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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Β3 Δ/νση Οικονομικών.Σχέσεων                                                 

με Χώρες Β.Αφρικής, Μ.Ανατολής και Κόλπου 
Ιούλιος 12 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΠΑΧΡΕΙΝ 

 
                
ΓΕΝΙΚΑ 

           Το πετρέλαιο κυριαρχεί στην οικονομία της χώρας και αποτελεί τον κύριο πυρήνα των 

εξαγωγών και των εσόδων της χώρας ( η παραγωγή και κυρίως η διύλιση πετρελαίου 

συμβάλλει περίπου, στο 60% των εσόδων από εξαγωγές, στο 70% των κυβερνητικών εσόδων 

και στο 11% του ΑΕΠ).  Όμως, επιδιώκεται η διαφοροποίηση της οικονομίας καθώς και των 

πηγών εσόδων της χώρας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο. Η ανάδειξη του 

Μπαχρέιν σε μείζον χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί την πλέον εμβληματική πλευρά της 

προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας.  

        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.   

            Μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι του Μπαχρέιν είναι στον τομέα των 

εξαγωγών η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ και τα ΗΑΕ ενώ στον τομέα των εισαγωγών 

προηγούνται η Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο βασίλειο, η 

Γερμανία, τα ΗΑΕ και η Κίνα. 
 

ΜΠΑΧΡΕΪΝ – ΗΠΑ 

Το 2006 το Μπαχρέιν υπέγραψε Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade 

Agreement -FTA) με τις ΗΠΑ, βάσει της οποίας οι δύο χώρες προχωρούν σταδιακά στη 

δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

Τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας τα οποία εκτιμώνται στα 125 εκατ βαρέλια (εκτίμηση 

Ιανουαρίου 2008) υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν, με τους σημερινούς ρυθμούς άντλησης, 

για άλλα 60 χρόνια. Η ύπαρξη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου (3,25 τρισ. κυβ. 

μέτρα τον Ιανουάριο του 2008) ενισχύει την βιομηχανία αλουμινίου και πετροχημικών.  

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. 
 

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 ή παρακλάδια ξένων εταιρειών χωρίς επιτόπιους «χορηγούς» 

(sponsors). Από το 2001, ξένες εταιρείες και υπήκοοι χωρών-μελών του GCC δύνανται να 
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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 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μπαχρέιν για το 2011 ανήλθαν σε € 5.340.710 και για το 

2010 ανήλθαν σε  € 10.070.663 σημειώνοντας μείωση 46,97% σε σχέση με το 2010.  

Τα κυριώτερα εξαγωγικά προϊόντα ήσαν:  

Βαμβάκι, όργανα & συσκευές, μηχανές & συσκευές, σύρματα, καλώδια κ.λ.π. 

Οι ελληνικές εισαγωγές για το 2011 ανήλθαν σε €2.683.050 και για το 2010 ανήλθαν σε 

$7.256.173, μείωση 63,02% σε σχέση με το 2010. 

Τα κυριώτερα εισαγόμενα προϊόντα ήσαν:  

Αργίλιο & κράματα αργιλίου ακατέργαστα, κατεργασμένα, απορρίμματα & θραύσματα μη 

σιδηρούχων μετάλλων, τούβλα. 

 

 
  


