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Το Εξωτερικό Εµπόριο των Η.Α.Ε. για το 2009 

 

Στα 132 δις ευρώ (600 δις Ντιρχάµ) ανήλθε ο όγκος εξωτερικού εµπορίου των ΗΑΕ το 

2009 (µη συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών) µειωµένος κατά 16% έναντι του 

προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων (UAE Federal 

Customs Authority).  

 

Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές το 2009 ανήλθαν στα 90 δις ευρώ (449 δις Ντιρχάµ) 

µειωµένες κατά 29% έναντι του 2008, οι εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών) στα 13,2 δις 

ευρώ (66 δις Ντιρχάµ) αυξηµένες κατά 9% έναντι του προηγούµενου έτους και οι 

επανεξαγωγές ανήλθαν στα 29,6 δις ευρώ (147,8 δις Ντιρχάµ) µειωµένες, επίσης, κατά 

9% έναντι του 2008. 

 

Τα 10 κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα είναι ο χρυσός, τα διαµάντια, τα αυτοκίνητα, τα 

κοσµήµατα, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, τα αεροπλάνα και µέρη αυτών, τα 

µηχανήµατα – κινητήρες, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τα σύρµατα – καλώδια. Οι 

10 βασικοί προµηθευτές των ως άνω προϊόντων είναι κατά σειρά η Ινδία, η κίνα, οι 

ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιαπωνία, το ηνωµένο Βασίλειο, η Ν. Κορέα, η Ιταλία, η Γαλλία και 

η Σ. Αραβία. 

 

Αναφορικά µε τις επανεξαγωγές, τα 10 κυριότερα προϊόντα είναι τα διαµάντια, τα 

αυτοκίνητα, τα κοσµήµατα, ο χρυσός, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, τα ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων, τα υφάσµατα και τα λάστιχα από καουτσούκ. Οι 10 βασικές χώρες 

επανεξαγωγής είναι το Ιράν, η Ινδία, το Ιράκ, η Σ. Αραβία, η ελεύθερη ζώνη Jebel Ali, το 

Κατάρ, η Ελβετία, το Μπαχρέιν, το Αφγανιστάν και το Χονγκ-Κονγκ. 

 

Τέλος, η συµβολή καθενός εκ των 7 εµιράτων στις εισαγωγές έχεις ως ακολούθως. 

Πρώτο, µε µεγάλη διαφορά από το δεύτερο, έρχεται το Dubai µε 71% ποσοστό επί του 

συνόλου των εισαγωγών και ακολουθούν το Abu Dhabi µε 21%, η Sharjah µε 6%, η 

Fujairah µε 1% και µε µικρότερα ποσοστά της µονάδας, το Ajman, η Ras Al Khaimah 

και το Umm Al Qaiwain. Όσο για τις επανεξαγωγές, το µεγαλύτερο µερίδιο ανήκει και 

πάλι στο Dubai µε 79% και ακολουθεί το Abu Dhabi µε 14%. 
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