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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Ταχεία ανάπτυξη της εμιρατινής βιομηχανίας αλουμινίου- 
Προοπτική πλήρως καθετοποιημένης παραγωγής- 

Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδος-ΗΑΕ. 
 

Τον περασμένο Απρίλιο ετέθη σε λειτουργία η πρώτη μονάδα παραγωγής αλουμίνας στα ΗΑΕ (και 
δεύτερη στην Μέση Ανατολή), Al Taweelah, στην Βιομηχανική Ζώνη Khalifa (Αμπού Ντάμπι), οποία 
ανήκει στον βιομηχανικό κολοσσό Emirates Global Aluminium-EGA. Πρόκειται για επένδυση ύψους 
3,3δις δολ.ΗΠΑ, οποία έχει αποδώσει από την έναρξη λειτουργίας έως σήμερα 600.000 τόνους 
αλουμίνας, με προοπτική παραγωγή 1εκ. τόνων κατά το τρέχον έτος. Στόχος είναι η επίτευξη της 
μέγιστης παραγωγικής ικανότητας, ύψους 2εκ. τόνων αλουμίνας, κατά το 2020.  

Η Emirates Global Aluminium, οποία ανήκει στα κρατικά επενδυτικά ταμεία Mubadala (Αμπού Ντάμπι) 
και ICD (Ντουμπάι), προέκυψε το 2013, από την συγχώνευση των αλουμινιοβιομηχανιών των δύο 
μεγάλων εμιράτων, ήτοι της Dubal (Dubai Aluminum) και της EMAL (Emirates Aluminium). Στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της για ανάπτυξη και καθετοποίηση παραγωγής, η EGA έχει, επίσης, επενδύσει 
1,4δις δολ. ΗΠΑ στην κατασκευή ορυχείου βωξίτη Guinea Alumina Corporation στην Γουινέα, χώρα 
από την οποία εισάγει πρώτη ύλη, βάσει συμφωνίας προμήθειας που έχει συνάψει με την Compagnie 
des Bauxites de Guinée. Επιπλέον, σε μεταγενέστερο στάδιο, προβλέπεται και κατασκευή 
εργοστασίου αλουμίνας στην Γουινέα, επένδυση που εκτιμάται σε 4 δις δολ.ΗΠΑ. Στόχος είναι η 
πλήρης καθετοποίηση της παραγωγής, από την εξόρυξη βωξίτη, ως την παραγωγή τελικών αγαθών 
για τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας, κατασκευών, αεροναυπηγικής, συσκευασιών αλουμινίου, κλπ. 

Σημειώνεται ότι, μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, η βιομηχανία αλουμινίου έχει καταστεί η μεγαλύτερη 
εμιρατινή βιομηχανία, μετά από αυτήν των υδρογονανθράκων, συνεισφέροντας ποσοστό 1,4% στο 
ΑΕΠ των ΗΑΕ (στοιχεία 2017). H ανάπτυξη της EGA έχει αναδείξει τα ΗΑΕ στην 5η θέση παγκοσμίως 
στην παραγωγή αλουμινίου, εξάγοντας 90% του προϊόντος σε πάνω από 60 χώρες, με κυριότερους 
προορισμούς την Ν.Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Εμιρατινό Υπ.Οικονομίας, Sultan 
bin Saeed Al Mansoori, τα ΗΑΕ συγκαταλέγονται πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, στους 
σημαντικότερους εξαγωγείς αλουμινίου, προμηθεύοντας πρώτη ύλη για την αεροναυπηγική, την 
ναυτιλία και τις κατασκευές. Ανωτέρω εξέλιξη εντάσσεται, εξάλλου, στην ευρύτερη στρατηγική 
διαφοροποίησης της εμιρατινής οικονομίας και απεξάρτησής της από τον πετρελαϊκό τομέα. 

Όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, η Ελλάδα προμηθεύεται από τα ΗΑΕ ακατέργαστο 
αλουμίνιο και εξάγει σε αυτά τεχνουργήματα αλουμινίου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έτους 2018, τα ΗΑΕ αποτελούν τον βασικότερο 
προμηθευτή ακατέργαστου αλουμινίου (δασμολογική κλάση ΣΟ 7601) για την Ελλάδα, μετά την 
Ρωσία (έναντι 5ης θέσης το 2017). Το ακατέργαστο αλουμίνιο αποτελεί το κύριο εισαγόμενο προϊόν 
στην Ελλάδα από τα ΗΑΕ, συνιστώντας ποσοστό 80% επί των συνολικών εισαγωγών. Οι εμιρατινές 
εξαγωγές ακατέργαστου αλουμινίου στην Ελλάδα καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική τα τελευταία 
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χρόνια. Κατά το έτος 2018, εν λόγω εξαγωγές υπερδιπλασιάσθηκαν (+113%), αγγίζοντας τα 80 εκ. 
ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία, έχουν σχεδόν τριπλασιασθεί.  
 
 

 
 
Αντιστοίχως, όσον αφορά τον κλάδο του αλουμινίου, η Ελλάδα εξάγει στα ΗΑΕ κυρίως ελάσματα, 
ταινίες, φύλλα, καθώς και κατασκευές αλουμινίου. Εν λόγω εξαγωγές, σύμφωνα με στοιχεία έτους 
2018, συνιστούν ποσοστό 7,5% επί των συνολικών μας εξαγωγών στα ΗΑΕ, συνολικής αξίας 24 εκ. 
ευρώ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφεται συρρίκνωση των εξαγωγών προϊόντων 
αλουμινίου κατά 19%. Πάντως, σε βάθος τετραετίας (2015-2018), οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων 
αλουμινίου στα ΗΑΕ έχουν σχεδόν διπλασιασθεί. 

 

 

 
 
 
 

.  Ντουμπάι, 1η Οκτωβρίου 2019 
Η Διευθύνουσα 

Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 

 

2018 2017 2016 2015 2014
Μεταβολή 

 2018/2017

Μεταβολή 

2018/2016

Μεταβολή 

2018/2014

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ € € € € € % % %

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 79,958,959 37,517,720 19,997,370 27,111,720 23,132,644 113.12 299.85 245.65

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Επεξεργασία: Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι

ΕΜΙΡΑΤΙΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεταβολή 

2018/2017

Μεταβολή 

 2018/2016

Μεταβολή 

 2018/2015

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ € kg € kg € kg € kg % % %

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)15,905,393 4,641,213 20,982,661 6,268,877 15,911,642 5,037,839 8,961,804 2,789,103 -24.20 -0.04 77.48

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ4,486,690 1,655,683 4,765,189 1,770,026 1,661,332 564,289 1,700,643 595,924 -5.84 170.07 163.82

7610' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός3,026,396 435,265 2,961,703 352,134 1,020,286 86,237 933,835 90,316 2.18 196.62 224.08

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.269,734 55,127 923,753 216,208 1,218,501 283,578 445,546 95,614 -70.80 -77.86 -39.46

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.178,358 11,874 133,197 11,849 459,496 25,640 211,369 14,074 33.91 -61.18 -15.62

7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο 142,509 79,915 0 0 24,163 20,230 0 0 489.78

7609' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από αργίλιο20,319 1,728 6,602 540 9,178 670 2,966 160 207.77 121.39 585.06

7612' Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνι2,792 150 0 0 0 0 0 0

7615'

Είδη οικιακής χρήσης ή 

οικιακής οικονομίας, είδη 

υγιεινής ή ευπρεπισμού, και 

μέρη αυτών, από αργίλιο 18,134 2,553 13,021 1,063 29,846 1,282 -100.00 -100.00 -100.00

24,032,191 6,880,955 29,791,239 8,622,187 20,317,619 6,019,546 12,286,009 3,586,473 -19.33 18.28 95.61

201620172018

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Επεξεργασία: Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι

2015

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΗΑΕ
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