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Ντουμπάι, 1 Μαρτίου 2022 

 Στοιχεία για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ Εκτός Πετρελαιοειδών Έτους 2021 

 

Σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, η συνολική αξία του εξωτερικού εμπορίου των 

ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών για το 2021 ανήλθε σε σχεδόν 1,9 τρισ. AED, καταγράφοντας αύξηση κατά 

27%, σε σύγκριση με το 2020 και κατά 11%, σε σύγκριση με το 2019, καθώς η ανάπτυξη ήταν σταθερή σε 

όλες τις ροές διεθνούς εμπορίου, δηλαδή των εξαγωγών, των εισαγωγών και των επανεξαγωγών.  

Ειδικότερα, το 2021 η αξία των συνολικών εξαγωγών των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών έφτασε σε 

περίπου 354 δισ. AED, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 300 δισ. AED για πρώτη φορά στην 

ιστορία της και καταγράφοντας αύξηση κατά 33,3% σε σύγκριση με το 2020 και κατά 47,3% σε σύγκριση 

με το 2019. 

Αναφορικά με τις επανεξαγωγές, η συνολική αξία τους το 2021 άγγιξε τα 521,3 δισ. AED, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 27,7% σε σύγκριση με το 2020 και κατά 1,6% σε σύγκριση με το 2019. Όσον 

αφορά τις εισαγωγές των ΗΑΕ για το 2021, η συνολική αξία τους ανήλθε σε περίπου 1 τρισ. AED, που 

ισοδυναμεί με αύξηση κατά 23,8% σε σύγκριση με το 2020 και κατά 7% σε σύγκριση με το 2019. 

Σχετικά με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΑΕ για το παρελθόν έτος, η Κίνα κατέλαβε την πρώτη 

θέση, αντιπροσωπεύοντας το 11,7% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών, 

ενώ η αξία των διμερών εμπορικών τους συναλλαγών εκτός πετρελαιοειδών ανήλθε σε 212 δισ. AED, 

ανερχόμενη κατά 27% από το 2020 και κατά 19,8% από το 2019. Η Ινδία αναδείχθηκε ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών, αντιστοιχώντας στο 8,7% του συνολικού 

εμπορίου εκτός πετρελαιοειδών των ΗΑΕ, με αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών τους εκτός 

πετρελαιοειδών 164,4 δισ. AED. Η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται στην τρίτη θέση, αφού αντιπροσωπεύει 

το 6,6% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών, με αξία 125 δισ. AED των 

διμερών εμπορικών συναλλαγών τους, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 20% σε σύγκριση με το 2020 και κατά 

10,1% σε σύγκριση με το 2019. Οι ΗΠΑ ακολουθούν στην τέταρτη θέση, καθώς οι εμπορικές συναλλαγές 

τους με τα ΗΑΕ αυξήθηκαν κατά 8,1% σε σύγκριση με το 2020, ενώ το Ιράκ κατέλαβε την πέμπτη θέση.  

Τέλος, όσον αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών για το 2021, η 

Ινδία αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προορισμός, με αξία 50 δισ. AED εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών, 

αντιπροσωπεύοντας το 13,8% των συνολικών εξαγωγών των ΗΑΕ εκτός πετρελαιοειδών, με αύξηση κατά 

150% από το 2020 και περίπου 100% από το 2019. Η Σαουδική Αραβία αναδείχθηκε σε δεύτερη μεγαλύτερη 

αποδέκτης των εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών των ΗΑΕ, με εξαγωγές αξίας 38 δισ. AED, αντιστοιχώντας 

στο 10,7% των συνολικών εξαγωγών τους εκτός πετρελαιοειδών και σημειώνοντας αύξηση κατά 48% σε 

σύγκριση με το 2020 και κατά 22,4% σε σύγκριση με το 2019. 

Σημειώνεται ότι ο Abdulla Bin Touq Al Marri, Υπουργός Οικονομίας ΗΑΕ, εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για τις ανωτέρω επιδόσεις του εξωτερικού εμπορίου εκτός πετρελαιοειδών της χώρας, 

δηλώνοντας ότι αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι τα ΗΑΕ, έχουν περάσει πλέον κατά πολύ το 

στάδιο της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας και έχουν εισέλθει σε ένα προχωρημένο στάδιο 

ανάπτυξης και ευημερίας. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι χάρη στις ακολουθούμενες ευέλικτες και 

αποτελεσματικές κυβερνητικές πολιτικές για την ενίσχυση της εμπορικής ελκυστικότητας της χώρας, αυτή 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους εμπορικούς κι επιχειρηματικούς κόμβους παγκοσμίως.  

Ο Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου ΗΑΕ, ανέφερε ότι τα εν 

θέματι στοιχεία είναι ένα νέο ορόσημο για το ζωτικό τομέα του εξωτερικού εμπορίου, ο οποίος αποτελεί 

βασικό μοχλό ανάπτυξης και πυλώνας της εθνικής οικονομίας των ΗΑΕ, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
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παγκόσμιο επίπεδο. Κατόπιν, πρόσθεσε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκαν καλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

στις εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν πιο θετική τάση σήμερα, αντανακλώντας την αυξανόμενη 

ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου της χώρας με υψηλούς ρυθμούς σε σύγκριση με το 2019 και το 2020. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΗΑΕ επιδιώκουν ενεργά τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών για 

την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σύναψη διμερούς Συμφωνίας 

Ολοκληρωμένης Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) με την 

Ινδία προ ολίγων ημερών, καθώς και  η διακηρυγμένη πρόθεση των ΗΑΕ να υπογράψουν εμπορικές 

συμφωνίες με άλλες επτά χώρες, μεταξύ των οποίων Ν. Κορέα, Τουρκία και Ινδονησία.  
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