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Επιδόσεις ΗΑΕ στον τομέα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σύμφωνα με το World Investment 

Report της UNCTAD 

Σύμφωνα με το World Investment Report 2022 της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 

Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD), το 2021, τα ΗΑΕ 

ήταν η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη αξία εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), ανάμεσα 

στις χώρες MENA, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση παγκοσμίως (13η θέση το 2020). Οι εισερχόμενες ΑΞΕ 

των HAE έφθασαν τα $20,67 δισ., αυξημένες κατά 4%, σε σχέση με τα $19,88 δισ. το 2020. Την πρώτη 

θέση κατέλαβε το Ισραήλ, με ροές εισερχόμενων ΑΞΕ ύψους $29,6 δισ.  

Το 2021, το απόθεμα εισερχόμενων ΑΞΕ στα ΗΑΕ έφθασε στα $171 δισ., εντυπωσιακά αυξημένο 

τόσο σε σχέση με το 2010 ($63,9 δισ.), όσο και με το 2010, όταν το απόθεμα ήταν μόλις $1 δισ. Εντός της 

περιφέρειας Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, το απόθεμα ΑΞΕ στα ΗΑΕ ήταν το τρίτο μεγαλύτερο, 

μετά τη Σαουδική Αραβία ($261 δισ.) και το Ισραήλ ($235 δισ.), ενώ έπονται η Αίγυπτος ($137 δισ.) και 

η Τουρκία ($120 δισ.). 

Αντίστοιχα, τα ΗΑΕ, για το 2021, ήταν η 19η σημαντικότερη πηγή ΑΞΕ προς άλλες χώρες (14η 

θέση το 2020). Οι εξερχόμενες εμιρατινές ΑΞΕ έφθασαν τα $22,55 δισ., αυξημένες κατά 19%, σε σχέση 

με τα $18,94 δισ. Το απόθεμα εμιρατινών ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθε στα $215 δισ., επίσης εντυπωσιακά 

αυξημένο σε σχέση με τα $55,6 δισ. το 2010 και τα μόλις $2 δισ. το 2000. Εντός της περιφέρειας Μέσης 

Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, τα ΗΑΕ είναι η σπουδαιότερη πηγή όσον αφορά το απόθεμα εξερχόμενων 

ΑΞΕ, καθώς η δεύτερη Σ. Αραβία έχει απόθεμα εξερχόμενων ΑΞΕ $151,5 δισ., το Ισραήλ $117,7 δισ. και 

η Τουρκία $57,3 δισ. Το 2021, πάντως, η Σαουδική Αραβία υπερκέρασε τα ΗΑΕ στις ροές εξερχόμενων 

ΑΞΕ με $23,9 δισ. 

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf  
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