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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΗΑΕ 

 

 

1.1. Πολιτικό σύστηµα 

 

 Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα είναι οµοσπονδία  επτά αυτόνοµων 

εµιράτων µε πρωτεύουσα την πόλη του Abu Dhabi, στο οµώνυµο εµιράτο, το 

µεγαλύτερο σε έκταση και οικονοµικά ισχυρότερο, ενώ το δεύτερο σε έκταση 

εµιράτο του Dubai αποτελεί το βασικό επιχειρηµατικό κέντρο στα ΗΑΕ και τη 

Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας τον µεγαλύτερο όγκο εµπορευµατικών 

συναλλαγών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην περιοχή. Τα υπόλοιπα 

εµιράτα είναι η Sharjah, το Ajman, το Umm Al Quwain, η Ras Al Khaimah και η 

Fujairah. 

 Το πολίτευµα της χώρας είναι η απόλυτη µοναρχία και ο επικεφαλής κάθε 

Εµιράτου αναλαµβάνει την εξουσία µε κληρονοµικό δικαίωµα. Η ανώτατη 

οµοσπονδιακή αρχή της χώρας είναι το Ανώτατο Συµβούλιο των Κυβερνητών των 

επτά Εµιράτων (Supreme Council of seven Emirates Rulers). Για τις αποφάσεις 

του Ανώτατου Συµβουλίου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε τουλάχιστον 

µελών συµπεριλαµβανοµένων του Dubai και του Abu Dhabi. Το Συµβούλιο 

διορίζει Πρόεδρο ως επικεφαλής της χώρας, ενώ δεν υφίστανται πολιτικά 

κόµµατα. Στις 4/11/2009 το Ανώτατο Συµβούλιο παραδοσιακά επανεξέλεξε τον 

ηγεµόνα του Abu Dhabi, Σεΐχη Khalifa bin Zayed Al Nahyan ως Πρόεδρο της 

χώρας για τα επόµενα 5 έτη. Επίσης εκλεγµένος από το Ανώτατο Συµβούλιο, 

Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος των ΗΑΕ είναι ο ηγεµόνας του Dubai, Σεΐχης 

Mohammed bin Rashed Al Maktoum. 

 Σηµειώνεται ότι κάθε Εµιράτο διαθέτει σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας και ο 

κατά τόπους Σεΐχης έχει το δικαίωµα να εκδίδει νόµους και διατάγµατα µε ισχύ 

στο έδαφος του εµιράτου του ή να έχει τη δική του αστυνοµία. Παράλληλα, 

διαφορές υπάρχουν στο βαθµό ελευθερίας και ανεκτικότητας ως προς τον τρόπο 

ζωής και τις επιρροές της δυτικής κουλτούρας στη καθηµερινή συµπεριφορά, 

στον τρόπο ενδυµασίας, στην κατανάλωση ή µη αλκοόλ κ.λπ., που το κάθε 

εµιράτο επιτρέπει στο έδαφός του. Ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες για 

διαµόρφωση ενιαίων πολιτικών στο πλαίσιο της Οµοσπονδίας υπό το συντονισµό 

του Υπουργικού Συµβουλίου (Council of Ministers), ενώ τείνει να γίνει κοινή 

πεποίθηση τόσο στις ηγέτιδες µερίδες όσο και στο σύνολο του πληθυσµού ότι η 

ύπαρξη της οµοσπονδίας είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη υψηλότερων 

επιπέδων ευηµερίας.  
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1.2. Οικονοµία 

 

 Η ραγδαία ανάπτυξη των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, 

οφειλόµενη στην ανακάλυψη και εκµετάλλευση των κοιτασµάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου οδήγησε στη µετεξέλιξη της χώρας από µία περιοχή µικρών 

έρηµων πριγκιπάτων (Trucial States) των οποίων η οικονοµία βασιζόταν στη 

γεωργία, τη νοµαδική κτηνοτροφία, την παραγωγή και το εµπόριο µαργαριταριών 

και ψαρικών, σε ένα σύγχρονο κράτος µε ανταγωνιστική οικονοµία, το οποίο 

παρέχει υψηλό επίπεδο διαβίωσης στους υπηκόους του. 

 Τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της επέτρεψαν 

να ακολουθήσει έναν πιο σύντοµο δρόµο προς την ανάπτυξη, διαφορετικό από 

αυτόν που καλούνται παραδοσιακά να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες 

(αποταµίευση, επενδύσεις κ.λπ.). Υπολογίζεται ότι τα αποθέµατα πετρελαίου των 

ΗΑΕ αγγίζουν τα 98 δις βαρέλια (8,1% των παγκοσµίων αποθεµάτων πετρελαίου) 

κατέχοντας την 4
η
 θέση ανάµεσα στις χώρες του OPEC µετά τη Σαουδική Αραβία, 

το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Αντιστοίχως, τα αποθέµατα της χώρας σε φυσικό 

αέριο υπολογίζονται στα 212 τρις κυβικά πόδια (tcf) καταλαµβάνοντας την 5
η
 

θέση παγκοσµίως µετά τη Ρωσία, το Ιράν, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.  

 Παρόλα αυτά, τα ΗΑΕ µε πρωτεργάτη το Dubai στράφηκαν την τελευταία 

δεκαετία, σε επενδύσεις σε άλλους παραγωγικούς τοµείς, τροφοδοτώντας, σε 

συνδυασµό µε την κατά περιόδους σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου, 

τους εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης των προηγούµενων ετών (7,4%, 2007-

2008). Αν και ο ρυθµός ανάπτυξης το 2009 παρουσίασε µείωση ανερχόµενος, 

σύµφωνα µε στοιχεία του Εµιρατινού Υπουργείου Οικονοµίας, στο 1,3% του 

ΑΕΠ λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η οικονοµία των ΗΑΕ παραµένει η 

πιο διαφοροποιηµένη οικονοµία µεταξύ των έξι κρατών του Συµβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), δεδοµένου ότι το 2009 η εγχώρια παραγωγή σε 

ποσοστό 71% αφορούσε προϊόντα και υπηρεσίες του µη-πετρελαϊκού τοµέα. Η 

ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή τοµέων όπως οι κατασκευές, η µεταποίηση, ο 

τουρισµός, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και το διεθνές εµπόριο στο ΑΕΠ της 

χώρας είναι αποτέλεσµα στρατηγικών σχεδίων, επενδύσεων και πολιτικών σε 

οµοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο απεξαρτοποίησης από το 

πετρέλαιο. 

  Πέραν των επενδύσεων σε νέους παραγωγικούς τοµείς και την ανάπτυξη 

των υποδοµών, η κυβέρνηση των ΗΑΕ κινείται την τελευταία δεκαετία προς την 

κατεύθυνση δηµιουργίας µίας ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς, 

δηµιουργώντας το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο (νόµους, κρατικές αρχές κ.λπ.) που 

θα καταστήσει ακόµη πιο ελκυστική την αγορά στους ξένους επενδυτές. 
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Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για το 2009, 

τα ΗΑΕ στο δείκτη αξιολόγησης του διασυνοριακού εµπορίου κατέλαβαν τη 14
η
 

θέση ανάµεσα σε 181 χώρες, ξεπέρασαν χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η 

Βραζιλία, η Ιταλία κ.λπ. σε θέµατα θεσµών, αποτελεσµατικότητας της αγοράς, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, ενώ κατέλαβαν τη 46
η
 θέση όσον 

αφορά το βαθµό ελευθερίας της οικονοµίας, αφήνοντας πίσω χώρες όπως η 

Γαλλία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία και η Κίνα.   

 

1.3. Το Εµιράτο του Abu Dhabi 

 Το Εµιράτο του Abu Dhabi, στο οποίο βρίσκεται η οµώνυµη πρωτεύουσα 

και δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της χώρας (1.559.000 κάτοικοι, 2008), αποτελεί το 

µεγαλύτερο σε έκταση εµιράτο από τα επτά που συγκροτούν την οµοσπονδία των 

ΗΑΕ. Το Abu Dhabi αν και συγκεντρώνει µόλις το 33% του πληθυσµού της 

χώρας, συµβάλλει στο συνολικό ΑΕΠ µε ποσοστό 60% καθώς διαθέτει το 94% 

των εθνικών πετρελαϊκών κοιτασµάτων, τα οποία υπολογίζονται σε 92,2 δις 

βαρέλια και αποτελούν το 7,7% των παγκοσµίων αποθεµάτων, και το 92% των 

εθνικών αποθεµάτων σε φυσικό αέριο, που αντιστοιχούν σε 196 τρις κυβικά πόδια 

(tcf). 

 Αν και το εµιράτο εξακολουθεί να επενδύει σε υψηλού προϋπολογισµού 

έργα µε στόχο την αύξηση της ηµερήσιας παραγωγής πετρελαίου από 2,8 εκατ. 

βαρέλια/µέρα σε 3,5 εκατ. έως το 2018, από την άλλη πλευρά, τα τελευταία 

χρόνια ένα µεγάλο µέρος από τα πετρελαϊκά του έσοδα διοχετεύονται σε µεγάλα 

επενδυτικά σχέδια για τη διαφοροποίηση της οικονοµίας του µε στόχο, ο οποίος 

διατυπώνεται και στο στρατηγικό πλάνο «Abu Dhabi Economic Vision 2030», τη 

µείωση της εξάρτησής του από το πετρέλαιο σε ποσοστό 40% έως το 2030, από 

60% του ΑΕΠ που είναι σήµερα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας, της έρευνας και τεχνολογίας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 

του τουρισµού. 

 Μεγάλα κατασκευαστικά έργα και πολυτελή ξενοδοχεία αναδιαµορφώνουν 

πλήρως το εµιράτο, το οποίο αναµένεται σε µικρό χρονικό διάστηµα να αποτελεί 

την πολιτιστική πρωτεύουσα της Μέσης Ανατολής. Παραθέτουµε τα 10 

σηµαντικότερα υπό κατασκευή έργα στο Abu Dhabi σήµερα: 

1. Khalifa City: Πρόκειται για τη νέα πρωτεύουσα του Abu Dhabi, αξίας 40 δις. 

δολ. ΗΠΑ. Η νέα πόλη θα συµπεριλάβει όλα τα οµοσπονδιακά υπουργεία, 

κυβερνητικά γραφεία και πρεσβείες καλύπτοντας 49 εκ. τετραγωνικά µέτρα. Η 

πόλη αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2030. 

2. Yas Island: Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο αξίας 39 δις δολ. που 

περιλαµβάνει ξενοδοχεία, παραλίες, µαρίνες, καταστήµατα, εγκαταστάσεις 
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ψυχαγωγίας, σπίτια το πάρκο της Ferrari καθώς και την πίστα όπου 

πραγµατοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας Formula 1 τον Οκτώβριο του 2009.  

3. Saadiyat Island: Το νησί αξίας 28 δις δολ. ΗΠΑ θα διαθέτει παραλία 19 

χιλιοµέτρων, 29 ξενοδοχεία, τρεις µαρίνες, 8.000 βίλες, πάνω από 38.000 

διαµερίσµατα, µουσεία (Guggenheim, Louvre, Maritime Museum), 

συναυλιακό χώρο, τρία λιµάνια, ένα πάρκο, γήπεδο γκολφ και ναυτικό όµιλο.  

4. Burooj Properties: Έχει σχεδιαστεί ένα project αξίας 24 δις δολ. ΗΠΑ  το 

οποίο θα περιλαµβάνει 11 πύργους µε διαµερίσµατα, γραφεία, τέσσερα 

ξενοδοχεία και ένα εµπορικό κέντρο. 

5. Masdar City: Η πόλη αξίας 22 δις δολ. ΗΠΑ θα περιλαµβάνει ένα 

πανεπιστήµιο, εµπορικές και οικιστικές περιοχές καθώς και φιλικές προς το 

περιβάλλον βιοµηχανικές περιοχές. Θα εξαρτάται από την ηλιακή ενέργεια, θα 

διαθέτει φωτοβολταϊκές φάρµες και δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα.  

6. Al Raha Beach Complex: Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα αξίας 

13 δις δολ. ΗΠΑ και δυναµικότητας 120.000 ατόµων. 

7. Abu Dhabi’s International Capital Trading: Πρόκειται για µια πολλαπλών 

χρήσεων πόλη, αξίας 10 δις δολ. ΗΠΑ, η οποία θα διαθέτει εµπορικά κέντρα, 

ξενοδοχεία, γραφεία, οικιστικές περιοχές, αποθήκες και περιοχές ελαφράς 

βιοµηχανίας 

8. Al Reem Island: Το νησί αξίας 7,8 δις δολ. ΗΠΑ πρόκειται να στεγάσει 

περίπου 80.000 άτοµα. Θα περιλαµβάνει αρκετά κτήρια 40 και 50 ορόφων και 

2 κτήρια 80 ορόφων. 

9. Sheikh Mohammad Bin Zayed City: Πρόκειται για µια νέα πόλη, αξίας 6,5 δισ 

δολ. ΗΠΑ που θα περιλαµβάνει 374 κτίρια (γραφείων και διαµερισµάτων) 

10. Abu Dhabi Light Rail Project & MGM Grand Hotel: Πρόκειται για την 

κατασκευή ενός σιδηροδρόµου 350 χλµ και ενός µεγάλου ξενοδοχείου 1.200 

δωµατίων. Η αξία του έργου φτάνει τα 3 δις δολ. ΗΠΑ. 

 

1.4. Το Εµιράτο του Dubai 

 Το εµιράτο του Dubai αποτελεί το επιχειρηµατικό κέντρο της χώρας, το 

οποίο παρά τον περιορισµένο ορυκτό πλούτο γνώρισε τα τελευταία χρόνια 

εκρηκτική ανάπτυξη σε πληθώρα τοµέων µε κυριότερους εκείνους των 

κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, της ναυτιλίας, του εµπορίου, των 

τραπεζών, των µεταφορών και του τουρισµού. Συγκαταλέγεται ανάµεσα στα 

σηµαντικότερα εµπορικά κέντρα παγκοσµίως (trade hub) και αποτελεί την πύλη 

σε µια αγορά µεγαλύτερη του 1 δις καταναλωτών, καλύπτοντας την 

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, την Ανατολική Αφρική, την ενδοχώρα της 

Ασία, τη Μέση Ανατολή, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερα σηµαντικών 

αναπτυσσόµενων αγορών του Ιράν και του Ιράκ. 
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 Το εµιράτο του Dubai διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες γειτονικές αγορές 

γιατί  µε λίγα λόγια προσφέρει: 

- Ένα από τα πλέον απελευθερωµένα οικονοµικά περιβάλλοντα της περιοχής 

που προωθεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

- Απουσία φόρου εισοδήµατος ή κερδών 

- Ανυπαρξία συναλλαγµατικού ελέγχου 

- Σύγχρονο τοµέα υπηρεσιών – µεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες, δικηγορικά και 

λογιστικά γραφεία, διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες συµβούλων κλπ.. 

- ∆ιοργάνωση των µεγαλύτερων περιφερειακών Εκθέσεων και Συνεδρίων στη 

Μέση Ανατολή 

- Αεροπορικές συνδέσεις µέσω 120 αεροπορικών εταιριών που συνδέουν 205 

πόλεις σε όλον τον κόσµο 

- Ανεπτυγµένο τοµέα τηλεπικοινωνιών  

- ∆υτικό τρόπο ζωής και χαµηλή εγκληµατικότητα. 

 Επιπρόσθετα, το Dubai αποτελεί το σηµαντικότερο διαµετακοµιστικό 

κέντρο της περιοχής καθώς διαθέτει: 

- Στρατηγική θέση ανάµεσα στην εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη 

- Ιδιαίτερα αναπτυγµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα αποθήκευσης – 

διακίνησης – µεταφορών (logistics) µε υπερσύγχρονες υποδοµές και άρτιο 

εξοπλισµό. 

- Εξαιρετικές υπηρεσίες στα δυο µεγάλα λιµάνια: το λιµάνι Rashid (35 θέσεις 

πλοίων) και το υπερσύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόµενο λιµάνι Jebel Ali 

(75 θέσεις πλοίων ), τοποθετούν την Dubai Port Authority στις 10 µεγαλύτερες 

λιµενικές αρχές παγκοσµίως, όσον αφορά τη δυναµικότητα φιλοξενίας πλοίων 

και εµπορευµατοκιβωτίων. 

- Χαµηλό κόστος αποθήκευτρων και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και χώρων ψυγείων. 

- Υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο που επεκτείνεται  

 Ωστόσο, η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά το 

εµιράτο µε αποτέλεσµα πολλά κατασκευαστικά έργα να αναθεωρούνται ή και να 

ακυρώνονται λόγω δυσχερειών στη χρηµατοδότησή τους, µε αποκορύφωµα τα 

γεγονότα του Νοεµβρίου του 2009 µε το αίτηµα της εταιρείας Nakheel για 

πάγωµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών της σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές 

(βλ. αναλυτικά κεφ. 2.5), γεγονός που κλόνισε γενικότερα το επενδυτικό κλίµα 

στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα, σύµφωνα µε αξιόπιστους αναλυτές, απέδειξε ότι τα 

ΗΑΕ ως Οµοσπονδία, ήτοι µε την υποστήριξη του πλούσιου εµιράτου Abu Dhabi, 

δύνανται να αντεπεξέλθουν στη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, έχοντας ήδη 

δείξει δείγµατα ανάκαµψης. 
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1.5. Τα Βόρεια Εµιράτα 

 Τα βόρεια εµιράτα της Sharjah, της Fujairah, του Ajman, του Umm Al 

Quwain και της Ras Al Khaimah έχουν τις δικές τους οικονοµικές προτεραιότητες 

και διαφορετικό εµπορικό προφίλ. Ο αριθµός των νέων επιχειρήσεων αυξάνεται 

και αναπτύσσεται η ελαφρά βιοµηχανία δεδοµένου ότι όλα τα µικρότερα εµιράτα 

προσπαθούν να αναπτυχθούν οικονοµικά. Κάθε εµιράτο έχει λιµάνι το οποίο και 

επεκτείνεται προκειµένου να ανταποκριθεί στην ολοένα και µεγαλύτερη ζήτηση. 

Οι κυριότερες βιοµηχανίες στα ανωτέρω εµιράτα περιλαµβάνουν τη γεωργία, τον 

τουρισµό και την οικοτεχνία - χειροτεχνία. 

Σάρζα (Sharjah): Είναι το τρίτο µεγαλύτερο εµιράτο και τόπος των δύο τρίτων 

των βιοµηχανικών εταιριών της χώρας. ∆ιαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόµενο 

διεθνές αεροδρόµιο, βιοµηχανική ζώνη ελεύθερου εµπορίου και δυο λιµάνια, ένα 

στον αραβικό κόλπο και ένα στο Khor Fakkan (ανατολική ακτή). Το εµιράτο είναι 

περισσότερο συντηρητικό από το Dubai. Το αλκοόλ απαγορεύεται και 

επιβάλλεται ένας νόµος περί ευπρέπειας. Τα άτοµα που επισκέπτονται το εµιράτο 

ή κατοικούν σε αυτό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα 

ενδυµασίας και γενικότερα δηµόσιας συµπεριφοράς.  

Αζµάν (Ajman): Tο εµιράτο βρίσκεται στα βόρεια της Sharjah, διαθέτει αρκετά 

εργοστάσια που παράγουν µια σειρά από αγαθά, όπως τρόφιµα, (µη αλκοολούχα) 

ποτά, καπνό, υφάσµατα, δερµάτινα είδη και προϊόντα χαρτιού. 

Ρας Αλ Κάιµα (Ras Al Khaimah): Στα βορειανατολικά του Umm Al Quwain, η 

Ras Al Khaimah αποτελεί τη βασικότερη γεωργική περιοχή των ΗΑΕ. Τα ορυχεία 

συµπεριλαµβάνονται, επίσης, στις πλέον σηµαντικές δραστηριότητες του 

εµιράτου. Επιπρόσθετα, διαθέτει δυο λατοµεία και τέσσερις τσιµεντοβιοµηχανίες, 

εργοστάσια παραγωγής πλακιδίων και κεραµικών, επιτραπέζια είδη από γυαλί και 

φαρµακευτικά προϊόντα. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και έρευνες για εξόρυξη 

πετρελαίου. Το λιµάνι του εµιράτου βρίσκεται σε καλή θέση κοντά στα στενά του 

Hormuz. Το εµιράτο έχει προχωρήσει στην ίδρυση 2 ζωνών ελευθέρου εµπορίου 

(RAKIA και RAK Free Trade Zone) και επίσης αναπτύσσει ένα τουριστικό 

θέρετρο µε τεχνολογικό πάρκο αξίας 1 δις δολ. ΗΠΑ συνδυάζοντας την πολυτελή 

διαµονή δίπλα στη θάλασσα µε τεχνολογικό πάρκο. Σηµαντική είναι η προοπτική 

περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργίας καθώς ήδη το 15% της γης καλλιεργείται. 

Αρκετές εταιρείες εµπλέκονται στην παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, στην 

κτηνοτροφία και στην εκτροφή πουλερικών.  

Φουτζέιρα (Fujeirah): Βρίσκεται στον Κόλπο του Οµάν. Το 1985, το λιµάνι της 

εκβαθύνθηκε και επεκτάθηκε προκειµένου να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές 

εταιρίες και νέες δραστηριότητες. Το λιµάνι της παρέχει πρόσβαση στα ΗΑΕ 

αποφεύγοντας τα στενά του Hormuz και είναι µέσα στα τρία λιµάνια µε την 

µεγαλύτερη αποθήκη καυσίµων στον κόσµο. Το εµιράτο σκοπεύει να υλοποιήσει 
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έργα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας, στην αφαλάτωση ύδατος και στην 

κατασκευή ξενοδοχείων. 

Ουµ Αλ Κουέιν (Umm Al Quwain): Το εµιράτο διαθέτει εργοστάσιο τσιµέντου, 

βιοµηχανικές µονάδες που παράγουν σωλήνες και χαρτί. Η γεωργία αποτελεί 

σηµαντικό κοµµάτι της τοπικής οικονοµίας µε µεγάλη ποικιλία καλλιεργούµενων 

προϊόντων. Το εµιράτο διαθέτει επίσης µεγάλο εκτροφείο πουλερικών. 

 

 



Ετήσια Έκθεση 2009, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουµπάι 

 11 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 2009 – Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΑΕ 

 

2.1. Μακροοικονοµικά Στοιχεία 

 Η πορεία της οικονοµίας των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του 2009, παρά τις όχι 

και τόσο αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις των διεθνών οργανισµών, τελικά 

κινήθηκε θετικά στα επίπεδα του 1,3%, έναντι 7,4% τον προηγούµενο χρόνο, 

σύµφωνα και µε τις τελικές εκτιµήσεις του ∆ΝΤ και του Εµιρατινού Υπουργείου 

Οικονοµίας. Όσο για το 2010, αναµένεται περαιτέρω ανάπτυξη της τάξης του 3%, 

υλοποιώντας έτσι το στόχο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου «UAE Vision 2021» 

για τη δηµιουργία µίας από τις πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες διεθνώς, 

διασφαλίζοντας υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους της, µε οδηγό την 

καινοτοµία, την κοινωνία της γνώσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη.  

 Οι τιµές των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών των ΗΑΕ το 2009 (δις 

δολ. ΗΠΑ) έχουν ως εξής:  

Μακροοικονοµικός ∆είκτης 2008 2009 Τάση 

Ονοµαστικό ΑΕΠ  254,4 249,0 -  2,0% 

Πραγµατικό ΑΕΠ  138,3 140,1 + 1,3% 

    - Πραγµατικό Πετρελαϊκό ΑΕΠ  46,4 40,5 -13,0% 

    - Πραγµατικό Μη Πετρελαϊκό ΑΕΠ 91,9 99,6 + 8,4% 

Ρυθµός Ανάπτυξης  7,4% 1,3% : 

Πληθωρισµός 12,3% 1,56% : 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  22,3 7,8  -65,0% 

Εµπορικό Ισοζύγιο  38,9 21,7  -44,0% 

Εξαγωγές 118,6 85.8 +27,6% 

   - Εξαγωγές πετρελαιοειδών 102,2 67,9 -33,5% 

   - Εξαγωγές µη πετρελαιοειδών 16,4 17,9 + 9,1% 

Επανεξαγωγές 44,4 40,2 -  9,4% 

Εισαγωγές  154,1 122,3 -20,5% 

 
 

Πηγή: UAE Economic Report 2009(Ministry of Economy)  

UAE Central Bank Report 2009  

UAE Federal Customs Authority Annual Report 2009 

 Αναφορικά µε τη σύνθεση του ΑΕΠ το 2009, παρατηρούµε ότι ο µη 

πετρελαϊκός τοµέας συµµετέχει µε ποσοστό 71% ενώ ο πετρελαϊκός µε µόνο 29% 

ως αποτέλεσµα των συνεχιζόµενων προσπαθειών για τη διαφοροποίηση της 

οικονοµίας της χώρας και απεξαρτοποίησή της από το πετρέλαιο επενδύοντας σε 
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άλλους σηµαντικούς παραγωγικού τοµείς. Παραθέτουµε πίνακα µε τη συµµετοχή 

των επιµέρους κλάδων (εκτός πετρελαίου) στην οικονοµία της χώρας: 

Τοµείς (εκτός του πετρελαϊκού) Ποσοστό 

Μεταποίηση 16,2 % 

Κατασκευές 10,7 % 

Εµπόριο (λιανική και χονδρική) 9,0 % 

Κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες 8,2 % 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες 8,0 % 

Μεταφορές, αποθήκευση & επικοινωνίες 7,1 % 

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 5,8 % 

Τουρισµός (ξενοδοχεία & εστιατόρια)  1,8 % 

Γεωργία, κτηνοτροφία & ιχθυοκαλλιέργεια 1,7 % 

Ηλεκτρισµός, Υγραέριο & Νερό 1,6 % 

Οικιακές Υπηρεσίες 0,5 % 
 

Πηγή: UAE Economic Report 2009(Ministry of Economy) 

.   

 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PPP, Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης) των 

ΗΑΕ, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΝΤ, το 2009 ανήλθε στα 36.536 δολ. έναντι 

37.442 δολ. το 2008 και είναι το 15
ο
 µεγαλύτερο ανάµεσα σε 181 χώρες και το 

τρίτο µεγαλύτερο µετά από αυτό του Κατάρ και του Κουβέιτ µεταξύ των 6 χωρών 

του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).  

 Αξιοσηµείωτη είναι η θετική επίδραση της οικονοµικής κρίσης στον 

πληθωρισµό, ο οποίος ενώ κυµαινόταν σε διψήφια µεγέθη τα προηγούµενα χρόνια 

(12,3%, 2008), αντίθετα το 2009 συρρικνώθηκε στο 1,56%, που είναι το 

χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών, ενώ για το 2010 προβλέπεται ελαφρά 

αύξηση στα επίπεδα του 3%.  

 Ο όγκος εµπορίου µη πετρελαϊκών αγαθών το 2009 ανήλθε στα 180,4 δις 

δολ., µειωµένος κατά -16% έναντι του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε την 

Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων (UAE Federal Customs Authority). 

Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές ανήλθαν στα 122,3 δις δολ. µειωµένες κατά -20,5% 

έναντι του 2008, οι εξαγωγές στα 17,9 δις δολ. αυξηµένες κατά +9,1% έναντι του 

προηγούµενου έτους και οι επανεξαγωγές ανήλθαν στα 40,2 δις δολ., επίσης, 

µειωµένες κατά -9,4% έναντι του 2008. Σηµειώνουµε ότι η Οµοσπονδιακή 

Υπηρεσία Τελωνείων δεν συνυπολογίζει στο συνολικό όγκο εµπορίου της χώρας 

τις εµπορευµατικές συναλλαγές των Ζωνών Ελευθέρου Εµπορίου, οι οποίες 

σύµφωνα µε την Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, ανήλθαν το 2009 στα 74,5 δις 

δολ. ΗΠΑ (εισαγωγές 48,3 δις δολ., εξαγωγές 26,2 δις δολ.) µειωµένες κατά -

14,2%.  

Σύνθεση ΑΕΠ των ΗΑΕ το 2009

πετρελαϊκός τοµέας

µη µετρελαϊκός τοµέας
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 Τα 10 κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα (µη πετρελαιοειδή) 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, oι 10 κυριότερες χώρες είναι το Ιράν και σε µεγάλη 

απόσταση ακολουθούν η Ινδία, το Ιράκ, η Σ. Αραβία, η ελεύθερη ζώνη Jebel Ali, 

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

 Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι 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%. 

 Σύµφωνα µε την Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ για το 2009, 

το πλεόνασµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (Εµπορικό Ισοζύγιο + 

Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων) µειώθηκε σε σχέση µε το 2008 σε ποσοστό -65% 

ανερχόµενο στα 7,8 δις δολ. ΗΠΑ. Όσον αφορά το Εµπορικό Ισοζύγιο 

παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 21,7 δις δολ. ΗΠΑ, µειωµένο σε σχέση µε το 2008 

κατά -44% εξαιτίας της µείωσης στην αξία των εξαγωγών πετρελαιοειδών, η 

οποία ανήλθε στα 67,92 δις δολ. ΗΠΑ (249,3 δις Ντιρχάµ) λόγω της µειωµένης 

παραγωγής και των διακυµάνσεων στην τιµή του. Σηµειώνεται ότι η τιµή του 

αργού πετρελαίου από 95 δολ./βαρέλι το 2008, κυµάνθηκε περί τα 65 δολ./βαρέλι 

το 2009, γεγονός που οδήγησε σε µείωση των εσόδων από τις εξαγωγές 

πετρελαίου. 

  

2.2. Εµπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ 

 Σύµφωνα µε τη EUROSTAT, οι εξαγωγές της ΕΕ (EU27) προς τα ΗΑΕ 

ανήλθαν, το 2009, στο ποσό των 25 δις ευρώ, µειωµένες  σε ποσοστό -20,64% σε 

σχέση µε το 2008, ενώ οι εισαγωγές στα 3,8 δις ευρώ, επίσης µειωµένες κατά -

35,37%.  

 Σε απόλυτα µεγέθη τις σηµαντικότερες σε αξία εξαγωγές προς τα ΗΑΕ 

σηµείωσε η Γερµανία (5,9 δις €) και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (3,9 δις €), η 

Ιταλία (3,8 δις €), η Γαλλία (3,4 δις €), η Ολλανδία (2,1 δις €) και το Βέλγιο (1,4 

δις €). Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι σχεδόν για το σύνολο των χωρών της ΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, οι εξαγωγές προς τα ΗΑΕ παρουσίασαν 
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µείωση σε σχέση µε το 2008 εκτός από την αξιοσηµείωτη αύξηση που 

παρατηρήθηκε στις εξαγωγές της Λιθουανίας (+772,65%) και της Εσθονίας 

(+170,11%), ενώ τη µικρότερη ποσοστιαία µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο 

έτος σηµείωσαν οι εξαγωγές της Γαλλίας (-0,62%). Αναφορικά µε την αξία των 

εισαγωγών της ΕΕ από τα ΗΑΕ σε απόλυτα µεγέθη την πρώτη θέση 

καταλαµβάνει το Βέλγιο (925 εκατ €) και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (702 εκατ. 

€), η Γαλλία (601 εκατ. €), η Ολλανδία (437 εκατ. €), η Γερµανία (388 εκατ. €) 

και η Ιταλία (364 εκατ.€). Επίσης, η µεταβολή των εισαγωγών είχε αρνητικό 

πρόσηµο για όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Λιθουανία (+135,7%), τη 

Σλοβενία (+61,94%) και την Ιρλανδία (+56,33%).  

 Ως προς την σύνθεση των εξαγωγών των χωρών της ΕΕ προς τα ΗAΕ 

παρατηρούµε ότι ανάµεσα στα πρώτα 10 προϊόντα το µεγαλύτερο µερίδιο 

καταλαµβάνουν οι εξαγωγές πυρηνικών αντιδραστήρων και µηχανολογικού 

εξοπλισµού (5 δις €) µειωµένες κατά -17% σε σχέση µε το 2008, ενώ ακολουθούν 

ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός (4 δις €), τα οχήµατα (1,6 δις €) των οποίων όµως 

οι εξαγωγές υπέστησαν τη σηµαντική µείωση ύψους -50% σε σχέση µε το 2008, 

τα αεροσκάφη (1,5 δις €), οι πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι (1,4 δις €) 

σηµειώνοντας επίσης µεγάλη πτώση σε ποσοστό -30%, τα ορυκτά καύσιµα-

λιπαντικά (1 δις €), τα προϊόντα από σίδηρο (870 εκατ. €) µειωµένα κατά -44%, 

τα καλλυντικά (599 εκατ. €) παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 18%, τα 

φαρµακευτικά προϊόντα (549 εκατ. €), τα πλαστικά (473 εκατ. €) και τα έπιπλα 

(471 εκατ. €). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι θετική µεταβολή σηµειώθηκε εκτός από 

τις εξαγωγές καλλυντικών µόνο στα δηµητριακά και το αλεύρι (17%, 121 εκατ. 

€), στα ζώντα ζώα (45%, 91 εκατ. €), τα ελαιώδη φρούτα και διάφορα σιτηρά 

(39%, 88 εκατ. €), τα έργα τέχνης (46%, 67 εκατ. €) και τέλος τα προϊόντα από 

νικέλιο και τα ζαχαρώδη προϊόντα σηµειώνοντας αντιστοίχως εντυπωσιακή 

αύξηση της τάξης 150% (50 εκατ. €) και 140% (41 εκατ. €) αντιστοίχως.  

 Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές της ΕΕ από τα ΗΑΕ αφορούν κυρίως 

µαργαριτάρια, πολύτιµους και ηµιπολύτιµους λίθους (911 εκατ. €) παρόλο που 

υπέστησαν µείωση της τάξης του -34%, τα ορυκτά καύσιµα-λιπαντικά (738 εκατ. 

€) µειωµένα κατά -56%, ο µηχανολογικός εξοπλισµός (313 εκατ. €) τα πλαστικά 

(283 εκατ. €) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός (272 εκατ. €). 
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Εξωτερικό Εµπόριο ανάµεσα σε ΕΕ και ΗΑΕ 

(σε κατάταξη ανάλογα µε το ύψος των εξαγωγών το 2009, αξία σε Ευρώ) 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΧΩΡΑ 2008 2009 % 2008 2009 % 

GERMANY  8,040,012,288 5,980,037,278 -25.62 396,619,504 388,721,820 -1.99 

UNITED 

KINGDOM 
4,599,986,411 3,942,902,425 -14.28 899,495,115 702,502,399 -21.90 

ITALY 5,226,268,359 3,841,185,505 -26.50 454,394,537 364,680,978 -19.74 

FRANCE 3,491,722,950 3,470,182,793 -0.62 948,668,635 601,245,698 -36.62 

NETHERLANDS 2,390,037,890 2,116,667,184 -11.44 891,376,087 437,586,444 -50.91 

BELGIUM 1,873,268,893 1,429,911,965 -23.67 1,459,594,933 925,497,687 -36.59 

SPAIN 1,148,124,026 889,259,390 -22.55 244,945,802 80,147,546 -67.28 

HUNGARY 421,958,215 518,717,479 22.93 41,756,238 22,505,184 -46.10 

AUSTRIA 645,615,760 440,140,494 -31.83 36,831,538 25,069,145 -31.94 

CZECH 

REPUBLIC  
443,660,549 386,908,571 -12.79 49,020,766 23,673,479 -51.71 

POLAND 519,526,287 345,292,238 -33.54 14,340,460 10,227,819 -28.68 

SWEDEN 578,263,730 316,376,510 -45.29 42,904,844 11,530,633 -73.13 

IRELAND 322,333,590 274,719,582 -14.77 17,177,198 26,853,612 56.33 

FINLAND 640,842,674 273,821,361 -57.27 12,846,393 5,657,732 -55.96 

DENMARK 293,001,989 219,478,650 -25.09 99,600,114 26,510,310 -73.38 

ROMANIA 313,858,886 175,419,237 -44.11 40,907,785 35,540,750 -13.12 

GREECE 217,877,065 136,014,367 -37,57 60,621,191 32,517,124 -46.36 

PORTUGAL 71,426,922 62,428,359 -12.60 50,791,051 17,914,943 -64.73 

LUXEMBOURG 45,492,002 61,919,889 36.11 6,094,318 2,126,523 -65.11 

LITHUANIA 6,007,069 52,420,432 772.65 2,061,658 4,860,562 135.76 

SLOVAKIA 109,951,259 48,159,341 -56.20 583,262 679,339 16.47 

BULGARIA 166,379,680 44,741,238 -73.11 24,729,001 14,039,007 -43.23 

ESTONIA 14,223,185 38,418,385 170.11 1,737,789 167,211 -90.38 

SLOVENIA 44,755,176 30,131,262 -32.68 670,059 1,085,090 61.94 

MALTA 11,075,847 14,891,830 34.45 9,535,573 6,291,856 -34.02 

CYPRUS 15,741,393 12,493,908 -20.63 61,771,026 25,612,329 -58.54 

LATVIA 9,896,893 4,683,094 -52.68 1,915,799 1,121,806 -41.44 

TOTAL (EU 27) 31,662,320,921 25,126,912,430 -20.64 5,870,990,676 3,794,367,026 -35.37 
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2.3.  Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου ΕΕ – Συµβουλίου Συνεργασίας των 

χωρών του Κόλπου (GCC) 

 

 Η ΕΕ και οι έξι χώρες µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 

(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates) στο πλαίσιο 

των δεσµεύσεών τους εκατέρωθεν από την υπογραφείσα Συµφωνία Συνεργασίας 

(Cooperation Agreement, 1988) ξεκίνησαν το 1990 τις διαπραγµατεύσεις για την 

υπογραφή Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου (Free Trade Agreement – FTA). Οι εν 

λόγω διαπραγµατεύσεις αντιµετωπίζοντας σηµαντικές δυσκολίες πάγωσαν για ένα 

χρονικό διάστηµα και το 1999, αφού ανακοινώθηκε η τελωνειακή ένωση των έξι 

αραβικών χωρών ξεκίνησε νέος κύκλος διαβουλεύσεων µε ιδιαίτερα έντονους 

ρυθµούς από το 2007 και έπειτα.  

 Τα κρίσιµα προς επίλυση θέµατα προκειµένου να επιτευχθεί η συµφωνία 

των δύο πλευρών σε ένα από κοινού αποδεκτό κείµενο είναι τα κάτωθι:  

� Η ρήτρα της πολιτισµικής αντίστασης στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία 

εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη αυτής της ρήτρας. Οι άλλες χώρες την 

δέχονται καταρχήν αλλά επιθυµούν περιορισµένη διατύπωση και αρνούνται 

την εµπλοκή της διεθνούς κοινότητας σε περίπτωση που προκύψει σχετικό 

θέµα.  

� Το Σουλτανάτο του Οµάν ζητά να διατηρηθούν οι εισαγωγικοί δασµοί στο 

αλκοόλ και στον καπνό. Πιθανολογείται ότι οι εισαγωγικοί δασµοί θα 

µετατραπούν σε Φ.Π.Α. µετά το 2012. Αυτό το θέµα θεωρείται ήσσονος 

σηµασίας. 

� Τα ΗΑΕ επιθυµούν να εξαιρεθούν από τη Συµφωνία Επενδύσεων για τους 

υδρογονάνθρακες µε το δικαιολογητικό ότι ο τοµέας αποτελεί θέµα εθνικής 

ασφάλειας και δε µπορεί να συµπεριληφθεί σε διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες. Το σχετικό κείµενο που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του 2008 

µεταξύ της ΕΕ και του Εµιρατινού Υπουργείου Εξωτερικού Εµπορίου 

απερρίφθη από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Abu Dhabi (ADNOC –

Abu Dhabi National Oil Company).  

� Η Σαουδική Αραβία επιθυµεί να διατηρηθούν οι εισαγωγικοί δασµοί σε 

κάποια αγαθά όπως στο τσιµέντο, προκειµένου οι εγχώριοι παραγωγοί να 

διαθέσουν το προϊόν στην εσωτερική αγορά και όχι στις εξαγωγές. Ιδιαίτερος 

λόγος έγινε για τη διατύπωση «substantial trade».  

 Παρόλο που οι συζητήσεις προχώρησαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 

2009, δεν κατέστη εφικτή η υπογραφή της συµφωνίας κατά τη διάρκεια του 

Κοινού Συµβουλίου και Συνάντησης Υπουργών ΕΕ – GCC που 

πραγµατοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2010, παρά µόνο δεσµεύτηκαν για τη συνέχιση 

των διαβουλεύσεων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας το συντοµότερο δυνατόν. 

Από την άλλη πλευρά, στην ίδια συνάντηση υιοθετήθηκε το Κοινό Πρόγραµµα 
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∆ράσεων (Joint Action Programme) που περιλαµβάνει την ενίσχυση της 

συνεργασίας σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας και κοινού ενδιαφέροντος όπως οι 

επενδύσεις, το εµπόριο, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι µεταφορές, οι ΤΠΕ κ.λπ. 

Σηµειώνεται ότι η επόµενη Κοινή Υπουργική Συνάντηση ΕΕ-GCC θα 

πραγµατοποιηθεί στα ΗΑΕ εντός του 2011, οπότε και αναµένονται περαιτέρω 

εξελίξεις στο θέµα της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου.  

 Η υπογραφή της εν λόγω συµφωνίας θα αποτελέσει µία από τις 

σηµαντικότερες εµπορικές συµφωνίες διεθνώς, δεδοµένου ότι επηρεάζει 27 

ευρωπαϊκές χώρες και 6 αραβικές και αναµένεται να ενισχύσει το εµπόριο µεταξύ 

των δύο πλευρών, απελευθερώνοντας σταδιακά το διµερές εµπόριο αγαθών και 

υπηρεσιών και δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες διείσδυσης στις αγορές εκατέρωθεν. 

 

2.4. Επιπτώσεις διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην οικονοµία των 

ΗΑΕ – Η κρίση στο Dubai  

Η επίδραση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης στην οικονοµία των ΗΑΕ 

κατέστη εµφανής κατά τη διάρκεια του 2009. Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας 

Proleads, υπολογίζεται ότι συνολικά στα ΗΑΕ είναι στάσιµα 842 έργα συνολικής 

αξίας 350 δις δολ. ΗΠΑ, περισσότερα από τα οποία  αφορούν το εµιράτο του 

Dubai, όπως τα νέα τεχνητά νησιά σε σχήµα φοίνικα (Palm Deira – Palm Jebel 

Ali) το σύµπλεγµα νησιών σε σχήµα υδρογείου (The World) και το έργο 

κατασκευής εντυπωσιακού αθλητικού κέντρου Dubai Sports City, ενώ 

υπολογίζεται ότι ακυρώθηκαν περίπου 111 έργα αξίας 14 δις δολ. Ειδικότερα στο 

Dubai,  µεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα, λόγω τις οικονοµικής κρίσης δεν 

προχώρησαν, όπως αναµενόταν, στη φάση του σχεδιασµού (Hydropolis – 500 δις 

δολ., Dancing Towers, Chess City – 3 δις δολ.). Από την άλλη πλευρά, στην ίδια 

έρευνα αναφέρεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατασκευή 1.296 έργα 

αξίας 418 δις δολ. και σε διαδικασία σχεδιασµού και δηµοπράτησης βρίσκονται 

τουλάχιστον 303 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 350 δις δολ.  

Παρόλο που η οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα συνεχίζεται και είναι 

σαφώς  πιο έντονη σε σχέση µε την Ευρώπη, αλλά περιορισµένη σε σχέση µε την 

εντυπωσιακή της πορεία έως το 2008, ο απόηχος της προηγούµενης χρονιάς για 

την οικονοµική κατάσταση των ΗΑΕ ήταν αρνητικός, γεγονός που εντάθηκε από 

τις εξελίξεις στο τέλος του έτους γύρω από τα ληξιπρόθεσµα χρέη της 

κατασκευαστικής εταιρείας Nakheel, θυγατρική του οµίλου Dubai World (DW), η 

οποία µεταξύ άλλων έχει κατασκευάσει το τεχνητό νησί σε µορφή φοίνικα. 

Πιο συγκεκριµένα, στις 25/11/2009 η Nakheel ανακοίνωσε την πρόθεσή 

της να ζητήσει αναβολή της εξόφλησης ισλαµικών οµολόγων sukuk αξίας 4 δις 

δολ. ΗΠΑ, τα οποία είχαν καταληκτική ηµεροµηνία ωρίµανσης τις 14/12/2009. Η 
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εν λόγω ανακοίνωση προκάλεσε µεγάλη αναταραχή στους εγχώριους και ξένους 

επενδυτές καθώς αποκάλυπτε το πρόβληµα ρευστότητας του οµίλου DW, ο 

οποίος ζήτησε στη συνέχεια εξάµηνο πάγωµα των υποχρεώσεών του που 

ανέρχονται στα 26 δις δολ. ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι πέραν της κατασκευαστικής 

Nakheel, στην DW ανήκουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των 

µεταφορών και εφοδιασµού, των επενδύσεων, της ναυτιλίας, της ενέργειας και 

των φυσικών πόρων (Istithmar, DP World κ.λπ.). Από την άλλη πλευρά, οι 

βασικοί πιστωτές του οµίλου είναι βρετανικές τράπεζες (Royal Bank of Scotland, 

HSBC, Standard Chartered, Lioyds Bank) καθώς και εµιρατινές (National Bank of 

Dubai, Abu Dhabi Commercial Bank). 

Η πρώτη αντίδραση, από εµιρατινής πλευράς, στην εν λόγω ανακοίνωση 

προήλθε από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, η οποία θέλοντας να στείλει ένα 

ισχυρό µήνυµα στις διεθνείς αγορές και να κατευνάσει τους φόβους των 

επενδυτών, ανακοίνωσε σε όλες τις τράπεζες της χώρας (εγχώριες και ξένες) ότι 

θέτει στη διάθεσή τους πιστώσεις ύψους 14 δις δολ. ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή ήρθε 

σε συνέχεια πρότερων άλλων ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας και του 

Εµιρατινού Υπουργείου Οικονοµικών το Νοέµβριο του 2008, ενόψει της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, για στήριξη της οικονοµίας µε 32 δις δολ. Άµεση 

ήταν και η αντίδραση του ∆ΝΤ στις εξελίξεις στο εµιράτο του Dubai, µε δηλώσεις 

εκπροσώπου του, ο οποίος ανέφερε ότι τα ΗΑΕ δεν χρειάζονται την βοήθειά του 

∆ΝΤ καθώς διαθέτουν σηµαντικά κρατικά επενδυτικά κεφάλαια (sovereign wealth 

funds) ικανά να αντιµετωπίσουν την κρίση.  

Η σηµαντικότερη και πολυαναµενόµενη όµως αντίδραση  ήρθε από το 

εµιράτο του Abu Dhabi, το οποίο 20 µέρες µετά την ανακοίνωση της Nakheel και 

ακριβώς µία µέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ωρίµανσης των χρεών της 

(14/12) χορήγησε ποσό 10 δις δολ. στο Dubai για την κάλυψη των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών του. Η εν λόγω κίνηση του πλούσιου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

«αδελφού» εµιράτου θεωρήθηκε καθοριστικής σηµασίας επαναφέροντας την 

αισιοδοξία στους επενδυτές. Πολλοί συνέδεσαν, επίσης, την ανωτέρω κίνηση µε 

την µετονοµασία του Burj Dubai, του υψηλότερου πύργου στον κόσµο που 

εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2010, σε Burj Khalifa, προς τιµή του Προέδρου 

της χώρας και ηγεµόνα του Abu Dhabi, Σεΐχη Khalifa bin Zayed Al Nayan.  Σε 

αυτό το σηµείο οφείλουµε να αναφέρουµε ότι µεγάλος µέρος των επενδύσεων στο 

Dubai προέρχονται από το Abu Dhabi. 

Παράλληλα µε τις αντιδράσεις των τρίτων, η κυβέρνηση των ΗΑΕ και 

ιδιαιτέρως το Dubai προχώρησαν σε θεσµικές ρυθµίσεις: α) συστήνοντας την 

Επιτροπή Κρίσης (Tribunal) συγκροτούµενη από τρεις διακεκριµένους δικαστές 

του ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Κέντρου του Dubai (DIFC), β) ψηφίζοντας το 

νέο Νόµο των Εµιράτων περί χρεοκοπίας εταιρειών που διασφαλίζει τους 

πιστωτές µέσω της ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας και γ) 

ενεργοποιώντας τη λειτουργία του Dubai Financial Support Fund που είχε 
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θεσπιστεί νωρίτερα εντός του 2009. Επιπλέον, η DW σύστησε οµάδα συµβούλων 

αποτελούµενη από στελέχη των εταιρειών Deloitte, Rothschild και Clifford 

Chance για την κατάρτιση του προτεινόµενου προς τους πιστωτές σχεδίου 

αναδιάρθρωσης των χρεών της. Αντιστοίχως συστάθηκε συντονιστική Επιτροπή 

από την πλευρά των πιστωτών για την παρακολούθηση των διαβουλεύσεων επί 

του σχεδίου. 

Τελικά, η πρόταση της DW προς τους πιστωτές της για την αναδιοργάνωση 

του χρέους, ύψους 26 δις δολ. ΗΠΑ ολοκληρώθηκε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 

2010 (25/3) και στις 20/5/2010 επήλθε κατ’ αρχήν συµφωνία µε τις 7 

σηµαντικότερες τράπεζες/ πιστωτές, οι οποίες κατέχουν το 60% του χρέους και 

για το οποίο συµφώνησαν 4,4 δις δολ. να καταστούν πληρωτέα σε 5 χρόνια και 10 

δις δολ. σε 8 χρόνια, κατά ένα µέρος σε µετρητά και το υπόλοιπο σε µετοχές του 

οµίλου. Αναµένεται σύντοµα και η υπογραφή της συµφωνίας και από τις 

υπόλοιπες 66 τράπεζες/ πιστωτές που κατέχουν το υπόλοιπο 40% του χρέους. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από το παράδειγµα της Dubai World  είναι 

ότι οι κραδασµοί στην οικονοµία του Dubai αναµφίβολα έχουν επηρεάσει το 

επίπεδο εµπιστοσύνης των επενδυτών, όµως ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την 

ικανότητα διαχείρισης των δυσκολιών µε τη συνδροµή του πλούσιου σε πετρέλαιο 

εµιράτου του Abu Dhabi. 

 

2.5. Μέτρα αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης στα ΗΑΕ  

 Το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΑΕ και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας 

προχώρησαν από τα τέλη του 2008 και κατά τη διάρκεια του 2009 σε µέτρα 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης 

και να διαφυλάξουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα 

κάτωθι που αποτέλεσαν και άξονες της ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής κατά τη 

διάρκεια του προηγούµενου έτους: 

- Η κυβέρνηση των ΗΑΕ τοποθέτησε στον τραπεζικό τοµέα 70 δις Ντιρχάµ 

(19,07 δις δολ. ΗΠΑ) για να τροφοδοτήσει τη ρευστότητα στην αγορά. 

- Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ διέθεσε άµεσα 120 δις Ντίρχαµ (32,7 δισ. δολ.) 

προκειµένου να ενισχύσει τη ρευστότητα του τραπεζικού τοµέα, ο οποίος, 

σηµειωτέον, είναι από τους ισχυρότερους µεταξύ των χωρών της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής και ταυτόχρονα µείωσε τα επιτόκια 

δανεισµού από 2,5% στο 1,5%. 

- Η κυβέρνηση αύξησε τις δηµόσιες δαπάνες µέσω επεκτατικής φορολογικής 

πολιτικής για να αντισταθµίσει τη µείωση στη συνολική ζήτηση, ενώ 

παράλληλα στόχος του Υπουργείου Οικονοµικών είναι ο συντονισµός της 

φορολογικής πολιτικής σε τοπικό και οµοσπονδιακό επίπεδο. 
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- Επίσης ανακοινώθηκε ότι ο κρατικός προϋπολογισµός για την περίοδο 2011-

2013 θα καταρτισθεί σε µηδενική βάση.  

- Στο εµιράτο του Dubai συστάθηκε το Dubai Support Fund µε σκοπό την 

οικονοµική ενίσχυση των εταιρειών που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε αυτό.  

- Επίσης, η κυβέρνηση του Dubai προέβη σε έκδοση οµολόγων πενταετούς 

διάρκειας, µε ετήσια απόδοση 4%, συνολικής αξίας 20 δις δολ. ΗΠΑ, στο 

ήµισυ του οποίου ενεγράφη η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ.  

- Επιπλέον, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν προχώρησε στο σχέδιο εισαγωγής 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), το οποίο αναµενόταν να τεθεί σε 

εφαρµογή εντός του 2009, κατόπιν πιέσεων από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου. 

 Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται την αναθεώρηση 

των Νόµων που αφορούν τις Εµπορικές Εταιρείες και τις Εµπορικές 

Αντιπροσωπείες συµπεριλαµβανοµένης ρύθµισης µε την οποία θα επιτρέπεται, σε 

συγκεκριµένους τοµείς, η παραχώρηση 100% του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε 

ξένους επενδυτές (αντί για 49% που ισχύει έως και σήµερα) και τέλος, 

υιοθετήθηκε ο Νόµος περί Πτωχεύσεως, ώστε συνολικά το θεσµικό πλαίσιο γύρω 

από κάθε είδους επιχειρηµατική δράση να εναρµονίζεται µε τις διεθνείς 

πρακτικές.  

 

2.6. Τοµείς Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

(Βιοµηχανία, Κατασκευές, Ενέργεια, Γεωργία- Κτηνοτροφία- 

Πτηνοτροφία, Τουρισµός, Υγεία, Κεφαλαιαγορές) 

Βιοµηχανία 

 Η βιοµηχανία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονοµικής ανάπτυξης 

των ΗΑΕ. Οι νέες τεχνολογίες και οι υπερσύγχρονες υποδοµές είναι σήµερα το 

χαρακτηριστικό της βιοµηχανικής βάσης των ΗΑΕ, στην οποία περιλαµβάνονται 

το αλουµίνιο, το τσιµέντο, τα πλαστικά, τα κεραµικά, τα κλωστοϋφαντουργικά και 

το ένδυµα, τα φαρµακευτικά, τα χηµικά, ο χρυσός και τα κοσµήµατα, τα 

µεταποιηµένα τρόφιµα κ.λπ. 

Πιο συγκεκριµένα, τα ΗΑΕ εξακολουθούν να επενδύουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της 

Εµιρατινής Βιοµηχανίας Χάλυβα (Emirates Steal Industry) είναι η παραγωγή 6,5 

εκατ. ενισχυτικών ράβδων έως το 2015. Επιπλέον, η εταιρεία  αλουµινίου EMAL, 

αποτέλεσµα κοινοπραξίας της εταιρείας Dubal µε τον κρατικό επενδυτικό 

κολοσσό Mubadala προβλέπεται να αποτελέσει τη µεγαλύτερη µονάδα 

παραγωγής αλουµινίου στον κόσµο. 
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 Σηµειώνεται ότι η µεταποίηση το 2009 συνέβαλε στο ΑΕΠ της χώρας µε το 

εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 16% και είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος 

παραγωγικός τοµέας της χώρας µετά τον πετρελαϊκό. Η ∆/νση Οικονοµικής 

Ανάπτυξης του Dubai (Dubai Economic Development) ενθαρρύνει τις Ξένες 

Άµεσες Επενδύσεις σε πολλούς τοµείς της µεταποίησης. Μάλιστα, τα τελευταία 

χρόνια έχει ξεκινήσει τη δηµιουργία ενός βιοµηχανικού πάρκου µε την επωνυµία 

«Dubai Silicon Oasis», αξίας 5 δις δολ. ΗΠΑ και µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το 

2012. Στόχος του ανωτέρω πάρκου είναι η προσέλκυση επενδύσεων στους τοµείς 

των ηµιαγωγών, της υψηλής τεχνολογίας κ.λπ.  

Κατασκευές 

Ο κατασκευαστικός τοµέας παραµένει  ο τρίτος  σηµαντικότερος στην 

οικονοµία των ΗΑΕ µετά τον πετρελαϊκό και τη µεταποίηση, µε ποσοστό 

συµµετοχής στο ΑΕΠ 10,7%, ενώ σύµφωνα µε προβλέψεις  του Business Monitor 

International (BMI), η συµµετοχή του στην εγχώρια παραγωγή αναµένεται να 

αυξηθεί περαιτέρω εντός των δύο επόµενων ετών.  

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο η διεθνής οικονοµική κρίση 

επηρέασε σηµαντικά τον εν λόγω τοµέα. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι περίπου 

842 έργα αξίας 350 δις δολ, περισσότερα από τα οποία  στο Dubai, παραµένουν 

στάσιµα. Παρόλα αυτά, συνεχίζεται η κατασκευή 1.296 έργων αξίας 418 δις δολ., 

ενώ περίπου 303 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 350 δις δολ. 

βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασµού και δηµοπράτησης. 

Σηµαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι το ολοένα αυξανόµενο 

ποσοστό των έργων του Abu Dhabi στο συνολικό αριθµό των κατασκευών στη 

χώρα. Σύµφωνα µε τη ∆/νση Οικονοµικής Ανάπτυξης, το 2009 ο αριθµός των 

συµβουλευτικών, τεχνικών και κατασκευαστικών εταιρειών που εγκαταστάθηκαν 

στο εµιράτο αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Υπολογίζεται 

ότι οι εγγεγραµµένες κατασκευαστικές εταιρείες ανέρχονται στις 2.964, ενώ οι 

συµβουλευτικές  στις 1.305. Εκτιµάται ότι η αξία των έργων που έχει ανακοινώσει 

το Abu Dhabi για τα επόµενα 7 χρόνια αγγίζει τα 272 δις δολ. ΗΠΑ, δίνοντας έτσι 

µία θετική ώθηση στον κατασκευαστικό τοµέα της χώρας. Εξάλλου τα ΗΑΕ 

εξακολουθούν να διατηρούν, σύµφωνα µε το Business Monitor International, το 

1/3 των συνολικών επενδύσεων σε υποδοµές στην περιοχή των χωρών 

Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).  

Ενέργεια 

 Τα ΗΑΕ ως πετρελαιοπαραγωγός χώρα µε αποθέµατα πετρελαίου περί τα 

98 δις βαρέλια και αποθέµατα φυσικού αερίου 212 τρις κυβικά πόδια (βλ. κεφ. 

1.2) συνεχίζουν να επενδύουν σε έργα µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής 

δυναµικότητας της χώρας στα δύο αυτά προϊόντα. Ειδικότερα, η κρατική εταιρεία 
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διαχείρισης πετρελαίου και φυσικού αερίου Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC) ανακοίνωσε ότι µέσα στα επόµενα 3 χρόνια πρόκειται να επενδύσει 

ποσό ύψους 50 δις δολ. ΗΠΑ σε έργα βελτίωσης των πετρελαϊκών παραγωγικών 
µονάδων. Άλλωστε, η θυγατρική της εν λόγω εταιρείας, ADCO, έχει καταρτίσει 

σχέδιο µε στόχο την αύξηση της ηµερήσιας παραγωγής πετρελαίου των τριών 

πηγών που διαχειρίζεται, από τα 1,4 εκατ. βαρέλια/µέρα σε 1,8 εκατ. 

βαρέλια/µέρα έως το 2017.  

 Όσον αφορά το φυσικό αέριο, οι δυσκολίες εξόρυξης των εµιρατινών 

αποθεµάτων εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιεκτικότητας σε θειούχο 

υδρογόνο, οδήγησαν στην ανάπτυξη του σχεδίου Dolphin, ήτοι τη δηµιουργία 

αγωγού για την µεταφορά φυσικού αερίου από το Qatar στο Abu Dhabi. Ο εν 

λόγω αγωγός ήδη από το 2007 διοχετεύει 2 δις κυβικά πόδια /µέρα προς τα ΗΑΕ 

και το Οµάν. Παράλληλα όµως στο Abu Dhabi οι θυγατρικές της ADNOC, 

ADMA, OPCO και GASCO έχουν αναλάβει την υλοποίηση του µεγαλόπνοου 

έργου Integrated Gas Development (IGD), για την αξιοποίηση των αποθεµάτων 

του εµιράτου και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Στο πλαίσιο του εν λόγω 

έργου, η ADGAS κατά τη διάρκεια του 2009 ανέθεσε στη Ν. Κορεάτικη εταιρεία 

Hyundai Heavy Industries το έργο Σχεδιασµού – ∆ηµοπράτησης – Κατασκευής 

(EPC: Engineering – Procurement – Construction) της µονάδας παραγωγής 

φυσικού αερίου στο νησί DAS, συνολικού προϋπολογισµού 1 δις δολ. ΗΠΑ. 

Παράλληλα, η ADNOC προχώρησε σε κοινοπραξία, ύψους 10 δις δολ. ΗΠΑ, µε 

την εταιρεία ConocoPhilips, για την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος φυσικού 

αερίου «Shah», ενώ αναµένεται και συνεργασία µε την Αυστριακή εταιρεία OMV 

για την αξιοποίηση, επίσης, αποθεµάτων φυσικού αερίου του εµιράτου.  

 Από την άλλη πλευρά, τα ΗΑΕ λαµβάνοντας υπόψη την ολοένα 

αυξανόµενη ανάγκη της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία υπολογίζεται ότι 

έως το 2020 θα ανέλθει σε 40GWe, έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση σχεδίου 

δηµιουργίας έως το 2020, 4 πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή 

πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση, συνολικού προϋπολογισµού 41 δις δολ. 

ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του 2009 το εν λόγω έργο ανατέθηκε σε Ν. Κορεάτικες 

εταιρείες. Επίσης, υπεγράφη συµφωνία µε την αµερικανικών συµφερόντων 

εταιρεία LightBridge Corporation για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

Παράλληλα, τα ΗΑΕ για την παρακολούθηση και το συντονισµό του εθνικού 

στρατηγικού προγράµµατος πυρηνικής ενέργειας θέσπισαν τον οργανισµό Nuclear 

Energy Program Implementation, ο οποίος µε τη σειρά του ίδρυσε την κρατική 

εταιρεία Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), η οποία ήδη διαχειρίζεται 

την ανάθεση των υποέργων προς επίτευξη του τελικού στόχου.   

  Τέλος, το Abu Dhabi από το 2006 δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αναλαµβάνοντας συγκεκριµένες 

πρωτοβουλίες και καταρτίζοντας φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια όπως η κατασκευή, 

έως το 2016, της πρώτης πράσινης πόλης «Masdar City» µε µηδενική εκποµπή 
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ρύπων και µηδενική εκροή αποβλήτων. Παράλληλα, στέφθηκε το 2009 µε 

επιτυχία η εκστρατεία της χώρας για την ανάληψη της έδρας του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού IRENA (International Renewable Energy Agency), υποψηφιότητα 

την οποία υποστήριξε και η Χώρα µας. Στο ίδιο πλαίσιο, τα τελευταία τρία χρόνια 

διοργανώνεται στο Abu Dhabi η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για το Ενεργειακό Μέλλον 

του Πλανήτη (WFES) µαζί µε εµπορική έκθεση στην οποία συµµετείχε τον 

Ιανουάριο του 2010 και ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) 

µε εθνικό περίπτερο, ενώ στην εν λόγω ∆ιάσκεψη (17-19/1/2010) κεντρικός 

οµιλητής ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας, κατόπιν 

πρόσκλησης από τον Εµιρατινό οµόλογό του.  

Γεωργία – Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία  

 Η καλλιεργήσιµη έκταση στα ΗΑΕ, παρά τις δυσκολίες από την έλλειψη 

υδάτινων πόρων και τις υψηλές θερµοκρασίες, ανέρχεται στο 6% του συνολικού 

εδάφους της χώρας. Η γεωργία συµβάλλει µε ποσοστό 3% στη διαµόρφωση του 

ΑΕΠ και απασχολεί πάνω από 130.000 άτοµα. Επίσης και η αλιεία κατέχει ένα 

σηµαντικό κοµµάτι στο ΑΕΠ µε κατά κεφαλή παραγωγή 50 κιλά ανά έτος.  

 Η κυβέρνηση των ΗΑΕ στην προσπάθειά της να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

της αγροτικής παραγωγής της χώρας έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σειράς 

µέτρων, όπως ο αναδασµός και η παραχώρηση εκτάσεων γης για καλλιέργεια, η 

αντίστοιχη εκπαίδευση και παροχή εξοπλισµού στους γεωργούς, η εµφύτευση σε 

µεγάλη κλίµακα χουρµαδιών ώστε να δηµιουργηθούν εδάφη µε την αναγκαία για 

καλλιέργεια σκίαση, η κατασκευή αρδευτικών έργων για την παροχή γλυκού 

νερού για άρδευση, η σωστή χρήση λιπασµάτων, η ανάπτυξη φυτώριων κ.λπ. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 85% των αγροτικών προϊόντων παράγεται 

στο Abu Dhabi, ενώ ο αριθµός των αγροκτηµάτων ανέρχεται σε 25.000. Η µεγάλη 

παραγωγή λαχανικών και φρούτων έχει καταστήσει τα ΗΑΕ αυτάρκη σε αυτά τα 

προϊόντα. Ορισµένα προϊόντα, µάλιστα, όπως οι φράουλες, τα σταφύλια, οι 

γκουάβες και οι µπανάνες εξάγονται στις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα για τους 

χουρµάδες, ο αριθµός των δένδρων που έχουν φυτευτεί ξεπερνά τα 22 εκατ. 

καθιστώντας τα ΗΑΕ έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσµίως, µε 

εργοστάσιο το οποίο κατεργάζεται περισσότερους από 14.000 τόνους το χρόνο. 

 Επιπρόσθετα, τα ΗΑΕ κατάφεραν να είναι αυτάρκη κατά 90% στα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα και τα πουλερικά. Σηµαντική είναι και η παραγωγή 

γιαουρτιού και βουτύρου, ενώ εντατική εκτροφή πουλερικών µε σύγχρονές 

τεχνικές συναντάται σχεδόν σε όλα τα εµιράτα, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο 

στο Umm Al Quwain παράγονται ετησίως πάνω από 1.000 τόνοι πουλερικών. 

Τέλος, πάνω από 1 εκατ. ζώα, κατά κύριο λόγο βοοειδή και καµήλες, 

προµηθεύουν την εγχώρια αγορά µε φρέσκο κρέας. 
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Τουρισµός 

 Η βιοµηχανία  του τουρισµού στη Μέση Ανατολή έχει σηµειώσει αξιόλογη 

πρόοδο τόσο ως προς τον εισερχόµενο όσο και τον εξερχόµενο τουρισµό. Το 

Dubai έχει ξεχωρίσει πλέον ως παγκόσµιος τουριστικός προορισµός και αποτελεί 

σηµείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. 

 Οι µεγάλες επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί για την ανάπτυξη 

τουριστικών υποδοµών είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του ενδο – αραβικού 

τουρισµού ιδίως µετά τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεµβρίου. Παρόλο που οι 

ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να προσελκύουν Άραβες υψηλού εισοδηµατικού 

επιπέδου, η ανάγκη έκδοσης θεώρησης εισόδου (visa) αποτελεί σηµαντικό 

τροχοπέδη στην επιλογή ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών. 

 Τα ΗΑΕ ανέπτυξαν πολύ γρήγορα αποτελεσµατικές και υψηλών 

προδιαγραφών υποδοµές µεταφοράς. Σήµερα η Αθήνα συνδέεται απευθείας µε το 

Abu Dhabi  και το Dubai δυο φορές ηµερησίως µε τηνEtihad Airways και την 

Emirates Airlines αντιστοίχως. Οι εταιρίες Qatar Airways και Gulf Airways 

συνδέουν, επίσης, καθηµερινά την Αθήνα µε το Abu Dhabi και το Dubai µέσω της 

Doha και της Manama. Από τις 21 Απριλίου 2009, η χαµηλού κόστους Air Arabia 

εγκαινίασε απευθείας πτήσεις µεταξύ Σάρζα και Αθήνας, τρεις φορές την 

εβδοµάδα. Αναµφισβήτητα η πύκνωση των αεροπορικών συνδέσεων µε τη Χώρα 

µας θα συµβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος εκατέρωθεν.  

 Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµη η συντονισµένη προβολή και διαφηµιστική 

εκστρατεία της χώρας µας που θα στοχεύει τόσο στην εντόπια αγορά όσο και σε 

εκείνη της ευρύτερης περιοχής, καθώς η Ελλάδα αποτελεί τον πλησιέστερο 

ευρωπαϊκό τουριστικό προορισµό.  

Υγεία 

 Η αύξηση του πληθυσµού στα ΗΑΕ δηµιούργησε νέες προκλήσεις για τις 

υπηρεσίες υγείας της χώρας. Τα ΗΑΕ ξοδεύουν τα υψηλότερα κατά κεφαλήν 

ποσά για υπηρεσίες υγείας που φτάνουν ετησίως τα 536.713 Ευρώ.  

 Ο φαρµακευτικός τοµέας στα ΗΑΕ και ιδιαίτερα στο Dubai θεωρείται ως 

ένας από τους πιο ζωτικούς και ταχέως αναπτυσσόµενους κλάδους της 

οικονοµίας, καλύπτοντας ένα µεγάλο µέρος της εγχώριας αγοράς και µε επόµενο 

στόχο τις εξαγωγές. Στα ΗΑΕ έχουν εγκατασταθεί 8 εργοστάσια παραγωγής 

φαρµακευτικών προϊόντων, συνολικής επένδυσης 64,2 εκατ. δολ., ενώ η 

φαρµακευτική αγορά των ΗΑΕ εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 1,1 δις. Επίσης, η Ζώνη 

Ελευθέρου Εµπορίου Dubai Healthcare City (www.dhcc.ae) αποτελεί µια διεθνώς 

αναγνωρισµένη τοποθεσία προσφοράς υπηρεσιών υγείας, η οποία ήδη λειτουργεί 

στο Dubai.  
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 Η Dubiotech αποτελεί ένα ακόµα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο αξίας 400 

εκατ. δολ., το οποίο θα περιλαµβάνει ένα βιοτεχνολογικό επιστηµονικό πάρκο 300 

εκταρίων και χώρους εργαστηρίων και γραφείων 30 εκ τετ. µέτρων. Οι εταιρίες 

που έχουν εγκατασταθεί στο πάρκο της Dubiotech θα επωφελούνται, µεταξύ 

άλλων, από την 100% απουσία φορολογίας, θα έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν 100% κυριότητα της επιχείρησής τους και να προχωρήσουν σε 

επαναπατρισµό των κεφαλαίων και των κερδών τους χωρίς κανένα περιορισµό. 

 Σήµερα λειτουργούν στο Dubai πάνω από 22 νοσοκοµεία, εκ των οποίων 

το 77% είναι ιδιωτικά και το 33% δηµόσια. Επιπρόσθετα λειτουργούν 248 ιατρικά 

κέντρα. Το εργατικό δυναµικό στον τοµέα της υγείας αντιπροσωπεύει το 1,5% του 

συνολικού εργατικού πληθυσµού του Dubai. Το 2009 πραγµατοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της πρώτης ελληνικής κλινικής στο Dubai (Healthcare City), η οποία 

στελεχώνεται από Έλληνες γιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων (ουρολόγοι, 

γυναικολόγοι, πλαστικοί χειρούργοι, ορθοπεδικοί κ.α.) µε την επωνυµία Medical 

Group Practice FZ LLC. 

Κεφαλαιαγορές 

 Η Χρηµατοοικονοµική Αγορά του Dubai και η Χρηµατιστηριακή Αγορά 

του Abu Dhabi λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Η κάθε αγορά ρυθµίζεται από 

δικούς της κανόνες. Πριν την έναρξη χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους οµοσπονδιακούς και τοπικούς 

νόµους καθώς και µε τους κανονισµούς την Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

 Τα δύο Χρηµατιστήρια χαρακτηρίζονται από την έλλειψη «βάθους» ως 

χρηµατιστηριακές αγορές καθώς και από την µη ύπαρξη σαφών κανόνων και 

µηχανισµών που θα αποτρέπουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος των 

επενδυτών. Το Dubai επιδιώκοντας να καταστεί χρηµατοοικονοµικό κέντρο της 

περιοχής, δηµιούργησε το 2007 το πρώτο στην ευρύτερη περιοχή Χρηµατιστήριο 

Εµπορευµάτων το οποίο είναι κοινοπραξία µεταξύ του Χρηµατιστηρίου 

Εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης (NYMEX) και της εταιρίας Tatweer, θυγατρικής 

της Dubai Holding.  Στο εν λόγω χρηµατιστήριο διαπραγµατεύονται συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και προϊόντων ενέργειας εν γένει. Τα πρώτα 

συµβόλαια τα οποία ήδη διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο είναι συµβόλαια 

για το αργό πετρέλαιο και το πετρέλαιο Brent του Οµάν, ενώ σχεδιάζεται να 

εισαχθεί και το πρώτο συµβόλαιο για αεροπορικά καύσιµα. 

 Τέλος, µία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή αγορά 

της χώρας, στα τέλη του 2009, ήταν η ανακοίνωση εξαγοράς από την Dubai 

Financial Market (65 εισηγµένες εταιρείες) της Nasdaq Dubai (14 εισηγµένες 

εταιρείες), τη δεύτερη µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή αγορά του εµιράτου . Στόχος 

της εν λόγω συγχώνευσης είναι η δηµιουργία µίας ενιαίας δυναµικότερης αγοράς 

υπό τον έλεγχο του χρηµατιστηριακού οµίλου Borse Dubai. Παράλληλα, 
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σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις για 

την µελλοντική ένωση των χρηµατιστηριακών αγορών του Abu Dhabi και του 

Dubai. 

 

2.7. Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου 

 Τα ΗΑΕ διαθέτουν Ελεύθερες Ζώνες στα περισσότερα εµιράτα. Η 

Ελεύθερη Ζώνη της Fujairah, µαζί µε τα άλλα λιµάνια της ανατολικής ακτής των 

ΗΑΕ, παρέχουν πρόσβαση στα ΗΑΕ, αποφεύγοντας την είσοδο στον αραβικό 

κόλπο. Η Ελεύθερη Ζώνη του Jebel Ali που βρίσκεται στο εµιράτο του Dubai 

είναι η µεγαλύτερη στα ΗΑΕ, περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τεχνητό λιµάνι του 

κόσµου και έχει πάνω από 1.000 επιχειρήσεις. Η ελεύθερη ζώνη της Ras Al 

Khaimah λειτουργεί από το 2000 σε µια βιοµηχανική ζώνη 117 εκταρίων και σε 

ένα τεχνολογικό πάρκο 71 εκταρίων ενώ στο λιγότερο ανεπτυγµένο Ajman 

λειτουργεί από το 1998 ελεύθερη ζώνη µε πάνω από 400 µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Επίσης, το Dubai διαθέτει έναν αριθµό ειδικών ελεύθερων ζωνών 

όπως το Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Healthcare City κ.λπ.  

Οι Ελεύθερες Ζώνες παρέχουν µια σχετική ελαστικότητα και µια σειρά 

προνοµίων όπως: 

- 100% κυριότητα ξένης εταιρείας - ∆εν απαιτείται αντιπρόσωπος/ σπόνσορας 

για ίδρυση υποκαταστηµάτων ή ξένων εταιρειών 

- 100% επαναπατρισµός των κερδών και των κεφαλαίων 

- ∆εν επιβάλλονται δασµοί στις εισαγωγές και τις επανεξαγωγές 

- Παρέχεται διοικητική υποστήριξη  

- Οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας εργασίας του προσωπικού είναι 

απλοποιηµένες 

- ∆εν επιβάλλεται εταιρικός φόρος  

- Παρέχεται χαµηλού κόστους ενέργεια 

Τα κίνητρα και οι παρεχόµενες διευκολύνσεις, η διαδικασία εγκατάστασης, το 

ελάχιστο κεφάλαιο και άλλες απαιτήσεις ποικίλλουν σε κάθε Ελεύθερη Ζώνη. 

Σήµερα στα ΗΑΕ λειτουργούν οι εξής ΖΕΕ: 

- Dubai Airport Free Zone, www.dafza.gov.ae / www.dubaiairportfreezone.com   

- Masdar City http://www.masdar.ae/en/home/index.aspx  

- Jebel Ali Free Zone www.jafza. ae    

- Hamriyah Free zone www.hamriyahfz.com  

- Sharjah Airport International www.saif-zone.com  

- Ras Al Khaimah FTZ www.rakiftz.com  
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- RAK Investment Authority http://www.rak-ia.com/en/home.aspx 

- Dubai Internet City www.dubaiinternetcity.com 

- Dubai Media City  www.dubaimediacity.com  

- Abu Dhabi Ports Company www.adpc.ae/ 

- Abu Dhabi Airport Free Zone www.adafz.ae/  

- Ahmed Bin Rashed Free Zone - Umm Al Quwain 

www.uaeinteract.com/business/freeumm.asp  

- Ajman Free Zone Authority www.ajmanfreezone.gov.ae  

- Dubai Auto Zone www.daz.ae/  

- Dubai Biotechnology & Research Park www.dubiotech.com/ 

- Dubai Flower Center  www.freezonesuae.com/dubai_flower_center_fze.htm  

- Dubai Gold & Diamond Park  www.goldanddiamondpark.com 

- Dubai Health Care City www.dhcc.ae  

- Dubai International Financial Centre (DIFC) http://www.difc.ae/ 

- Dubai Knowledge Village www.kv.ae  

- Dubai Logistics City www.icmdubai.com/  

- Dubai Maritime City www.dubaimaritimecity.com 

- Dubai Multi Commodity Centre www.dmcc.ae/  

- Dubai Outsource Zone www.doz.ae/  

- Dubai Silicon Oasis www.dso.ae 

- Dubai Studio City www.dubaistudiocity.ae/ 

- Energy & Environment Park http://www.enpark.ae/php/news.php 

- Technopark www.technopark.ae/  

- Fujairah Free Zone www.fujairahfreezone.com  

- ZonesCorp www.hcsez.ae/  (ICAD I, II, III, Al Ain Industrial City) 

- International Media Production Zone www.impz.ae/  

- International Humanitarian City  www.ihc.ae/  

Σηµειώνεται ότι, εκτός των ανωτέρω ΖΕΕ, βρίσκονται υπό κατασκευή οι κάτωθι: 

• Dubai Academic City 

• Dubai Auto Parts City 

• Dubai Building Materials Zone 

• Dubai Carpet FZ 

• Dubai Cars & Automotives Free Zone 

• Dubai Design Centre 

• Dubai Textile City 

• Heavy Equipment & Trucks Zone 
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2.8. Είσοδος στην Αγορά  

(∆ίκτυα διανοµής και πώλησης, Τελωνειακή πολιτική, Μέτρα Αντι-

ντάµπινγκ,  Εµπορικά σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία ) 

 Η οικονοµική δραστηριότητα στα ΗΑΕ ρυθµίζεται τόσο από κάθε εµιράτο 

χωριστά, όσο και από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΑΕ. Το Dubai έχει 

ξεχωρίσει ως το εµιράτο που κατόρθωσε να αναπτύξει ένα επιχειρηµατικό 

περιβάλλον που, σε γενικές γραµµές, δεν υπόκειται σε περιορισµούς. Λόγω του 

µεγάλου ανταγωνισµού σε όλους σχεδόν τους τοµείς, οι νεοεισερχόµενες 

εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες για να διεκδικήσουν 

µερίδιο στον τοµέα ενδιαφέροντός τους. Θα πρέπει να διαθέτουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα όπως καλύτερη ποιότητα, ταχύτερη παράδοση, χαµηλότερες τιµές 

ή καινοτόµο σχέδιο.  

 Οι εισαγωγές πραγµατοποιούνται, κατά κανόνα, από τοπικούς εµπορικούς 

αντιπροσώπους, οι οποίοι αναλαµβάνουν παράλληλα την προώθηση των 

πωλήσεων. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η αλλοδαπή εταιρία έχει τη 

δυνατότητα να πωλήσει απευθείας στα δίκτυα διανοµής προϊόντων. Γενικά η τιµή 

είναι ο βασικότερος παράγοντας στην προώθηση των πωλήσεων στην αγορά των 

ΗΑΕ, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται η ποιότητα και η εξυπηρέτηση µετά τις 

πωλήσεις. Η διαφήµιση και ιδιαίτερα η συµµετοχή στις ∆ιεθνείς Εκθέσεις 

κρίνονται απαραίτητες προκειµένου το προϊόν να αποκτήσει αναγνωρισιµότητα 

και κατ ’επέκταση µερίδιο αγοράς. 

∆ίκτυα ∆ιανοµής και Πώλησης 

 Υπάρχουν 3 τρόποι εξαγωγής προϊόντων στα ΗΑΕ. Εναπόκειται στους 

προµηθευτές να επιλέξουν τον τρόπο εξαγωγής που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος τους, αξιολογώντας προσεκτικά τις πιθανές πωλήσεις στην αγορά-

στόχο τους. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

1. Άµεσο Εµπόριο (Direct Trade): Οι κατασκευαστές / παραγωγοί και εξαγωγείς 

µπορούν να συναλλάσσονται απευθείας µε εµπόρους και εισαγωγείς που είναι ήδη 

εγκαταστηµένοι στην αγορά. Αυτό το είδος του εµπορίου ταιριάζει καλύτερα σε 

µικρό όγκο πωλήσεων ή προκειµένου να δοκιµαστεί η αγορά και δεν θα πρέπει να 

αποτελεί µόνιµο διακανονισµό. 

2. Εµπορικοί Αντιπρόσωποι (Commercial Agents): Μια ξένη εταιρία που επιθυµεί 

να εξάγει τα προϊόντα της στα ΗΑΕ, χωρίς να έχει φυσική παρουσία στην 

περιοχή, µπορεί να το πράξει διορίζοντας έναν αντιπρόσωπο ή διανοµέα. 

Σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Νόµο περί εµπορικών αντιπροσώπων 

(Commercial Agent Law) Νο 18/1981, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους Νο 

14/1988, Νο 13/2006 και Νο 2/2010, δεν γίνεται διάκριση µεταξύ αντιπροσώπου 
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(agent) και διανοµέα (distributor) παρά µόνο γίνεται διάκριση στους 

εγγεγραµµένους αντιπροσώπους (registered) και τους µη εγγεγραµµένους 

(unregistered). Ο νόµος σαφώς ευνοεί τους λεγόµενους εγγεγραµµένους.  

 Σύµφωνα µε το Νόµο, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι Εµιρατινός ή 

εταιρεία που ανήκει 100% σε Εµιρατινούς. Είναι, ωστόσο, ένα θέµα που 

πρόκειται σύντοµα να αλλάξει καθώς ο νέος νόµος που βρίσκεται στο στάδιο της 

προετοιµασίας θα προβλέπει κυριότητα 100% και εκτός των ζωνών ελευθέρου 

εµπορίου, σε ορισµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στους οποίους 

η χώρα έχει ανάγκη από ξένες επενδύσεις. Ωστόσο, προς το παρόν, οι αλλοδαποί 

µπορούν να κατέχουν το 100% των εταιρειών τους µόνο σε συγκεκριµένες 

Ελεύθερες Ζώνες. (βλ. Κεφάλαιο Ζώνες Ελεύθερου Εµπορίου) 

 Τα ΗΑΕ αποτελούν µια οµοσπονδιακή χώρα µε αποτέλεσµα να χρειάζεται, 

κατά κανόνα, ο διορισµός περισσότερων του ενός αντιπροσώπου προκειµένου να 

καλυφθεί αποτελεσµατικά ολόκληρη η αγορά. Εναλλακτικά, µπορεί να ορισθεί 

και ένας µόνο αντιπρόσωπος. Στην πράξη, είναι σύνηθες να διορίζονται δυο 

χωριστοί αντιπρόσωποι, ένας για το Abu Dhabi και ένας για το Dubai και τα 

βόρεια Εµιράτα.  

 Η εµπορική συµφωνία µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο θα πρέπει να 

συνταχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή προσδιορίζοντας τα προϊόντα και τις περιοχές 

που θα καλυφθούν. Στην πραγµατικότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθεί η 

σύµβαση µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο χωρίς να απαιτήσει ανάλογη αποζηµίωση, 

εκτός αν υπάρχει έγγραφη συµφωνία και των δυο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση 

συνιστούµε συµβουλευτική υποστήριξη δικηγόρου πριν την υπογραφή 

οποιασδήποτε συµφωνίας.  

3. Εµπορική παρουσία στα ΗΑΕ: Ένας άλλος τρόπος για την είσοδο των 

προϊόντων στην αγορά των ΗΑΕ είναι η ίδρυση εταιρείας είτε µέσω 

κοινοπρακτικού σχήµατος, είτε εξουσιοδοτώντας  µια τοπική εταιρεία µέσω 

αδειοδότησης ή συµφωνίας franchise. Πέραν των προφανών πλεονεκτηµάτων που 

παρουσιάζει η φυσική παρουσία στην αγορά των ΗΑΕ, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι οι επιχειρηµατίες της Μέσης Ανατολής προτιµούν να συναντούν σε 

προσωπική βάση τα άτοµα µε τα οποία συναλλάσσονται επιχειρηµατικά. Είναι 

σηµαντικό να διατεθεί ικανός χρόνος στην ανάπτυξη σχέσεων µε πιθανούς 

πελάτες ή συνεταίρους (βλ. αναλυτικές οδηγίες για την ίδρυση εταιρείας στο Κεφ. 

2.9 Έναρξη Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας)  

 Όσον αφορά τις πύλες εισόδου καθώς και την αποθήκευση των αγαθών, οι 

υποδοµές στις Ζώνες Ελεύθερου Εµπορίου του Jebel Ali (όπου βρίσκεται και το 

οµώνυµο, µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας) και του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου παρέχουν 

τη δυνατότητα αποθήκευσης των εισαγωγών χωρίς χρέωση για τις πρώτες 20 

ηµέρες. Επίσης, στο εµιράτο του Dubai, το οποίο σηµειωτέον αποτελεί το 
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σηµαντικότερο διαµετακοµιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής,  έχει ξεκινήσει η κατασκευή του µεγαλόπνοου έργου υπό την επωνυµία 

Dubai World Central (DWC, http://www.dwc.ae/site/index.html), συνολικής 

έκτασης 140 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και προϋπολογισµού 33 δις δολ. ΗΠΑ, το 

οποίο περιλαµβάνει την κατασκευή  του µεγαλύτερου, παγκοσµίως, 

εµπορευµατικού και επιβατικού αερολιµένα και άλλες 5 µίνι- πόλεις που θα 

συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, του εµπορίου και των 

υπηρεσιών µεταφορών και αποθήκευσης του εµιράτου του Dubai. 

 Επιπρόσθετα, στο Abu Dhabi έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου κατασκευής του λιµένα Port Khalifa και της αντίστοιχης βιοµηχανικής 

ζώνης (KPIZ), συνολικού προϋπολογισµού 24 δις δολ. ΗΠΑ και χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης έως το 2030. Ήδη από το 2012 το νέο λιµάνι αναµένεται να έχει 

αντικαταστήσει πλήρως τις λειτουργίες του υπάρχοντος λιµένα Mina Zayed. 

Πρόκειται για ένα ακόµη σηµαντικό έργο υποδοµής που αναµένεται να ενισχύσει 

το εµπόριο και τις υπηρεσίες µεταφορών και αποθήκευσης του εµιράτου και των 

ΗΑΕ εν γένει.  

 Παράλληλα, τα υπόλοιπα λιµάνια των ΗΑΕ προσπαθούν να κερδίσουν 

µερίδιο αναφορικά µε τις επανεξαγωγές. Η Sharjah είναι το µόνο Εµιράτο µε 

λιµάνι τόσο στον Κόλπο του Οµάν όσο και στον Ινδικό Ωκεανό (λιµάνι Khor 

Fakkan). Η Fujeirah διαθέτει επίσης λιµάνι στον Ινδικό Ωκεανό. Η ύπαρξη ενός 

λιµανιού στον Κόλπο του Οµάν αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα, καθώς ένα 

φορτηγό πλοίο µπορεί να κερδίσει 24 ώρες πλεύσης από την Ευρώπη στην Άπω 

Ανατολή αν δεν περάσει από τα στενά του Hormuz, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα 

έντονη, ενώ παράλληλα είναι χαµηλότερα και τα ασφάλιστρα όταν δεν εισέλθει 

στον Κόλπο. 

Τελωνειακή Πολιτική 

 Από τον Ιανουάριο του 2003 οι χώρες µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας 

του Κόλπου, το οποίο αποτελείται από την Σ. Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το 

Μπαχρέιν, το Οµάν και τα ΗΑΕ, προχώρησαν στην εφαρµογή κοινής 

δασµολογικής κλίµακας. Σύµφωνα µε την σχετική απόφαση, τα ΗΑΕ επιβάλλουν 

5% τελωνειακό δασµό στις περισσότερες κατηγορίες εισαγωγών σε επίπεδο αξίας 

CIF, εκτός εξαιρέσεων, ενώ η δασµολογική επιβάρυνση στο καπνό και στα 

προϊόντα του ανέρχεται στο 100%.  

Εξαιρούνται της επιβολής δασµών οι εισαγωγές υλικών που απευθύνονται 

στις ένοπλες δυνάµεις, τα επιστρεφόµενα προϊόντα, οι διπλωµατικές αποστολές, 

καθώς και οι πρώτες ύλες που εισάγονται από βιοµηχανικές µονάδες προς χρήση 

στην παραγωγική διαδικασία. Ακόµη, εξαιρούνται της επιβολής δασµών τα ζώντα 

ζώα.  
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Στις χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου απαγορεύεται η 

εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, προϊόντων που έρχονται σε αντίθεση µε τον 

ισλαµικό νόµο, προϊόντων που έχουν παραχθεί στο Ισραήλ, µηχανών τυχερών 

παιγνίων, ραδιενεργών προϊόντων, ειδών από αµίαντο και παιδικών γλυκισµάτων 

σε σχήµα τσιγάρου.  

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι τελωνειακές διαδικασίες κατά την 

εισαγωγή των προϊόντων στο έδαφος της τελωνειακής ένωσης, θα 

πραγµατοποιούνται στο πρώτο σηµείο εισόδου, µε ελεύθερη την εν συνεχεία 

διακίνηση τους στα υπόλοιπα κράτη-µέλη.  

 Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα που εισάγονται σε Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου 

των ΗΑΕ εξαιρούνται των εισαγωγικών δασµών, ωστόσο, ο τελωνειακός δασµός 

επιβάλλεται στα προϊόντα που εξάγονται από Ελεύθερη Ζώνη σε οποιοδήποτε 

Εµιράτο. Κάποια αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων των φορτίων υπό διαµετακόµιση 

(transit), εξαιρούνται του δασµού (π.χ. κάποια τρόφιµα, φάρµακα και εισαγωγές 

για το δηµόσιο) αν και οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν κάποιο 

χρηµατικό ποσό ή εγγύηση τραπέζης το οποίο και επιστρέφεται όταν το αγαθό 

επανεξαχθεί εκτός ΗΑΕ. 

 Τέλος, στα εµπορικά δείγµατα και στις προσωρινές εισαγωγές δεν 

επιβάλλεται δασµός αρκεί αυτά στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε 

Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ. Στην περίπτωση, όµως, που τα αγαθά αυτά εισέλθουν 

στη χώρα από τις Ελεύθερες Ζώνες τότε υπόκεινται σε δασµό της τάξεως του 5%. 

Ωστόσο, για αγαθά υψηλής αξίας όπως τα κοσµήµατα απαιτείται προηγούµενη 

έγκριση από τον διευθυντή του τελωνείου, στον οποίο θα έχει απευθυνθεί, κατά 

προτίµηση, ο τοπικός αντιπρόσωπος.  

Μέτρα Αντι-νταµπινγκ και Αντισταθµιστικοί δασµοί 

 Ως µέλος του ΠΟΕ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µπορούν να επιβάλλουν 

µέτρα Αντι-νταµπινγκ ή αντισταθµιστικούς δασµούς σε προϊόντα που πωλούνται 

στα ΗΑΕ σε χαµηλότερες τιµές απ’ ότι στη χώρα προέλευσής τους µε σκοπό να 

κερδίσουν µερίδιο της αγοράς ή να υπονοµεύσουν υπάρχουσα ή αναδυόµενη 

εµιρατινή βιοµηχανία. Οι πρόσθετοι αυτοί δασµοί επιβάλλονται σε προσωρινή 

βάση προκειµένου να αντισταθµίσουν τις επιδράσεις µιας αθέµιτα χαµηλής τιµής 

ή µιας αθέµιτης επιδότησης στον παραγωγό. Παρόµοιες πρακτικές είναι οι 

κρατικές επιχορηγήσεις, οι ευνοϊκές εγγυήσεις δανείων, οι εξαγωγικές εκπτώσεις, 

τα φορολογικά κίνητρα κ.λπ. Αυτοί οι δασµοί µπορούν να επιβληθούν στα 

εισαγόµενα προϊόντα µόνο αν προκάλεσαν ή ενδέχεται να προκαλέσουν υλική 

ζηµία στην τοπική αγορά των ΗΑΕ. 
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Εµπορικά σήµατα, ευρεσιτεχνίες και πνευµατική ιδιοκτησία 

 Το 1992 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΑΕ δηµοσίευσε τους εξής 

νόµους: το Νόµο περί Εµπορικών Σηµάτων (Federal Law No 37), το Νόµο για τις 

Ευρεσιτεχνίες (Federal Law No 17), το Νόµο περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

(Federal Law No 7) και το Νόµο για τη Βιοµηχανική Ιδιοκτησία (Federal Law No 

44). Από το 2008 και έπειτα το Υπουργείο Οικονοµίας είναι το µόνο αρµόδιο για 

την καταχώρηση των Εµπορικών σηµάτων και ευρεσιτεχνιών, την τήρηση 

σχετικού Πρωτοκόλλου καθώς και την προστασία της Πνευµατικής και 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι  ως άνω Οµοσπονδιακοί νόµοι για τη πνευµατική 

/βιοµηχανική ιδιοκτησία και τις ευρεσιτεχνίες τροποποιήθηκαν στη συνέχεια 

(2002 και 2006) προκειµένου να προσαρµοστούν  στα διεθνή πρότυπα και 

συµβάσεις (TRIPS, Paris Convention).  

 Επίσης, όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες, το 1998 συστάθηκε το αρµόδιο 

Γραφείο αρµόδιο για όλη την επικράτεια των χωρών του Συµβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου, GCC Patent Office, στο πλαίσιο εφαρµογής του 

αντίστοιχου ενιαίου Νόµου (GCC Patent Law/1992). Οι επιµέρους αιτήσεις που 

λαµβάνει η αρµόδια αρχή σε κάθε κράτος-µέλος διαβιβάζονται στο εν λόγω 

Γραφείο προς έγκριση και παράλληλα διατηρείται ενιαία βάση δεδοµένων για τις 

εν λόγω καταχωρήσεις.  

Συσκευασία – Ετικετοποίηση  

 Το κάθε Εµιράτο ξεχωριστά δύναται να προσδιορίσει τους κανόνες που 

αφορούν τη συσκευασία και ετικετοποίηση των εισαγόµενων προϊόντων. 

∆εδοµένου ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις κατά κύριο λόγο αφορούν την εισαγωγή 

τροφίµων στη χώρα, όλες οι επιµέρους ρυθµίσεις οφείλουν πρωτίστως να τηρούν 

τους κανόνες που έχει θέσει η Εµιρατινή αρχή για την τυποποίηση, Emirates 

Authority for Standardisation and Metrology (ESMA).  

 Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία είναι υποχρεωτικό τα προϊόντα να διαθέτουν 

ετικέτα στην Αραβική. Σηµειώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2008, οι αρµόδιες 

αρχές εξετάζουν µε ιδιαίτερη αυστηρότητα την τήρηση ή µη του εν λόγω κανόνα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην περίπτωση των τροφίµων, η ετικέτα πρέπει να 

περιλαµβάνει στην Αραβική γλώσσα τα εξής: το όνοµα του προϊόντος, τις 

ηµεροµηνίες παραγωγής και λήξης, τη χώρα προέλευσης, το όνοµα του 

παραγωγού καθώς και αναλυτικό κατάλογο µε τα συστατικά και τα πρόσθετα/ 

συντηρητικά.  

 Τέλος, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το Συµβούλιο Συνεργασίας 

των Χωρών του Κόλπου (GCC) προσπάθεια υιοθέτησης κοινών κανόνων για τη 

συσκευασία, την ετικέτα και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούν τα εισαγόµενα 

στην περιοχή προϊόντα.  
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2.9. Έναρξη Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας στα ΗΑΕ 

(Ίδρυση τοπικής εταιρείας ή υποκαταστήµατος, Άδεια λειτουργίας, 

Φορολογία, Εργατική Νοµοθεσία, Εµπορικές διαφορές) 

 Στην περίπτωση που µια εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει ή να προχωρήσει 

σε οποιαδήποτε µορφή εµπορικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητο να διαθέτει 

προηγουµένως τις άδειες που απαιτούνται. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζει τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε εµιράτου. Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία εφαρµόζεται σε 

όλα τα εµιράτα, ωστόσο για κάποιες πτυχές της εµπορικής δραστηριότητας θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νοµοθεσία των τοπικών κυβερνήσεων. 

 Σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή νοµοθεσία, τέσσερις είναι οι τρόποι 

έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στα ΗΑΕ: 

- Συµµετοχή σε µια τοπική εταιρεία ή σε µια εµπορική οντότητα 

- Ίδρυση ενός υποκαταστήµατος 

- Ίδρυση ενός υποκαταστήµατος ή µιας θυγατρικής σε Ζώνη Ελεύθερου 

Εµπορίου (βλ. Κεφ. 2.7 Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου) 

- ∆ιορισµός εµπορικού αντιπροσώπου ή διανοµέα (οµοίως µε Κεφ. 2.8, §∆ίκτυα 

∆ιανοµής και Πώλησης – Εµπορικοί Αντιπρόσωποι) 

 Η Οµοσπονδιακή νοµοθεσία δηµοσιεύεται κάθε µήνα, στα αραβικά, στο 

επίσηµο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης των ΗΑΕ. Οι κυβερνήσεις του Abu 

Dhabi και Dubai εκδίδουν το δικό τους Φύλλο Εφηµερίδας, στο οποίο 

δηµοσιεύονται τοπικοί νόµοι.  

Ίδρυση τοπικής εταιρίας ή άλλης εµπορικής οντότητας  

 Σύµφωνα µε τον Νόµο περί Εµπορικών Εταιρeιών υπάρχουν επτά µορφές 

εµπορικών εταιριών: 

- Οµόρρυθµος Εταιρία (general partnership) 

- Ετερόρρυθµος Εταιρεία (simple limited partnership) 

- Ετερόρρυθµος κατά µετοχές εταιρεία (partnership limited by shares) 

- Κοινοπραξία (contractual joint venture) 

- Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (limited liability company) 

- Ιδιωτική Ανώνυµος Εταιρεία (private joint stock company) 

- ∆ηµόσια Ανώνυµος Εταιρεία (public joint stock company) 

 Η συνηθέστερη µορφή είναι η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. Για την 

σύσταση εταιρείας συνιστάται νοµική υποστήριξη. Γενικά, η ξένη συµµετοχή 

περιορίζεται στο 49% και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις οµόρρυθµες 

εταιρείες. 
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 Η ίδρυση εµπορικής εταιρείας στα ΗΑΕ πραγµατοποιείται σε 

οµοσπονδιακό επίπεδο µε την εγγραφή της στο Εµπορικό Μητρώο. Κάποιες 

δραστηριότητες όπως ασφάλειες ή µεταποίηση χρειάζονται την έγκριση και 

άλλων δηµοσίων υπηρεσιών. Η επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να έχει άδεια 

λειτουργίας από την κυβέρνηση του αντίστοιχου εµιράτου καθώς και εγγραφή στο 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο πριν ξεκινήσει η λειτουργία της.  

 Επίσης, κρίνεται σκόπιµο για τους µετόχους µιας επιχείρησης να 

προσδιορίζουν και να προστατεύουν τα συµφέροντά τους µέσω µια ξεχωριστής 

επιπρόσθετης συµφωνίας, µετά από σχετική διαπραγµάτευση µεταξύ των 

µετόχων. Η συµφωνία αυτή θα πρέπει να έχει ως αντικείµενο τον προσδιορισµό 

του ρόλου των µετόχων στη διαχείριση της εταιρείας, και στη λήψη σηµαντικών 

αποφάσεων (αύξηση κεφαλαίου, εξαγορές, διαθέσιµα και άλλα σοβαρά θέµατα). 

Ίδρυση υποκαταστήµατος 

 Η νοµοθεσία επιτρέπει σε ξένες εταιρίες να ιδρύουν στα ΗΑΕ 

υποκαταστήµατα Το εύρος των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος ποικίλλει, 

σε γενικές γραµµές, από εµιράτο σε εµιράτο. Παράλληλα, στο Dubai, πέραν των 

υποκαταστηµάτων, επιτρέπεται και η λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας 

(representative offices), το οποίο, συνήθως, αναλαµβάνει το marketing και την 

προώθηση των προϊόντων και όχι την εµπορία τους. Για την ίδρυση του 

υποκαταστήµατος µιας ξένης εταιρίας απαιτείται η συναίνεση του Υπουργείου 

Οικονοµίας (Ministry of Economy) πριν από την έκδοση τοπικής επιχειρηµατικής 

άδειας από την κυβέρνηση του εµιράτου. Το υποκατάστηµα θα πρέπει να έχει 

χορηγό (sponsor) έναν Εµιρατινό ή µια εταιρeία που ανήκει 100% σε 

Εµιρατινούς. Ο σπόνσορας είναι γνωστός ως Εθνικός Αντιπρόσωπος και συνάπτει 

Συµφωνία (National Agency Agreement), µε την οποία αναλαµβάνει να βοηθήσει 

την ξένη εταιρεία, µε αντάλλαγµα συνήθως κάποια αµοιβή ή ποσοστό επί των 

κερδών. Προτείνουµε τη συµβουλή νοµικού γραφείου πριν την υπογραφή της εν 

λόγω συµφωνίας. Και στην περίπτωση του υποκαταστήµατος, απαιτούνται 

εµπορική άδεια, καταχώρηση και εγγραφή ως µέλος στο τοπικό Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Άδεια Λειτουργίας 

 Ανεξαρτήτως της φύσης της εµπορικής δραστηριότητας στα ΗΑΕ, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένοι σηµαντικοί παράµετροι αναφορικά µε τις 

κυβερνητικές εγκρίσεις. 

- Οι καταχωρήσεις / εγγραφές θα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά και σε 

περίπτωση καθυστερηµένης ανανέωσης επιβάλλονται πρόστιµα. 
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- Για την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας απαιτείται, εκτός από την εγγραφή 

στο Εµπορικό Μητρώο και την εµπορική άδεια, καταχώρηση και εγγραφή ως 

µέλος στο τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

- ∆εν αρκεί η εγγραφή της εταιρείας ως εµπορική οντότητα, ή ξένο 

υποκατάστηµα. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί τουλάχιστον ένα άτοµο ως 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή διαχειριστής προκειµένου να εκδοθεί η 

επιχειρηµατική άδεια. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες για τον διορισµό 

του διαχειριστή, την παύσή του και την αντικατάστασή του.  

- Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στα ΗΑΕ υπόκεινται, συχνά, τόσο στη 

δικαιοδοσία των κυβερνήσεων των εµιράτων και των τοπικών Υπουργείων 

τους, όσο και στη δικαιοδοσία της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, 

απαιτείται η συναίνεση των παραπάνω πριν την έκδοση της απαραίτητης 

έγκρισης από το Υπουργείο Οικονοµίας ή από την εξουσιοδοτηµένη τοπική 

αρχή. 

- Κάθε έγγραφο που προέρχεται από ξένο κράτος και πρόκειται να 

παρουσιαστεί ή να κατατεθεί σε Αρχή των ΗΑΕ πρέπει προηγουµένως να έχει 

επικυρωθεί. 

 Μόνο µετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών, η επιχείρηση δύναται να 

προσλάβει προσωπικό, να αγοράσει οχήµατα και να τα καταχωρήσει στο όνοµα 

της, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό και να ασκήσει οποιαδήποτε µορφή 

εµπορικής δραστηριότητας. 

Φορολογία 

 Με εξαίρεση τις ξένες τράπεζες και τις πετρελαϊκές εταιρείες, στο έδαφος 

των HAE δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ούτε φόρος 

στα κέρδη των εταιριών. Επίσης, δεν υφίσταται ο φόρος προστιθέµενης αξίας. Το 

∆ΝΤ πιέζει τα ΗΑΕ για επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας ώστε να αποκτήσουν 

οι κάτοικοι φορολογική συνείδηση, κάτι που έχει αρχίσει να συζητείται σε 

κυβερνητικό επίπεδο, αλλά λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και 

προκειµένου να µην πληγεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας δεν 

αναµένεται να εφαρµοστεί πριν από το τέλος του 2010.  

 Όσον αφορά τους εταιρικούς φόρους εισοδήµατος, τα Εµιράτα έχουν 

εκδώσει χωριστά αντίστοιχες αποφάσεις. Ωστόσο, στην πράξη, αυτοί οι φόροι 

έχουν επιβληθεί µόνο σε εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και 

σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων πετρελαίου σε επίπεδα που έχουν ρυθµιστεί 

διακρατικά. Φόρος Υπεραξίας Κεφαλαίων και Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης δεν 

υφίστανται στα ΗΑΕ. 
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Εργατική νοµοθεσία  

 Ενώσεις και Σωµατεία Εργατών / Εργαζοµένων δεν υφίστανται στα ΗΑΕ. 

Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων µεσολαβεί το 

Υπουργείο Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο και αποφασίζει για το 

εν λόγω ζήτηµα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δυο µέρη επιθυµεί να 

προσβάλει την απόφαση, µπορεί να το πράξει ασκώντας έφεση σε τοπικό 

δικαστήριο. Οι απεργίες και οι ανταπεργίες (lock outs) απαγορεύονται. 

 Η κινητικότητα στην αγορά εργασίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Τα 

συµβόλαια που υπογράφουν οι αλλοδαποί εργαζόµενοι είναι δεσµευτικά γι’ 

αυτούς (Άρθρα 128. 129 του Εργατικού Νόµου) και δεν µπορούν να αλλάξουν 

εργοδότη, παρά µόνο αφού εξασφαλίσουν την έγγραφη συναίνεση του 

προηγούµενου εργοδότη τους (no objection certificate) ή σε περίπτωση λήξης του 

συµβολαίου τους. Σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησής τους επιβάλλεται 

απαγόρευση εργασίας για χρονικό διάστηµα που κυµαίνεται από 6 µήνες έως ένα 

χρόνο, ενώ συγχρόνως υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα, αφού 

ακυρώνεται µε την απώλεια της εργασίας και η άδεια παραµονής τους. 

Εµπορικές ∆ιαφορές 

 Τα ΗΑΕ διαθέτουν πολιτικά δικαστήρια τα οποία αναλαµβάνουν αστικές 

και εµπορικές υποθέσεις και ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες. Τα δικαστήρια 

στο Ντουµπάι δεν αποτελούν µέρος του οµοσπονδιακού συστήµατος απονοµής 

δικαιοσύνης αλλά εφαρµόζουν τον οµοσπονδιακό Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

 Αν και τα συµβόλαια που έχουν συναχθεί σε διαφορετική γλώσσα από την 

αραβική, µπορούν να κατατεθούν στα δικαστήρια, όλα τα άλλα διαδικαστικά και 

παραστατικά έγγραφα θα πρέπει να συντάσσονται ή να µεταφράζονται στην 

αραβική. Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα άσκησης εφέσεως. 

Πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια θα πρέπει να ενηµερώνεται ο 

ενδιαφερόµενος για τον χρόνο και το κόστος της υπόθεσης. 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η διαιτησία ως 

εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά 

Επιµελητήρια του Abu Dhabi και του Dubai έχουν συστήσει εµπορικά και 

διαιτητικά κέντρα. To 2009 εγκαινιάστηκε ένα  νέο Κέντρο ∆ιαιτησίας το οποίο 

αποτελεί κοινοπραξία του ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Κέντρου του Dubai και 

του ∆ικαστηρίου ∆ιεθνούς ∆ιαιτησίας του Λονδίνου. Η ίδρυση του νέου αυτού 

Κέντρου έχει σκοπό να προάγει την αποτελεσµατική επίλυση διεθνών 

επιχειρηµατικών διαφορών µέσω διαιτησίας / διαµεσολάβησης. 
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2.10. Πρακτικές – Χρήσιµες πληροφορίες 

(Ώρες εργασίας, Κλίµα, Πληθυσµός, Γλώσσα, Είσοδος στη χώρα) 

Ώρες Εργασίας στα ΗΑΕ 

 Οι ώρες εργασίας ποικίλλουν µεταξύ των Εµιράτων και ενδέχεται να είναι 

διαφορετικές το χειµώνα και το καλοκαίρι. Το Σαββατοκύριακο τόσο για τον 

δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα είναι Παρασκευή και Σάββατο. Η 

Παρασκευή είναι η ιερή µέρα των Μουσουλµάνων και πολλά καταστήµατα 

κλείνουν για κάποιες ώρες της ηµέρας. Τα καταστήµατα ανοίγουν, κατά κανόνα, 

στις 10.00 το πρωί και τα περισσότερα παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις 22.00. Σε 

περιόδους εκπτώσεων πολλά µαγαζιά, στα µεγάλα εµπορικά κέντρα, παραµένουν 

ανοιχτά µέχρι τις 24.00 το βράδυ. Καταστήµατα ενδυµάτων, αγορές και πολλά 

καταστήµατα τροφίµων είναι ανοιχτά την Παρασκευή (εκτός των ωρών 

προσευχής 11.00-13.00). 

 Το µήνα του Ραµαζανιού οι ώρες εργασίας αλλάζουν. Την περίοδο του 

ιερού για τους Μουσουλµάνους µήνα του Ραµαζανιού οι περισσότεροι δηµόσιοι 

υπάλληλοι εργάζονται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους, λιγότερες από τις 

κανονικές ώρες. Ωστόσο, πολλές σηµαντικές επαφές µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν κατά τα απογευµατινά γεύµατα (µετά τη δύση του ηλίου), 

γνωστά ως «iftar».  

 Η Οµοσπονδιακή κυβέρνηση και η δηµόσια διοίκηση στα ΗΑΕ λειτουργεί 

από τις 07.30-14.30 Κυριακή µε Πέµπτη. Οι πετρελαϊκές εταιρίες λειτουργούν, 

κατά κύριο λόγο, από τις 07.00-15.00 Κυριακή µε Πέµπτη. Οι τράπεζες είναι 

ανοιχτές 08.00-13.30 Σάββατο µε Πέµπτη. Ωστόσο, κάποια παραρτήµατα 

τραπεζών που λειτουργούν σε µεγάλα εµπορικά κέντρα είναι ανοιχτά και τις 

απογευµατινές ώρες αλλά και την Παρασκευή (εκτός των ωρών προσευχής 11.00-

13.00). Ο υπόλοιπος ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί, κατά κύριο λόγο, 08.30-13.00 

και 16.00-19.00 Κυριακή µε Πέµπτη. 

Κλίµα 

 Το κλίµα των ΗΑΕ είναι υποτροπικό και ξερό µε περίπου 13 εκ 

βροχόπτωσης το χρόνο. Την περίοδο του καλοκαιριού (Ιούνιος – Σεπτέµβριος) η 

θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 38-50 βαθµών Κελσίου την ηµέρα και περίπου 

30 βαθµών το βράδυ. Κατά τους χειµερινούς µήνες (∆εκέµβριος – Μάρτιος) η 

θερµοκρασία πέφτει στους 26-30 την ηµέρα και στους 12-16 το βράδυ. 
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Πληθυσµός - Γλώσσα 

 Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, ο πληθυσµός των ΗΑΕ ανέρχεται σε 

6.000.000 κατοίκους. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού κατοικεί στα Εµιράτα 

του Abu Dhabi και του Dubai (3/5 του συνολικού πληθυσµού) εκ των οποίων 

µόνο 17-18% είναι Εµιρατινοί πολίτες. Πολυπληθέστερη κοινότητα αλλοδαπών 

είναι η ινδική µε 1.750.000 άτοµα, δεύτερη µεγαλύτερη είναι η πακιστανική που 

ανέρχεται σε 1.250.000 άτοµα.  Οι αλλοδαποί από τις άλλες ασιατικές χώρες, 

(Κίνα, Φιλιππίνες, Ταυλάνδη, Κορέα, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές και Ιράν) είναι 

περίπου 1,5 εκατ, ενώ οι αλλοδαποί από Ευρώπη, Αυστραλία, Αµερική και 

Αφρική ανέρχονται στους 500.000. Οι εµιρατινές αρχές προβλέπουν για το 2010 

ότι ο πληθυσµός της χώρας θα ανέλθει στα 7,5 εκατ. κατοίκους.  

 Σύµφωνα µε στοιχεία του 2008, η κατανοµή του πληθυσµού στα εµιράτα 

είχε ως ακολούθως:  

Εµιράτο Πληθυσµός Ντόπιοι Αλλοδαποί 

Abu Dhabi 1.559.000 387.000 1.172.000 

Dubai 1.596.000 145.000 1.451.000 

Sharjah 946.000 147.000 799.000 

Ajman 237.000 43.000 194.000 

Ras Al Khaimah 231.000 93.000 138.000 

Fujairah  143.000 61.000 82.000 

Um Al Qwain 53.000 16.000 37.000 

 

 Η αραβική γλώσσα είναι η επίσηµη γλώσσα του κράτους, ενώ η αγγλική 

χρησιµοποιείται ευρέως. 

Είσοδος στη χώρα 

 Για τους Έλληνες πολίτες δεν απαιτείται θεώρηση (Visa) για την είσοδό 

τους στα ΗΑΕ. Ωστόσο αν η παραµονή πρόκειται να ξεπεράσει τις 60 ηµέρες τότε 

χρειάζεται προηγούµενη επικοινωνία µε τις αρµόδιες εµιρατινές αρχές. 

 Ιδιαίτερος σεβασµός θα πρέπει να δοθεί στους τοπικούς νόµους και 

συνήθειες που ισχύουν στα ΗΑΕ. Η συµπεριφορά δεν θα πρέπει να προσβάλλει 

τις ευαισθησίες των Μουσουλµάνων ως προς τις συνήθειες και τα πιστεύω τους. 

Οι χειρονοµίες θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς και οι βλαστήµιες δεδοµένου 
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ότι µπορούν να οδηγήσουν ακόµα και σε ποινή φυλάκισης. Οι δηµόσιες 

εκδηλώσεις τρυφερότητας µεταξύ ατόµων αντιθέτου φύλου επίσης 

αποδοκιµάζονται.  

 Οι ποινές για την κατοχή, εισαγωγή ή πώληση αλκοολούχων ποτών είναι 

αυστηρές. Τα ξενοδοχεία στην πλειοψηφία τους προσφέρουν οινοπνευµατώδη 

ποτά αλλά αποτελεί αδίκηµα αν βρεθεί κάποιος, δηµοσίως, υπό την επήρεια του 

οινοπνεύµατος. Επίσης, είναι παράνοµη η κατανάλωση οινοπνεύµατος από 

µουσουλµάνους στο θρήσκευµα ανεξαρτήτου εθνικότητας. Όσο για την οδήγηση 

υπό την επήρεια του οινοπνεύµατος, οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Τέλος, 

απαγορεύεται η είσοδος πορνογραφικού υλικού στα ΗΑΕ καθώς βίντεο και βιβλία 

ελέγχονται συχνά και η παράβαση θεωρείται ποινικό αδίκηµα. 
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3. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΑΕ 

 

3.1. Εµπόριο µεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ 

 

 Το διµερές εµπόριο είναι σταθερά πλεονασµατικό υπέρ της Ελλάδος. 

Ωστόσο οι Ελληνικές εξαγωγές στα ΗΑΕ το 2009 παρουσίασαν σοβαρή µείωση 

της τάξης του -37% σε σχέση µε το 2008, φθάνοντας τα 136 εκατ. Ευρώ, έναντι 

217 εκατ. το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής. Παράλληλα και οι εισαγωγές µας από τα ΗΑΕ µειώθηκαν το 2009 κατά -

46% φθάνοντας τα 32,5 εκατ. Ευρώ.  

 Η µείωση των εξαγωγών µας κατά το περασµένο έτος οφείλεται σηµαντικά 

στην οικονοµική κρίση, η οποία έπληξε βασικά εξαγωγικά µας προϊόντα, τόσο 

στον τοµέα λιανικής πώλησης πολυτελών αγαθών όπως οι γούνες (-34%), όσο κα 

στον τοµέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (-63%), αλλά και γενικότερα στα 

δοµικά υλικά που αποτελούν τον κορµό των προϊόντων που εξάγουµε στα ΗΑΕ. 

 Το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ Ελλάδος – ΗΑΕ την τελευταία τριετία (σε 

Ευρώ) παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:  

 

 2006 2007 2008 2009 

Ελλ. Εξαγωγές (Χ) 190.292.616 199.893.698 217.877.065 136.014.367 

Ελλ. Εισαγωγές (Μ)   45.079.248   43.811.865 60.621.191 32.517.124 

Εµπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) 145.213.368 156.081.833 157.255.874 103.497.243 

Όγκος Εµπορίου (Χ+Μ) 235.371.864 243.705.563 278.498.256 168.531.491 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

  

 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε µια ικανοποιητική, αναφορικά µε 

το ύψος, πορεία των εξαγωγών µας προς τα ΗΑΕ τη διετία 2007-2008 αν λάβουµε 

υπόψη τη µικρή πληθυσµιακά και σε απόσταση από την Ελλάδα αγορά των ΗΑΕ, 

πορεία η οποία διακόπτεται έντονα το 2009 λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης, η οποία επηρέασε σηµαντικά κυρίως το εµιράτο του Dubai από το οποίο 

διακινείται το 71% του εξωτερικού εµπορίου της χώρας.  

 Γενικότερα οι λόγοι που συγκρατούν τις εξαγωγές µας σε σχετικά χαµηλά 

επίπεδα είναι πολλοί και κυρίως η έλλειψη διαχρονικά άφθονης και παράλληλα 
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ανταγωνιστικής παραγωγικής ύλης που ενσωµατώνει υψηλή τεχνολογία, γνώση, 

ποιότητα και σχεδιασµό καθώς και το περιορισµένο ενδιαφέρον, η γνωστή 

εσωστρέφεια µεγάλου αριθµού Ελληνικών εταιρειών και κυρίως µικροµεσαίων 

στερούµενων στοιχειώδους επιχειρησιακού σχεδιασµού και αντίστοιχης 

εξαγωγικής στρατηγικής. 

 

3.2. Ελληνικές Εξαγωγές στα ΗΑΕ (αξία σε Ευρώ) 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΗΑΕ (αξία σε Ευρώ) 

A/A Προϊόντα 2007 2008 2009 
%  

Μεταβολή 

1 Γούνες 67,364,518 69,157,563 45,268,762 -34.54 

2 Αεροπλάνα : : 14,325,377   

3 Καλώδια Τηλ/νιών 20,286,870 28,301,411 12,632,171 -55.37 

4 Τηλεφωνικές Συσκευές 28,124,633 25,977,662 7,410,201 -71.47 

5 Καύσιµα - Λιπαντικά 9,028,658 6,523,625 5,599,681 -14.16 

6 
Πλάκες - Φύλλα - Ράβδοι 
από κράµατα αργιλίου 

4,450,285 3,359,720 4,909,162 46.12 

7 Μάρµαρα 7,106,866 2,659,508 3,124,303 17.48 

8 Ρητίνες 2,901,584 1,315,221 2,911,835 121.40 

9 Ροδάκινα σε κονσέρβα 2,171,317 3,849,643 2,653,370 -31.07 

10 Καλλυντικά - αρώµατα 3,637,195 4,198,734 1,827,356 -56.48 

11 
Ψάρια νωπά ή 

διατηρηµένα 
261,591 331,702 1,694,919 410.98 

12 
Μαρµελάδες - Γλυκά 

Κουταλιού 
1,483,004 1,610,212 1,515,804 -5.86 

13 Έτοιµα Ενδύµατα 1,587,118 1,771,841 1,462,346 -17.47 

14 Μπετονιέρες τσιµέντου : 2,100,000 1,400,000 -33.33 

15 
Νεροχύτες από 

ανοξείδωτο χάλυβα 
2,770,984 3,277,533 1,314,975 -59.88 

16 Φάρµακα 1,024,131 1,167,270 1,044,356 -10.53 
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17 
Συσκευές καθαρισµού 

υδάτων 
671,493 1,275,777 1,015,536 -20.40 

18 Υφάσµατα επιχρισµένα 552,552 3,095,276 1,002,752 -67.60 

19 
Σωλήνες από σίδηρο ή 

χάλυβα 
275,919 19,457,295 998,746 -94.87 

20 Λουκέτα - κλειδαριές 1,567,903 2,139,835 945,799 -55.80 

21 Μπαταρίες µε µόλυβδο 1,052,338 1,673,212 888,306 -46.91 

22 Προϊόντα έλασης σιδήρου 975,513 1,194,840 884,744 -25.95 

23 Τσιγάρα - καπνός 5,803,069 4,220,911 843,584 -80.01 

24 Κιµωλία : : 818,491   

25 Φωτιστικά 1,315,554 1,652,925 729,164 -55.89 

26 Ρυµουλκά Οχήµατα 2,377,584 : 698,440   

27 Αντλίες : : 623,100   

28 
Ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων 
540,469 300,852 574,044 90.81 

29 Αρτοσκευάσµατα 147,581 241,668 547,754 126.66 

30 Κεραίες : : 539,718   

31 Οικοδοµικά υλικά 127,402 348,680 495,169 42.01 

32 Βιντεοπαιχνίδια 931,317 784,834 477,748 -39.13 

33 
Μαγνητικές ταινίες - 
δίσκοι 

: : 463,649   

34 Γερανοί - Γερανογέφυρες : : 452,507   

35 Αυτοκίνητα : 120,000 435,000 262.50 

36 
Παρασκευάσµατα 

καθαρισµού 
358,540 260,093 420,241 61.57 

37 Ελιές 257,839 460,927 396,669 -13.94 

38 Πλακάκια 1,040,796 511,760 369,161 -27.86 

39 
Σχοινιά - Σπάγκοι - 
∆ίχτυα 

389,392 493,067 365,231 -25.93 

40 Είδη από γυαλί : 557,422 357,775 -35.82 
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41 Είδη διασκέδασης 436,981 397,236 333,932 -15.94 

42 Πλαστικοί σωλήνες 391,429 636,215 340,107 -46.54 

43 Σπέρµατα βαµβακιού : 258,522 318,424 23.17 

44 
Ηλεκτρικοί 
µετασχηµατιστές 

: 426,240 317,731 -25.46 

45 Συσκευές ποτίσµατος 367,071 280,132 289,296 3.27 

46 Πλωτές κατασκευές 262,838 2,109,481 278,090 -86.82 

47 
Θερµαντήρες ηλιακής 
ενέργειας 

: : 267,078   

48 Πόρτες  - Παράθυρα 220,524 215,204 264,621 22.96 

49 Χρώµατα - βερνίκια : 181,952 259,726 42.74 

50 Κλιµατιστικά 1,482,248 1,367,018 250,494 -81.68 

51 
Προσαρτήµατα, σιδερικά 

κτηρίων 
382,374 1,274,958 245,510 -80.74 

52 Στόκοι : : 218,673   

  Λοιπά Προϊόντα 25,766,218 16,339,088 8,192,739 -49.86 

ΣΥΝΟΛΟ 199,893,698 217,877,065 136,014,367 -37.57 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 Οι γούνες και τα γουνοδέρµατα, παρά την κατακόρυφη πτώση τους το 

2009, παραµένουν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ, 

ενώ στο Dubai λειτουργούν περίπου 40 επιχειρήσεις Ελληνικών συµφερόντων 

δραστηριοποιούµενες στο εν λόγω προϊόν. Σηµαντική µείωση σηµείωσε και το 

δεύτερο σε κατάταξη εξαγωγικό µας προϊόν που είναι το τηλεπικοινωνιακό υλικό 

(καλώδια, τηλεφωνικές συσκευές) µε αποτέλεσµα την καθίζηση του συνολικού 

όγκου των εξαγωγών µας. 

 Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η σχεδόν εξαφάνιση των σωλήνων από σίδηρο 

ή χάλυβα, από τα σχεδόν 20 εκατ. Ευρώ που κατέγραψαν το 2008. Μικρότερης 

έντασης µειώσεις παρουσίασαν, επίσης, τα καύσιµα – λιπαντικά, τα ροδάκινα σε 

κονσέρβα, τα καλλυντικά, τα έτοιµα ενδύµατα, οι νεροχύτες ανοξείδωτου χάλυβα, 

τα φάρµακα, τα υφάσµατα κ.λπ. 
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 Αντίθετα η εµφάνιση για πρώτη φορά των αεροπλάνων µε ένα ποσό της 

τάξης των 14 εκατ. Ευρώ, κατατασσόµενοι στην πρώτη θέση, δεν κατάφερε να 

καλύψει τις σοβαρές απώλειες των δύο πρώτων εξαγωγικών µας προϊόντων. Από 

τα υπόλοιπα προϊόντα τη µεγαλύτερη αύξηση σηµείωσαν τα ψαρικά, της τάξης 

του 400% αν και σε απόλυτα µεγέθη παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Επίσης 

αυξήσεις µικρότερες ή µεγαλύτερες σηµείωσαν τα είδη αλουµινίου, τα µάρµαρα, 

οι ρητίνες, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα αρτοσκευάσµατα κ.λπ.  

  

3.3. Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο 

 Το υφιστάµενο διµερές θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας µε τα ΗΑΕ 

περιλαµβάνει τις κάτωθι Συµφωνίες και Μνηµόνια Συνεργασίας: 

- Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (2010) 

- Αεροπορική Συµφωνία (2010) 

- Συµφωνία-Πλαίσιο Οικονοµικής, Μορφωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας 

(1976) 

- Μνηµόνια Συνεργασίας του Σ.Ε.Β.(2006) και του ΣΕΒΕ (2007) µε το ΕΒΕ  

Άµπου Ντάµπι 

- Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του ΕΒΕΑ και του ΕΒΕ  Ντουµπάι (2007). 

- Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος και της  Εποπτικής Αρχής του Ντουµπάι (2007). 

Εκκρεµεί η ολοκλήρωση των παρακάτω Συµφωνιών: 

- Μνηµόνιο Κατανόησης Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας  

- Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας. 

- Συµφωνία Θαλασσίων Μεταφορών 

- Συµφωνία Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων 

 

3.4. Επίσηµες Επισκέψεις -Επιχειρηµατικές Αποστολές - Εµπορικές 

Εκθέσεις  

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης των διµερών εµπορο-οικονοµικών σχέσεων των δύο 

χωρών, έλαβαν χώρα το 2009 µε την υποστήριξη της Πρεσβείας και του Γραφείου 

ΟΕΥ, οι εξής δράσεις:  

→ Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) και ο Ελληνικός 

Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) συµµετείχαν στις παρακάτω διεθνείς εµπορικές 

εκθέσεις µε εθνικό περίπτερο: 
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1. Gulfood Exhibition Dubai, 23-26/2/2009 Τρόφιµα & ποτά ΟΠΕ:  27 εταιρείες 

2. Arabian Travel Market Dubai, 5-8/5/2009 Τουρισµός ΕΟΤ:  8 φορείς  

3. The Hotel Show Dubai, 24-26/5/2009 
Ξενοδοχειακές 

επιχ/σεις 
ΟΠΕ:  17 εταιρείες 

4. 
Beauty World, Wellness & 

Spa Exhibitions 
Dubai, 7-9/6/2009 Καλλυντικά ΟΠΕ:  6 εταιρείες 

5. Fashion Expo Arabia Abu Dhabi, 26-28/10/2009 
Ενδύµατα & 

αξεσουάρ 

ΟΠΕ:  4 εταιρείες + 

3 σχεδιαστές 

6. INDEX Dubai, 14-17/11/2009 
Εσωτερική 

διακόσµηση 
ΟΠΕ:  8 εταιρείες 

7. The Big 5 Dubai, 23-26/11/2009 ∆οµικά υλικά ΟΠΕ:  45 εταιρείες 

 

→ Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) διοργάνωσε 

επιχειρηµατική αποστολή στο Dubai (5-9/4/2009). Συµµετείχαν 11 εταιρείες από 

τους κλάδους των τροφίµων, φαρµάκων-καλλυντικών, δοµικών υλικών και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 

→ Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Arabian Travel Market πραγµατοποιήθηκε 

επίσηµη επίσκεψη Ελληνικής αντιπροσωπείας (6-9/5/2009) της οποίας ηγήθηκε ο 

Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Α. Σπηλιωτόπουλος συνοδευόµενος από τον 

Πρόεδρο του ΕΟΤ κ. Θ. Οικονόµου, τον Γεν. Γραµµατέα του ΕΟΤ κ. Η. Βάλβη 

καθώς και από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.  

 

3.5. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι οι εξαγωγές µας το 2009 σηµείωσαν, 

για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, σηµαντική υποχώρηση εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης, της τάξης του -37% και σε απόλυτα µεγέθη µειώθηκαν στα 

136 εκατ. Ευρώ έναντι 218 εκατ. Ευρώ το 2008, σύµφωνα µε στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσο για τις Εµιρατινές εξαγωγές προς την Ελλάδα, 

επίσης µειώθηκαν το 2009 κατά -46% στα 32,5 εκατ. Ευρώ έναντι 60,6 εκατ. το 

2008. Κατόπιν τούτου, το διαχρονικά εµπορικό µας πλεόνασµα υποχώρησε 

αισθητά το 2009 στα 102 εκατ. Ευρώ από 157 εκατ. το προηγούµενο έτος, χωρίς 

ωστόσο αυτό να µειώνει τη σηµασία του πλεονασµατικού εµπορικού ισοζυγίου 

µας, γεγονός άλλωστε που παρατηρείται σε πολύ µικρό αριθµό χωρών µε τις 

οποίες συναλλάσσεται η Χώρα µας.  



Ετήσια Έκθεση 2009, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουµπάι 

 46 

 Παρόλ’ αυτά τα περιθώρια για βελτίωση του εξαγωγικού µας σκέλους 

παραµένουν σηµαντικά καθώς το µερίδιο µας στο σύνολο των εµιρατινών 

εισαγωγών, οι οποίες το 2009 ανήλθαν στο εκπληκτικό ποσό των 90 δις  Ευρώ, αν 

και µειωµένες κατά -21% έναντι το 2008, είναι µηδαµινό. Επίσης και η 

συµµετοχή ενός εκάστου των εξαγοµένων προϊόντων µας στο σύνολο των 

αντιστοίχων εδώ εισαγωγών είναι από ιδιαίτερα χαµηλή µέχρι αµελητέα, εκτός, 

ίσως, της γούνας που παραµένει διαχρονικά το πρώτο στη λίστα εξαγωγικό µας 

προϊόν και σε µεγάλη απόσταση από το δεύτερο. 

 Είναι γεγονός ότι τα ΗΑΕ και ειδικά το Εµιράτο του Ντουµπάι έχει 

επιτύχει, τα τελευταία χρόνια, σηµαντικές επιδόσεις στον οικονοµικο- εµπορικό 

τοµέα καθιστάµενο σπουδαίο διακοµετακοµιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής 

της Μ. Ανατολής και της Ν.Α. Ασίας. Η ραγδαία αύξηση των τιµών του 

πετρελαίου σε συνδυασµό µε τις γενναίες επενδύσεις κυρίως στον τοµέα των 

υποδοµών (τουρισµός, λιµάνια, αεροδρόµια, real estate) αλλά και στη 

µεταποίηση, απογείωσαν κυριολεκτικά τον αναπτυξιακό ρυθµό της χώρας σε 

επίπεδα άνω του 7% µέχρι το 2008, ενώ η οικονοµική κρίση του 2009 προσγείωσε 

την ανάπτυξη στα επίπεδα του 1,3% και µε πρόβλεψη για αύξηση πάνω από το 

διπλάσιο το 2010.  

 Έτσι, η φετινή χρονιά αναµένεται, όσον αφορά τις εισαγωγές, περισσότερο 

αισιόδοξη σε σχέση µε το 2009, γεγονός που επηρεάζει άµεσα το εµιράτο του 

Dubai, από το οποίο σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Οµοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Τελωνείων, διακινείται το 70% των συνολικών εισαγωγών της χώρας. 

Όπως είναι γνωστό, το εν λόγω εµιράτο, στερούµενο πετρελαϊκών αποθεµάτων, 

στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες (τουρισµός, ακίνητη περιουσία, διεθνές 

εµπόριο, χρηµατοπιστωτικά κ.λπ.) οι οποίες υπέστησαν ισχυρό πλήγµα τη διετία 

2008-2009 και ιδιαίτερα η ακίνητη περιουσία και σε µικρότερο βαθµό ο 

τουρισµός. Αντίθετα, το εµιράτο του Abu Dhabi,  διαθέτοντας τεράστια 

αποθέµατα πετρελαίου, ήταν λιγότερο ευάλωτο στην οικονοµική κρίση, γεγονός 

που του επέτρεψε την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων υποδοµής του µε στόχο 

να καταστεί τουριστικός προορισµός, πολιτιστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής 

και διεθνής κόµβος στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 

δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από την 

ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα.  

 Η παρούσα, λοιπόν, δυσµενής συγκυρία απαιτεί ακόµα µεγαλύτερες 

προσπάθειες προκειµένου να επανακτήσουµε, το 2010, το µερίδιό µας στην αγορά 

των ΗΑΕ, το οποίο πετύχαµε τα τελευταία χρόνια, όταν η εντυπωσιακή ανάπτυξη 

της χώρας είχε δηµιουργήσει ένα έντονο εισαγωγικό κύµα, από το οποίο 

επωφελήθηκαν πολλές χώρες. Ωστόσο, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του 

εξαγωγικού µας πακέτου είναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

χωρίς την ύπαρξη πληθώρας προϊόντων (διευρυµένη παραγωγική βάση) και 

µάλιστα ποιοτικών, καινοτόµων, υψηλής προστιθέµενης αξίας, επωνύµων και 
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κυρίως ανταγωνιστικών στις τιµές. Εδώ, βέβαια, προκύπτει το διαχρονικό 

πρόβληµα της χώρας µας για διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική δοµή και 

ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού της οικονοµίας.  

 Τοποθετώντας, λοιπόν, τα πράγµατα στις πραγµατικές τους διαστάσεις και 

χωρίς να αναµένονται θεαµατικές εξελίξεις, θα µπορούσαν οι εξαγωγές µας στα 

ΗΑΕ να καλύψουν το χαµένο έδαφος του 2009, κάτι που παρουσιάζεται 

επιτεύξιµο εάν κρίνουµε από τα στοιχεία του Α’ τετράµηνου του 2010 που 

εµφανίζουν αύξηση της τάξης του 55%, αρκεί να υπάρξει ενεργοποίηση προς τη 

σωστή κατεύθυνση τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα µε 

περισσότερες βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες δράσεις. Εξυπακούεται ότι 

αξιοπιστία ως προς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και τις χρονικές 

δεσµεύσεις των παραγγελιών είναι θέµατα δεδοµένα, άλλως η εταιρία 

καταχωρείται σε άτυπη «µαύρη λίστα» δυσφηµώντας συνολικά τα ελληνικά 

συµφέροντα.  

 Η πρακτική έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι τρόποι προώθησης των 

εξαγωγών µας περιλαµβάνουν την ανελλιπή συµµετοχή, τόσο σε ατοµική βάση 

όσο και σε οµαδική (εθνικό περίπτερο) µέσω του ΟΠΕ σε µεγάλο αριθµό διεθνών 

κλαδικών εκθέσεων από τις 120 που διοργανώνονται στα ΗΑΕ και κυρίως στο 

Dubai, την πραγµατοποίηση σωστά οργανωµένων εµπορικών αποστολών, την 

πρόσκληση εµιρατινών εταιριών σε κλαδικές Εκθέσεις στην Ελλάδα, τη 

διοργάνωση ελληνικών εβδοµάδων σε συνεργασία µε αλυσίδες καταστηµάτων, 

την προβολή της ελληνικής κουζίνας ως πρότυπο της µεσογειακής διατροφής, τη 

διαφήµιση επιλεγµένων προϊόντων, την ενεργοποίηση του πρόσφατα συσταθέντος 

Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, την πρόσκληση υψηλόβαθµων 

αξιωµατούχων και επιχειρηµατιών να επισκεφτούν τη χώρα κ.λπ. Σε αυτό το 

σηµείο οφείλουµε να υπογραµµίσουµε τη σπουδαιότητα των εµπορικών εκθέσεων 

στο Dubai καθώς αυτές απευθύνονται όχι µόνο στην αγορά των ΗΑΕ, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής.  

 Στον τοµέα των επενδύσεων στα ΗΑΕ παρουσιάζεται µια δυναµική εικόνα 

εκατέρωθεν και µε ιδιαίτερα καλές προοπτικές για το µέλλον. Ήδη πάνω από 130 

ελληνικές εταιρίες δραστηριοποιούνται πρωτίστως στον τοµέα του εµπορίου της 

γούνας (40 εταιρείες) και δευτερευόντως στις κατασκευές, τη ναυτιλία, την 

πληροφορική, τις υπηρεσίες κ.λπ. Όσο για τους Εµιρατινούς, αυτοί κινούνται 

κυρίως στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, αλλά και στη συµµετοχή στο µετοχικό 

κεφάλαιο ελληνικών εταιρειών όπως η περίπτωση του κολοσσού Dubai Holding 

στο κεφάλαιο της ελληνικής MIG (Marfin Investment Group) και τελευταία η 

εξαγορά των ναυπηγείων Σκαραµαγκά από κοινοπρακτικό σχήµα στο οποίο 

ηγείται η Abu Dhabi MAR κατέχοντας ποσοστό 75% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Επίσης, σηµαντική είναι η υπογραφείσα συµφωνία (23.2.2009) µεταξύ του 

Οµίλου Ρέστη και της εµιρατινής International Petroleum Investment Company 

(IPIC), θυγατρική της ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), για τη 
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δηµιουργία κοινοπραξίας µε στόχο τη συνεργασία των δύο πλευρών στους τοµείς 

της ναυτιλίας, της αποθήκευσης, των ναυπηγείων, των αγωγών και των λιµενικών 

εγκαταστάσεων.  

 Όσο για τον τουρισµό παραµένει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο στις διµερείς 

εµπορικο-οικονοµικές σχέσεις καθώς τα ΗΑΕ και ειδικότερα το Dubai αποτελούν 

δηµοφιλή προορισµό για ένα µεγάλο αριθµό Ελλήνων που ταξιδεύουν στο 

εξωτερικό. Ωστόσο, σηµαντικός είναι και ο εξερχόµενος τουρισµός, τόσο από 

πλευράς Eµιρατινών όσο και από πλευράς αλλοδαπών (Ευρωπαίοι, Αµερικάνοι, 

Αυστραλοί) που ζουν και εργάζονται στη χώρα. Συνολικά υπολογίζεται ότι ο 

αριθµός των επισκεπτών στη Χώρα µας από τα ΗΑΕ το 2009 έφτασε τους 20.000. 

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία της χώρας µας στα ΗΑΕ, 

κυρίως µε τη συµµετοχή στις κλαδικές Εκθέσεις, τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις, 

τις προσκλήσεις δηµοσιογράφων στην Ελλάδα κ.λπ. 

 Συµπερασµατικά, παρά τη δυναµική ανάπτυξη των διµερών σχέσεων τα 

τελευταία χρόνια, µε εξαίρεση το 2009, αυτές δεν αντικατοπτρίζουν τις 

υπάρχουσες δυνατότητες εκατέρωθεν καθώς υπάρχει σαφώς περιθώριο για 

περαιτέρω βελτίωσή τους ενόψει και της ανάκαµψης, η οποία αναµένεται για το 

τρέχον έτος. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ∆ιαδικασίες Ανάθεσης και µελέτης έργων 
 

Οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών και έργων ακολουθούν τις διεθνείς 

πρακτικές είτε πρόκειται για δηµόσια είτε για ιδιωτικά έργα. Ο κατασκευαστικός 

τοµέας δείχνει να προωθείται στην παρούσα κατάσταση από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία σε αντίθεση µε προγενέστερες περιόδους όπου τον τόνο έδινε ο 

δηµόσιος τοµέας µε την κατασκευή υποδοµών Εκτός από το Επιµελητήριο του 

Άµπου Ντάµπι (www.adcci-uae.com) οι συνήθεις Οργανισµοί που δηµοσιεύουν 

προκηρύξεις για δηµόσιους µειοδοτικούς διαγωνισµούς προµήθειας υλικών ή 

εκτέλεσης έργων είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ministry of Finance and Industry – www.uae.gov.ae/mofi/English  

2. Dubai Department of Civil Aviation – www.ax-max.com  

3. Emirates General Petroleum Corporation (EMARAT) – 

www.emarat.co.ae  

4. Abu Dhabi Water and Electricity Authority – www.adwea.com  

5. Dubai Electricity and Water Authority – www.dewa.gov.ae  

6. Dolphin Project – www.dolphinenergy.com  

7. Emirates Telecommunication Corporation (ETISALAT) – 

www.etisalat.co.ae  

8. Dubai Municipality – www.dm.gov.ae  

9. Dubai Chamber of Commerce and Industry – www.ddci.gov.ae  

Emirates Tender Sales Team – www.EmiratesTenders.com (Tel: 

+971 2 6348495, Fax: +971 2 6316465)  

10. Sell 2 Arabia Sales Team – www.sell2arabia.com (Tel: +971 2 

6348495, Fax: +971 2 6216465)  

11. Epicos.com (Global Defence Industry) – www.epicos.com  

 Λόγω του µεγάλου όγκου των υπό κατασκευή έργων υπάρχει σηµαντικός 

αριθµός εταιριών που ασχολούνται µε την συστηµατική παρακολούθηση και 

καταγραφή τόσο δηµόσιων όσο και ιδιωτικών δηµοπρασιών του κατασκευαστικού 

τοµέα. Οι εταιρίες αυτές έναντι ετήσιας αµοιβής  παρέχουν σε µηνιαία ή και 

εβδοµαδιαία βάση όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα υπό δηµοπράτηση έργα. 

Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι µία ξένων συµφερόντων εταιρία µπορεί να 

συµµετάσχει σε µειοδοτικό διαγωνισµό  µόνο εφόσον διαθέτει θυγατρική εταιρία 

στα Η.Α.Ε., ή έχει προβεί σε κοινοπραξία µε τοπική εταιρία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Χρήσιµες Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΑ ΗΑΕ:  

Road No 31, Al Moroor Area, Behind Bangladesh School / East 48 – Plot 141 

P.O. Box 5483, Abu Dhabi 

Tel: +9712 4492550, +9712 4493119,  

Fax: 02 4492455,  

email:  grembauh@eim.ae,  grcon.abd@mfa.gr  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Deira, Al Reem Tower, Office 801 

PO Box 7706, Dubai 

Tel.: +9714 2272106 

Fax: +9714 2272253 

Email: tradegr@emirates.net.com , ecocom-dubai@mfa.gr  

Url: http://www.agora.mfa.gr/  

 

 

Κυβερνητικές Αρχές των ΗΑΕ 

 

Government of UAE http://www.government.ae/egov_en.htm  

UAE Interact www.uaeinteract.com  

Ministry of Finance www.uae.gov.ae/mofi/English 

Ministry of Economy www.uae.gov.ae/Ministries/moec.htm 

Ministry of Foreign Trade http://www.moft.gov.ae/en/   

Ministry of Environment and Water 
http://www.moew.gov.ae/en/Pages/default.aspx  

UAE Central Bank http://www.centralbank.ae/  

Abu Dhabi Government  http://www.abudhabi.ae/  

Dubai Government http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn  

UAE Federal Customs Authority http://www.customs.ae/customs/   

Abu Dhabi Customs Authority www.auhcustoms.gov.ae/en/index.aspx  

Dubai Customs Authority www.dxbcustoms.gov.ae/content/home  

Dubai Tourism & Commerce Marketing  www.dubaitourism.co.ae 

Abu Dhabi Department of Finance (Customs Administration) 

http://www.auhcustoms.gov.ae/en/   

Dubai Department of Economic Development www.dubaided.gov.ae 

Port Zayed www.portzayed.gov.ae 

Jebel Ali Port Authority (DP WORLD) 

http://webapps.dpworld.com/portal/page/portal/DP_WORLD_WEBSITE  

Emirates Free Zones 

http://www.emiratesfreezone.com/dubai_busines_custom.asp  
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Επιµελητήρια- Σύνδεσµοι 

 

Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry 
http://www.fcciuae.ae/en/fcci_a.asp 

Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry  

www.abudhabichamber.ae/user/default.aspx 

Dubai Chamber of Commerce & Industry www.dcci.ae    

Fujairah Chamber of Commerce & Industry www.fujcci.ae/ 

Sharjah Chamber of Commerce & Industry  www.sharjah.gov.ae/ 

UAE Contractors Association www.uaecontractors.org 

UAE Business Directory www.uaebusinessdirectory.com/ordercd/cdorder.asp  

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες - Τύπος 
 

Emirates News Agency http://www.wam.ae/  

Middle East Business Intelligence www.meed.com  

Zawya /Middle East Business Information www.zawya.com  

AME Info www.ameinfo.com  

UAE Yellow Pages www.yellowpages.net.ae  

Community Notice Board www.dubizzle.com  

Gulf News http://gulfnews.com/  

Khaleej Times  http://www.khaleejtimes.com/index00.asp  

Emirates Business 24/7 http://www.business24-7.ae/Pages/Default.aspx  

The National http://www.thenational.ae/     

 

 

Αεροπορικές Εταιρείες 

 

Etihad Airways www.etihadairways.com  

Emirates Airlines www.emirates.com/english/index.aspx  

Air Arabia http://www.airarabia.com/home  

 

 

 

 

 

 

 

 


