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ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΠΑΧΡΕΙΝ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
  

Οικονομικός Δείκτης 2012 2013 2014 

Πληθυσμός 1,2 εκ. 1,25 εκ. 1,31 εκ. 

ΑΕΠ ($Η.Π.Α. τρέχουσες τιμές) 30,67 δισ. 32,9 δισ. 33,87 δισ. 

Μεταβολή ΑΕΠ (σταθερές τιμές) 3,4% 5,3% 3,8% 

ΑΕΠ κατά κεφαλή ($Η.Π.Α.) 24.763 26.253 25.750 

Πληθωρισμός 2,8% 3,3% 2,6% 

Ανεργία 3,7% 4,3% 3,7% 

Δημόσιο Χρέος 10,29 δισ. 13,58 δισ. 14,24 δισ. 

Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό ΑΕΠ 33,6% 41,3% 42% 

Συναλλαγματική Ισοτιμία BD/US$ 0,376 0,376 0,376 

Παραγωγή Πετρελαίου (εκ. βαρέλια 63,3 72,1 73,9 

Εισαγωγές Αγαθών (cif δισ. $Η.Π.Α.)  14,3  

Εξαγωγές Αγαθών (fob δισ. $Η.Π.Α.)  20,9  
  Πηγή: Bahrain Central Bank και Central Informatics Organization of Bahrain 

 Το πετρέλαιο και κυρίως η διύλιση πετρελαίου κυριαρχεί στην οικονομία της χώρας. Η ανάδειξη 
του Μπαχρέιν σε μείζον χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί την πλέον εμβληματική πλευρά της 
προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας. Ενδεικτικό αυτής η μείωση κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας του ποσοστού του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο παραγόμενο προϊόν 
της χώρας συνολικά από 44% το 2000 σε 24% το 2014. Την ίδια περίοδο, οι τομείς που παρουσίασαν 
τη μεγαλύτερη δυναμική είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, οι μεταφορές και οι 
επικοινωνίες.  

Προκειμένου δε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του Μπαχρέιν, ως διαμετακομιστικού 
κόμβου μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Άπω Ανατολής, η κυβέρνηση προχώρησε σε ιδιωτικοποιήσεις σε 
τομείς- κλειδιά για την οικονομία.  

Από το σύνολο των εργαζομένων (589 χιλιάδες άτομα περίπου) μόλις 22% είναι πολίτες του 
Μπαχρέιν, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό (εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας 
απασχολεί το 91% του εργατικού δυναμικού, ενώ άνω του 83% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα 
είναι αλλοδαποί πολίτες. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

Η Bahrain Petroleum Company (BAPCO) είναι υπεύθυνη για όλες τις πετρελαϊκές 
δραστηριότητες της χώρας. Παράλληλα, η διαχείριση του πετρελαϊκού τομέα εξορθολογίστηκε τα 
τελευταία χρόνια με τη δημιουργία της NOGA (National Oil and Gas Authority). Η τελευταία 
δημιούργησε το 2007 μια εταιρεία holding για τη διαχείριση του κρατικού μετοχικού μεριδίου στη 
Bapco (100%), την Bahrain National Gas Company (Banagas, 60%) και την Bafco (60%).  

Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, τέλη 2008 εγκαινιάστηκε η συνεργασία της χώρας με τη 
Ρωσία με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο τομέας επικεντρώνεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως αυτές του αλουμινίου, των 
πετροχημικών και των πλαστικών καθώς επίσης και σε βιομηχανίες κατεργασίας τροφίμων, 
φαρμάκων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η εταιρεία Aluminium Bahrain (ALBA) αποτελεί 
παγκοσμίως τον μεγαλύτερο χυτευτή αλουμινίου εκτός της Ρωσίας. 
 

 



 2 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ως μέλος του GCC το Μπαχρέιν επιβάλλει εξωτερικούς δασμούς ύψους 5% στα λοιπά μη 

προερχόμενα από τις ΗΠΑ προϊόντα. Εξαιρέσεις αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα.  
Το Μπαχρέιν επιτρέπει 100% ιδιοκτησία σε νέες βιομηχανικές μονάδες και σε εγκαταστάσεις 

γραφείων αντιπροσώπευσης ξένων εταιρειών χωρίς επιτόπιους «χορηγούς» (sponsors). Από το 2001, 
ξένες εταιρείες και υπήκοοι χωρών-μελών του GCC δύνανται να κατέχουν γη στο Μπαχρέιν. Από το 
2006 επιτράπηκε η ιδιοκτησία εκτάσεων (“free hold” properties) σε νέα αναπτυξιακά σχέδια για 
εμπορική ή επενδυτική χρήση σε όλες τις εθνικότητες.  

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί γέφυρα επανεξαγωγής 
προϊόντων σε χώρες δύσκολα προσβάσιμες. Οι επανεξαγωγές προϊόντων αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 35% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας.  
 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ο όγκος διμερούς εμπορίου παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Μετά από μία θεαματική άνοδο το 
2014, η οποία οφείλεται σε μία, μάλλον περιστασιακή, αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών, ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε περίπου 7 εκ. ευρώ, δηλαδή λίγο χαμηλότερα από το επίπεδο το 
2013.  
Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν, το 2015, σε 7,5 εκ. Ευρώ περίπου, σημειώνοντας πτώση της τάξης 
του 8,56%. 
Οι εισαγωγές μας από το Μπαχρέιν το ίδιο έτος (2015) σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση και ανήλθαν 
σε μόλις 260 χιλ. ευρώ, ως αποτέλεσμα και της μείωσης των εισαγωγών πετρελαιοειδών, καθώς η 
σχετική αύξηση το 2014 ήταν συγκυριακή.  
Λόγω κυρίως της εντυπωσιακής πτώσης των εισαγωγών μας, σημαντική βελτίωση σημείωσε το 
εμπορικό μας ισοζύγιο το 2015, το οποίο από ελλειμματικό κατά 20,3 εκ. ευρώ το 2014, μεταβλήθηκε 
σε πλεονασματικό, κατά 7,2 εκ. ευρώ το 2015, υπερβαίνοντας σημαντικά και το πλεόνασμα των 4,5 εκ 
ευρώ, που είχε σημειωθεί το 2013.  

Εξαγωγικά προϊόντα: Κυριότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα το 2015 ήταν: βαμβάκι (16%), 
οικοδομικά υλικά (15%), μηχανές και συσκευές (15%), πετρελαιοειδή (10%), έπιπλα και συσκευές 
φωτισμού (6%).  

Εισαγόμενα προϊόντα: Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα το 2015 ήταν: απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό (88%), ξυλεία (5,5%), μηχανές και συσκευές (2,5%), τεχνουργήματα από αργίλιο (2%). 

 
Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος – Μπαχρέιν. 

(ποσά σε ευρώ) 2013 2014 2015 
Μεταβολή 
2014/2015 

Ελλ. Εξαγωγές 5.803.474 8.212.932 7.509.654 -8,56% 

Ελλ. Εισαγωγές 1.275.078 28.513.004 259.764 -99,09% 

Όγκος Εμπορίου 7.078.552 36.725.936 7.769.418 -78,84% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 4.528.396 -20.300.072 7.249.890 135,71% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Η παρουσία της χώρας μας στην αγορά του Μπαχρέιν είναι πολύ μικρή,  παρόλο που αρκετά 
προϊόντα μας θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, (τρόφιμα, μη αλκοολούχα και 
αλκοολούχα ποτά, καλλυντικά, είδη καπνού, είδη ενδύσεως και υποδήσεως, έπιπλα κλπ).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Εμπορικές Μεταφορές. Υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 2006 (κύρωση με ΦΕΚ 
76Α 12.4.2011).  

Συμφωνία Οικονομικής, Μορφωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας: Υπεγράφη στην Μανάμα στις 
16.6.1976. Τέθηκε σε ισχύ στις 26.2.1978.  

Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών: Υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2006 και κυρώθηκε με τον Ν. 3705/08-
ΦΕΚ 207Α/08.10.08. 
Συναφές Μνημόνιο Κατανοήσεως για την ανάπτυξη των διμερών αεροπορικών σχέσεων υπογράφηκε 
τον Μάρτιο του 2010 με άμεση εφαρμογή. 


