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Εντυπωσιακή αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στα ΗΑΕ το α΄ τρίµηνο 2010
Αύξηση κατά 60% σηµείωσαν οι Ελληνικές εξαγωγές στα ΗΑΕ το α΄τρίµηνο του
2010, έναντι του αντιστοίχου διαστήµατος του 2009, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ.
Πιο συγκεκριµένα, σε απόλυτα µεγέθη οι εξαγωγές µας το εν λόγω διάστηµα ανήλθαν
στα 46,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,0 εκατ. ευρώ το 2009. Τα δέκα κυριότερα εξαγωγικά
µας προϊόντα, τα οποία καλύπτουν το 70% του συνόλου είναι οι γούνες, το
τηλεπικοινωνιακό υλικό, τα καύσιµα-λιπαντικά, τα προϊόντα αλουµινίου, τα µάρµαρα,
οι ρητίνες, τα κονσερβοποιηµένα ροδάκινα, τα καλλυντικά, τα ψάρια και τα έτοιµα
ενδύµατα. Επίσης, σηµαντική αύξηση σηµείωσαν, την ίδια περίοδο, και οι Εµιρατινές
εξαγωγές προς την Ελλάδα ανερχόµενες στα 9,5 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστηµα του 2009.
Αναφορικά µε τον όγκο εξωτερικού εµπορίου των ΗΑΕ το α΄ τρίµηνο του 2010 (εκτός
πετρελαιοειδών) αυτός ανήλθε στα 34,3 δις ευρώ (171,7 δις Ντιρχάµ) αυξηµένος κατά
5%, έναντι του αντιστοίχου διαστήµατος του 2009, σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή
υπηρεσία τελωνείων (UAE Federal Customs Authority). Πιο αναλυτικά, οι εισαγωγές
την ίδια περίοδο ανήλθαν στα 22,6 δις ευρώ (113,4 δις Ντιρχάµ) όσες περίπου και το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2009, οι εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών) στα 3,5 δις ευρώ
(17,4 δις Ντιρχάµ) αυξηµένες κατά 23% έναντι του 2009 και οι επανεξαγωγές στα 8,2
δις ευρώ (40,8 δις Ντιρχάµ) αυξηµένες, επίσης, κατά 13%.
Τέλος, σηµειώνεται ότι τη µερίδα του λέοντος στις εισαγωγές των ΗΑΕ, σύµφωνα µε
την ανωτέρω οµοσπονδιακή πηγή καταλαµβάνει το Dubai µε ποσοστό 71% και
ακολουθούν σε απόσταση το Abu Dhabi µε 21%, η Sharjah µε 6% και η Fujairah µε
1%. Επίσης και στις επανεξαγωγές το Dubai προηγείται µε ποσοστό 79% και
ακολουθεί το Abu Dhabi µε 14%.
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