενδυτικά ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα. 
• Ρρόκλθςθ Εμιρατινϊν επιχειρθματιϊν/φιλοξενοφμενων εμπορικϊν επιςκεπτϊν ςε 

διεκνείσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα. 

3.4.Προτϊςεισ ενύςχυςησ θεςμικού πλαιςύου 
Οι διμερείσ οικονομικζσ ςχζςεισ καλφπτονται από επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο, οποίο, όμωσ, 
δεν υποςτθρίηεται από Συμφωνία Ελευκζρου Εμπορίου ΕΕ-ΘΑΕ ι ΕΕ-ΣΣΚ. 
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4.Παρϊρτημα 

Χρόςιμεσ διευθύνςεισ 

 

1. Δλληνικές Αρτές 

Διιεληθή Πξεζβεία    Σει: +971-2-4492550     gremb.abd@mfa.gr 

Γξαθείν ΟΔΤ    Σει: +971-4-2272106     ecocom-dubai@mfa.gr 

Λέζρε Διιήλσλ Οκνγελώλ                 http://gulfgreeks.com/   

 

2. Αρτές ΖΑΔ-  

Κσβερνηηικές Ηζηοζελίδες – Ζλεκηρονικές Τπηρεζίες 

UAE Federal Government Portal www.government.ae  

UAE Federal Entities (Τποσργεία) https://uaecabinet.ae/en/federal-government-
entities  

UAE Local Entities (Δμιράηα - Περιθέρειες) https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-
uae-government/the-local-governments-of-the-
seven-emirates  

Abu Dhabi Government Portal www.abudhabi.ae  

Dubai e-Government www.dubai.ae  

Government of Sharjah www.sharjah.ae  

Ajman Portal www.ajman.ae  

Government of Umm Al Quwain http://www.uaq.ae 

Ras Al Khaimah e-Government www.rak.ae  

Fujairah e-Government www.fujairah.ae  

UAE Free Zones www.uaefreezones.com   

Federal Competitiveness and Statistics 
Authority (FCSA) 

http://fcsa.gov.ae  

Statistics Centre Abu Dhabi https://scad.ae  

Dubai Statistics Centre www.dsc.gov.ae  

Tasheel - eServices Portal www.tasheel.ae  

Dubai Trade www.dubaitrade.ae  

Σελωνειακές Αρτές 

UAE Federal Customs Authority www.customs.ae  

Abu Dhabi Customs http://www.adcustoms.gov.ae 

Dubai Customs Authority www.dubaicustoms.gov.ae  

Sharjah Department of Seaports & Customs www.sharjahcustoms.gov.ae  

Khalifa Port https://www.adports.ae/core-business/ports-
terminals/ports/khalifa-port/ 

Port Zayed https://www.adports.ae/core-business/ports-
terminals/ports/zayed-port/ 

Jebel Ali Port Authority (DP WORLD) http://dpworld.ae/our-portfolio/jebel-ali-port/ 

mailto:gremb.abd@mfa.gr
mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://gulfgreeks.com/
http://www.government.ae/
https://uaecabinet.ae/en/federal-government-entities
https://uaecabinet.ae/en/federal-government-entities
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
http://www.abudhabi.ae/
http://www.dubai.ae/
http://www.sharjah.ae/
http://www.ajman.ae/
http://www.uaq.ae/
http://www.rak.ae/
http://www.fujairah.ae/
http://www.uaefreezones.com/
http://fcsa.gov.ae/
https://scad.ae/
http://www.dsc.gov.ae/
http://www.tasheel.ae/
http://www.dubaitrade.ae/
http://www.customs.ae/
http://www.adcustoms.gov.ae/
http://www.dubaicustoms.gov.ae/
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/
https://www.adports.ae/core-business/ports-terminals/ports/khalifa-port/
https://www.adports.ae/core-business/ports-terminals/ports/khalifa-port/
https://www.adports.ae/core-business/ports-terminals/ports/zayed-port/
https://www.adports.ae/core-business/ports-terminals/ports/zayed-port/
http://dpworld.ae/our-portfolio/jebel-ali-port/
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Abu Dhabi International Airport www.abudhabiairport.ae  

Dubai Airports http://www.dubaiairports.ae/  

 
 

3. Δμπορικά & Βιομητανικά Δπιμεληηήρια 

Federation of UAE Chambers http://www.fcciuae.ae/  

Abu Dhabi Chamber  www.abudhabichamber.ae/  

Dubai Chamber  http://www.dubaichamber.com/  

Fujairah Chamber  www.fujcci.ae/  

Sharjah Chamber  www.sharjah.gov.ae/ 

Ras Al Khaimah Chamber www.rakchamber.ae  

Ajman Chamber www.ajmanchamber.ae  

Umm Al Quwain  http://www.uaqchamber.ae/  

 

4. Περιθέρειες & Αρτές Έκδοζης Δμπορικών Αδειών (Business Licensing) 

Abu Dhabi Municipality 
 

Sheikh Zayed Street, PO BOX 263, 
Tel.+97126788888, 
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.a
spx  

Abu Dhabi Department of Economic Development 
 

Al-Salam Street - Baniyas Towers - Behind Abu 
Dhabi Municipility,  +97128158888- 800555 
Email: eservices@adeconomy.ae    
https://ded.abudhabi.ae/en   

Higher Corporation for Specialized 
Economic Zones - Abu Dhabi 

PO Box 36000, 
Abu Dhabi, +971 (2) 550 00 00 
Email: bd@zonescorp.com  
www.zonescorp.com 

Abu Dhabi Tourism Authority 
 

Nation Towers Corniche, Building B, 
POBox94000, Abu Dhabi, Tel: +971 2 444 0444 
Fax: +971 2 599 5720 
Website: http://tcaabudhabi.ae   

Al Ain Municipality 
 

https://www.dpm.gov.abudhabi/en/aam 

Dubai Municipality 
 

Dubai Municipality Main Building, 20-Baniyas 
Road,Al Rigga, Deira,Dubai P.O Box: 67, 
Tel: +971 4 221 5555, Fax: +971 4 224 6666 
Email: info@dm.gov.ae, www.dm.gov.ae  

Dubai Department of Economic Development 
 

P.O. Box: 13223, Tel: +971 4 445 5555 
Email: info@dubaided.gov.ae 
www.dubaided.gov.ae 

Dubai Department of Tourism and Commerce 
 

www.visitdubai.com,  
https://www.visitdubai.com/en/department-of-
tourism 

Dubai Trakhees 
 

P.O. Box: 17000 Dubai, Tel: +971 4 363 6888, 
Email: customer.relationship@trk.pcfc.ae,  
www.trakhees.ae  

Sharjah Municipality Tel: +971 6 562 3333, 
https://portal.shjmun.gov.ae, 
info@shjmun.gov.ae  

http://www.abudhabiairport.ae/
http://www.dubaiairports.ae/
http://www.fcciuae.ae/
http://www.abudhabichamber.ae/
http://www.dubaichamber.com/
http://www.fujcci.ae/
http://www.sharjah.gov.ae/
http://www.rakchamber.ae/
http://www.ajmanchamber.ae/
http://www.uaqchamber.ae/
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.aspx
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.aspx
mailto:eservices@adeconomy.ae
https://ded.abudhabi.ae/en
mailto:bd@zonescorp.com
http://www.zonescorp.com/
http://tcaabudhabi.ae/
https://www.dpm.gov.abudhabi/en/aam
mailto:info@dm.gov.ae
http://www.dm.gov.ae/
mailto:info@dubaided.gov.ae
http://www.dubaided.gov.ae/
http://www.visitdubai.com/
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism
mailto:customer.relationship@trk.pcfc.ae
http://www.trakhees.ae/
https://portal.shjmun.gov.ae/
mailto:info@shjmun.gov.ae
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Sharjah Department of Economic Development Tel: +971 6 512 2222, Fax: +971 6 528 7999 
Email: sedd@sedd.gov.ae,  www.sedd.ae   

Ajman Municipality Email: 80070@am.gov.ae,  www.am.gov.ae  

Umm Al Quwain Municipality P O Box: 12 Umm Al Quwain 
Tel: +971 6 765 6145, 
http://md.uaq.ae/en/home.html, 
info.md@md.uaqgov.ae 

Umm Al Quwain Dpt. of Economic Development Al Roudah, Shaikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, Tel: +971 6 765 2200, Fax: 
+971 6 765 3322, Email: info@uaqded.gov.ae,  
http://ded.uaq.ae/  

Ras Al Khaimah Municipality Ras Al Khaimah / Al Nahdha St., Tel: +971 7 
2466666, Email: info@mun.rak.ae, 
http://www.mun.rak.ae 

Ras Al Khaimah Dpt. of Economic Development P O Box: 105010 Ras Al Khaimah 
Tel: +971 7 227 1222, http://www.ded.rak.ae, 
rakded@economic.rak.ae  

Fujairah Municipality PO Box: 7 Fujairah 
Tel: +971 9 222 7000, Fax: +971 9 222 2231 
Email: license@fujmun.gov.ae, 
www.fujmun.gov.ae  

 

5. Δλεύθερες Εώνες 

ABU DHABI 

Masdar City 
 

Licensing Authority: 
Masdar City Authority 
Khalifa City “A”, Abu Dhabi 
Tel: +971 2 653 3333 / Fax: +971 2 653 6002 
www.masdarcity.ae  

Twofour54 
 

Licensing Authority: 
Media Zone Authority – Abu Dhabi 
Khalifa Park, Abu Dhabi, 
Tel: +971 2 401 2454 / Fax: +971 401 2345 
Email: info@twofour54.com,  
www.twofour54.com   

Khalifa Industrial Zone – Abu Dhabi (KIZAD) Licensing Authority: 
Khalifa Industrial Zone Authority 
Al Taweela Island, P.O. Box 54477 
Tel: +971 800 10 2030 / Fax: +971 2 695 2030 
Email:customerservice@kizad.ae,     
http://www.kizad.ae  

Abu Dhabi Airport Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Abu Dhabi Airport Free Zone Authority 
Abu Dhabi, Tel: +971 2 505 3425 
Fax: +971 2 505 5922,  
Email: info@adafz.ae, www.adafz.ae  

DUBAI 

Jebel Ali Free Zone Licensing Authority: 
Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 
Jebel Ali, Dubai, Tel: +9714 445 3270 
Email: Faisal.Jassem@jafza.ae,  www.jafza.ae  

Dubai Maritime City 
 

Licensing Authority: 
Dubai Maritime City Authority (DMCA) 
Creek Area Business District 
Toll-Free Number: 800 8855 / Fax: +971 4 345 
2234, Email: info@dmca.ae,  www.dmca.ae   

mailto:sedd@sedd.gov.ae
http://www.sedd.ae/
mailto:80070@am.gov.ae
http://www.am.gov.ae/
http://md.uaq.ae/en/home.html
mailto:info.md@md.uaqgov.ae
mailto:info@uaqded.gov.ae
http://ded.uaq.ae/
mailto:info@mun.rak.ae
http://www.mun.rak.ae/
http://www.ded.rak.ae/
mailto:rakded@economic.rak.ae
mailto:license@fujmun.gov.ae
http://www.fujmun.gov.ae/
http://www.masdarcity.ae/
mailto:info@twofour54.com
http://www.twofour54.com/
mailto:customerservice@kizad.ae
http://www.kizad.ae/
mailto:info@adafz.ae
http://www.adafz.ae/
mailto:Faisal.Jassem@jafza.ae
http://www.jafza.ae/
mailto:info@dmca.ae
http://www.dmca.ae/
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Dubai TechnoPark 
 

Licensing Authority: 
Economic Zones World 
Jebel Ali, Dubai, Tel: +971 4 881 4888 
http://www.technopark.ae/    

Jumeirah Lake Towers Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Dubai Multi Commodities Centre Authority 
Almas Tower, Tel: +971 4 424 9600, 600 54 
3622, Email: customercare@dmcc.ae,  
www.dmcc.ae   

Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ) 
 

Licensing Authority: 
Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 
Ras Al Khor, Dubai, Tel: +971 4 333 5000 
Fax: +971 4 333 7871 
Email: mktg@jafza.co.ae  

Dubai Textile City Ali Bin Abi Taleb St – Dubai, Tel: +971 4 353 
1551, Email: texmas@eim.ae,  www.texmas.com  

Dragon Mart 
 

Licensing Authority: Trakhees 
International City- Al Warsan area 
Tel: +971 4 433 6200 / Fax: +971 4 433 6199 
Email: info@dragonmart.ae, www.dragonmart.ae  

Dubai International Financial Center (DIFC) 
 

Licensing Authority: 
DIFC Authority , DIFC, Level 14, The Gate 
Tel: +971 4 362 2222, www.difc.ae   

Dubai Airport Free Zone Al Twar, Dubai International Airport 
Tel: +971 600532392, www.dafz.ae  

Dubai Silicon Oasis 
 

Emirates Road, Dubai 
Tel: +971 4 501 5000 
Email: inquiries@dso.ae,  www.dsoa.ae   

Dubai Flower Centre (DFC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Airport Free Zone Authority 
Dubai International Airport 
Email: sales@dafz.ae,  www.dafz.ae   

Dubai Internet City (DIC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Sheikh Zayed Road, Dubai City 
Tel: +971 4 391 1111,  
Email: opportunities@dubaiinternetcity.ae   
www.dubaiinternetcity.com   

Dubai Outsource City (DOC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Dubai Academic City Road, Dubai 
Tel: +971 4 367 6666,  
Email: ask@outsourcecity.ae, 
http://www.dubaioutsourcecity.ae/  

Dubai Studio City (DSC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Qudra Road, Dubai Land, 
Dubai, Tel: +971 4 391 4555 
Email: info@dubaistudiocity.ae   
www.dubaistudiocity.ae  

International Media Production Zone (IMPZ) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Emirates Road, Dubai 
www.impz.ae  

Dubai Knowledge Park (DKP) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Sufooh Road, Dubai 
Tel: +971 4 390 1111, Fax: +9714 360 4886 
Email: info@dkp.ae, http://www.dkp.ae/  

http://www.technopark.ae/
mailto:customercare@dmcc.ae
http://www.dmcc.ae/
mailto:mktg@jafza.co.ae
mailto:texmas@eim.ae
http://www.texmas.com/
mailto:info@dragonmart.ae
http://www.dragonmart.ae/
http://www.difc.ae/
http://www.dafz.ae/
mailto:inquiries@dso.ae
http://www.dsoa.ae/
mailto:sales@dafz.ae
http://www.dafz.ae/
mailto:opportunities@dubaiinternetcity.ae
http://www.dubaiinternetcity.com/
mailto:ask@outsourcecity.ae
http://www.dubaioutsourcecity.ae/
mailto:info@dubaistudiocity.ae
http://www.dubaistudiocity.ae/
http://www.impz.ae/
mailto:info@dkp.ae
http://www.dkp.ae/
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Dubai International Academic City (DIAC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Ruwayyah, Dubai 
Tel: +971 4 360 2060, Fax: +971 4 360 4886 
Email: info@diacedu.ae, www.diacedu.ae   

Dubai Science Park 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Dubai 
Tel: +971 4 390 2222, Fax: +971 4 447 4205 
Email: info@dsp.ae, http://www.dsp.ae/   

Dubai Health Care City (DHCC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Healthcare City FZ LLC 
Oud Metha Road, Bur Dubai, Dubai 
Tel: 800 432584,  
Email: info@dhcc.ae, www.dhcc.ae   

International Humanitarian City (IHC) 
 

Licensing Authority: 
International Humanitarian City Authority 
Oud Metha Road- Dubai- UAE 
Tel: +971 4 368 0202 
Email: info@ihc.ae, www.ihc.ae  

SHARJAH 

Sharjah Airport International Free Zone (SAIF 
Zone) 
 

Licensing Authority: 
Sharjah Airport International Free Zone 
Authority, PO Box: 8000 Sharjah Airport 
Tel +971 6 5178248,  
Email: info@saif-zone.com, www.saif-zone.com   

Hamriyah Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Hamriyah Free Zone Authority 
Hamriyah, Sharjah 
Tel: +971 5 526 3333, Fax: +971 6 526 3555 
Email: sales@hfza.ae, www.hfza.ae   

AJMAΝ 

Ajman Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Ajman Free Zone Authority 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street 
Tel: +971 6 701 1555 
Email: info@afza.gov.ae, www.afza.gov.ae   

UMM AL QUWAIN 

Umm Al Quwain Free Trade Zone (UAQ FTZ)  Licensing Authority: 
Umm Al Quwain Free Trade Zone Authority 
Tel: +971 6 7647272, Fax: +971 6 7649782 
Email: info@uaqftz.com, https://uaqftz.com/   

RAS AL KHAIMAH 

Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) 
Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAK FTZ) 
RAK Investment Authority (RAKIA) 

Licensing Authority: 
RAK Economic Zone Authority 
Al Nakheel Area, Ras Al Khaimah 
Tel: +971 7 204 1111, Fax: + 971 7 207 7120 
Email: info@rakez.com, www.rakez.com   

FUJAIRAH 

Fujairah Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Fujairah Free Zone Authority 
Fujairah Port Area, Fujairah 
Tel: +971 9 222 8000, Fax : +971 9 222 8888 
E-mail : freezone@emirates.net.ae 
www.fujairahfreezone.com  

 

 

mailto:info@diacedu.ae
http://www.diacedu.ae/
mailto:info@dsp.ae
http://www.dsp.ae/
mailto:info@dhcc.ae
http://www.dhcc.ae/
mailto:info@ihc.ae
http://www.ihc.ae/
mailto:info@saif-zone.com
http://www.saif-zone.com/
mailto:sales@hfza.ae
http://www.hfza.ae/
mailto:info@afza.gov.ae
http://www.afza.gov.ae/
mailto:info@uaqftz.com
https://uaqftz.com/
mailto:info@rakez.com
http://www.rakez.com/
mailto:freezone@emirates.net.ae
http://www.fujairahfreezone.com/
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6. Γενικές Πληροθορίες-Σύπος 

Emirates News Agency http://wam.ae/en  

Middle East Business Intelligence www.meed.com   

Zawya /Middle East Business Information www.zawya.com   

AME Info www.ameinfo.com  

Gulf News http://gulfnews.com/   

Khaleej Times   http://www.khaleejtimes.com/   

The National http://www.thenational.ae/      

Emirates Business 24/7 http://www.business24-7.ae/  

UAE Yellow Pages www.yellowpages.ae   

Community Notice Board www.dubizzle.com   

 

7.  Γικηγορικά Γραθεία 

A R Hilal & Associates http://www.hilalassociates.com 

Abbas Al Hawai & Associates Advocates & Legal 
Consultants 

http://www.abbasalhwaiassociates.ae 

Abu Ghazaleh Intellectual Property http://www.agip.com/ 

Afridi & Angell http://www.afridi-angell.com 

Al Bahar & Associates http://www.albaharadvocates.ae 

Al Jasmi Advocates & Legal Consultants http://www.aljasmilaw.com 

Al Masa Advocates http://almasaadvocates.com/en/ 

Al Shamsi & Partners - Advocates & Legal 
Consultants 

http://lawuae.net/en/ 

Al Sharif Advocates & Legal Consultants http://www.dubailaw.com 

Al Tamimi & Company http://www.tamimi.com 

Al Wasl International Group Advocates & Legal 
Consultants 

http://www.awiglaw.ae 

Allen & Overy LLP http://www.allenovery.com 

Attorneys, The - Advocates & Legal Consultants http://www.theattorneys.ae 

Baker & McKenzie Habib Al Mulla 
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/e
mea/united-arab-emirates 

Bracewell & Giuliani LLP https://bracewell.com/ 

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP http://www.bsabh.com 

Busit www.busitlegal.com 

Clifford Chance http://www.cliffordchance.com 

Clyde & Co. http://www.clydeco.com 

Clyde & Co. 
https://www.clydeco.com/locations/office/abu-
dhabi/location 

http://wam.ae/en
http://www.meed.com/
http://www.zawya.com/
http://www.ameinfo.com/
http://gulfnews.com/
http://www.khaleejtimes.com/
http://www.thenational.ae/
http://www.business24-7.ae/
http://www.yellowpages.ae/
http://www.dubizzle.com/
http://www.hilalassociates.com/
http://www.abbasalhwaiassociates.ae/
http://www.agip.com/
http://www.afridi-angell.com/
http://www.albaharadvocates.ae/
http://www.aljasmilaw.com/
http://www.dubailaw.com/
http://www.tamimi.com/
http://www.awiglaw.ae/
http://www.allenovery.com/
https://bracewell.com/
http://www.bsabh.com/
http://www.busitlegal.com/
http://www.cliffordchance.com/
http://www.clydeco.com/
https://www.clydeco.com/locations/office/abu-dhabi/location
https://www.clydeco.com/locations/office/abu-dhabi/location
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Dentons & Co www.dentons.com 

Emirates Advocates http://www.emiratesadvocates.com 

Galadari & Associates (Advocate & Legal 
Consultants) 

http://www.galadarilaw.com 

HA ADVOCATES & Legal consultants  www.ha-lawfirm.net 

Hadef & Partners LLC  http://www.hadefpartners.com/ 

Helene Mathieu Legal Consultants http://hmlc.ae/ 

Hugh Fraser International Legal Consultants www.hfi-consulting.com 

James Berry & Associates Legal Consultant http://www.jamesberrylaw.com 

Kanaan Advocates & Legal Consultants www.kanlaw.ae 

Meyer-Reumann & Partners http://www.meyer-reumann.com/ 

MIO Law Firm http://miolawfirm.com/ 

Nayef Abu Sakran Company International 
(NASCO Int.) 

www.nascouae.com 

PwC Legal Middle East  https://www.pwc.com/m1/en.html 

Salloum & Partners LLC http://salloum.law 

Sami Al Midfa Advocacy & Legal Consultations http://www.almidfalawyers.com 

Samira Abdulla Gargash Advocate & Legal 
Consultant 

http://www.samiragargash.com 

Simmons & Simmons http://www.simmons-simmons.com 

Trench & Associates http://www.trenchlaw.com 

Trowers & Hamlins http://www.trowers.com 

Vinson & Elkins LLP https://www.velaw.com/Middle-East/Dubai/ 

Zayed Al Shamsi Advocates & Legal Consultants http://zayedalshamsi.ae/ 

 

8. Έλληνες Νομικοί ύμβοσλοι Δπιτειρήζεων 

Alsahawi Group Advocates & Legal 
Consultants  

 

Sasha Taktikou, Head of Corporate Division 
00971 507989562  
sasha@alsahlawigroup.com, www.alsahlawigroup.com  
Dubai 
 

Baker & McKenzie Habib Al Mulla Marcos Spanos, Associate 
+971 4 423 0084 
marcos.spanos@bakermckenzie.com 
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/uni
ted-arab-emirates   
Dubai 

Bregianni Foteini Freelancer, tax agent, 00971564869975, 
00306946330694,fbregianni@rtfm.gr 
Dubai, Αζήλα 

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP Antonios Dimitracopoulos, Partner, Head of Arbitration 
& Dispute Resolution and Construction practices  
Tel. +97143685555 
antonios.dimitracopoulos@bsabh.com, 
www.bsabh.com  

http://www.emiratesadvocates.com/
http://www.galadarilaw.com/
http://www.ha-lawfirm.net/
http://www.jamesberrylaw.com/
http://www.almidfalawyers.com/
http://www.samiragargash.com/
http://www.simmons-simmons.com/
http://www.trenchlaw.com/
http://www.trowers.com/
mailto:sasha@alsahlawigroup.com
http://www.alsahlawigroup.com/
mailto:marcos.spanos@bakermckenzie.com
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/united-arab-emirates
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/united-arab-emirates
mailto:fbregianni@rtfm.gr
mailto:antonios.dimitracopoulos@bsabh.com
http://www.bsabh.com/
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Dubai 

Connect Company House Athanassios Belitsas, Chairman,  
Tel.+97145124161 
a.belitsas@connectcompanyhouse.com 
www.connectcompanyhouse.com 
Dubai 

DESPINA DEREMPEI Freelancer, Real estate consultant, golden visa 
programme, business set up   
Tel +971 50 994 0984, dderempei@yahoo.com 
Dubai 

Galadari & Associates (Advocate & Legal 
Consultants) 
 

Thanos Karvelis, Head of Construction and Arbitration 
Tel.+971 55 4147018   
info@galadarilaw.com, http://www.galadarilaw.com 
Dubai 

Galadari & Associates (Advocate & Legal 
Consultants) 

Maria Palmou, Senior Associate  
Tel.+971 55 4147008  
info@galadarilaw.com,http://www.galadarilaw.com 
Dubai 

HCS Hadjihannas Corporate Services  
 

Joseph G. Hadjihannas, Managing Director 
+35797777777  
joseph@hcs-corporate.com, www.hcs-corporate.com   
Ras Al Khaimah 

INCE & CO International law Firm Paul Katsouris, Associate  
Tel.+971565064755 

paulkatsouris@incegd.com, www.incegd.com  
Dubai 

Insight UAE  
 

John Paravalos, Managing Director  
00971 566044205  
j.paravalos@insightuae.com, www.insightuae.com  
Dubai 

Stephanides Andreas Freelancer, tax agent, business consultant 
(+971)503047852, +306973400300  

andstephan2011@gmail.com 
Dubai 
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