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ΟΙΚΟΝΟΜΙA 

 
Το Κουβέιτ αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά οικονομία με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου 
και το όγδοο πλουσιώτερο κράτος στον κόσμο (κατά κεφαλή εισόδημα). Τα αποθέματα αργού 
πετρελαίου αντιστοιχούν στο 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Το 50% του ΑΕΠ προέρχεται 
από πωλήσεις πετρελαίου, οι οποίες συντελούν στο 95% των εσόδων από εξαγωγές και στο 
90% των κυβερνητικών εσόδων. 
 
Η διεθνής κρίση άσκησε έντονη πίεση στα δημόσια οικονομικά και το χρηματοπιστωτικό τομέα 
και λειτούργησε ανασταλτικά στην προσπάθεια διαφοροποίησης της δομής της οικονομίας. Ως 
εκ τούτου, η προοπτική παραμένει στενά συνδεδεμένη με την πορεία της τιμής του πετρελαίου 
και της υλοποίησης έργων στον εν λόγω τομέα. 
 
Το 2010 εγκρίθηκε το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης (2010-2014), εκτιμώμενου κόστους $ 130 
δισ. ($ 30 δισ. προορίζονται για υλοποίηση μεγάλων έργων). Το αναπτυξιακό σχέδιο έχει ως 
στόχο να καταστήσει το Κουβέιτ περιφερειακό εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο (Kuwait 
Vision 2035) και προβλέπει μεγάλα έργα όπως ανέγερση πόλεων, οικισμών, υποδομών 
μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, γέφυρες, αεροδρόμια) και επενδύσεις σε παιδεία, υγεία, 
ενέργεια. 
         

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Ο όγκος διμερούς εμπορίου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αν και το 2011 σημείωσε αξιόλογη 
αύξηση της τάξης του 22,6%. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε € 10,94 εκ. και οι κουβειτιανές 
εξαγωγές σε € 10,32 εκ. 
Εξαγωγές Ελλάδας (2011): καύσιμα (13,78%), τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα (10,37%), 
παρασκευάσματα λαχανικών (10,33%), φάρμακα (8,2%), πλαστικά (7%), τεχνουργήματα από 
πέτρες, γύψο, τσιμέντο (6,85%), είδη αρωματοποιίας (6,61%), μηχανές (5,23%). Εξαγωγές 
Κουβέιτ (2011): οργανικά χημικά προϊόντα (35,7%), χαλκός και τεχνουργήματά του (26,9%), 
αργίλιο και τεχνουργήματά του (24,2%), πλαστικά (9,3%), χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 
(3,82%). 

 

 

ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΟΥΒΕΙΤ    

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Μεταβολή 
2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 12,65 14,84 11,26 10,66 9,22 8,92 10,94 22,6% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 2,84 33,88 1,23 0,78 7,14 4,00 10,32 158,0% 

% συνόλου εξαγωγών 0,08% 0,09% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% - 

% συνόλου εισαγωγών 0,006% 0,06% 0,002% 0,001% 0,01% 0,008% 0,02% - 

Εμπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) 9,81 -19,04 10,03 9,88 2,08 4,92 0,62 -87,4% 

Όγκος Εμπορ. (Χ+Μ) 15,49 48,72 12,49 11,44 16,36 12,92 21,24 64,4% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (ποσά σε εκ. €) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html


 

Μικρή ελληνική επιχειρηματική παρουσία Κουβέιτ, περιοριζόμενη στον κλάδο κατασκευών-
τεχνικών έργων (ΑΚΤΩΡ, ΕΔΡΑΣΗ-ΣΙΓΑΛΑΣ) και εμπορίας τροφίμων (εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ και 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ). 
 
Προοπτικές 
Δυνατότητα ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας εντοπίζεται, κυρίως, σε τομείς τουρισμού, 
κατασκευών και εμπορίου (κυρίως είδη διατροφής). Ενεργοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής και 
Τεχνικής Συνεργασίας (υπεγράφη 2010, εκκρεμεί επικύρωση από Ελλάδα) θα συμβάλει σε 
προώθηση διμερών σχέσεων. 
 
Θεσμικό Πλαίσιο 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (ισχύει από 
20.04.2005) 

 Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας (υπεγράφη 19.01.2010, εκκρεμεί 
κύρωση). Προβλέπει τη σύσταση μικτής διυπουργικής επιτροπής 

 Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ισχύει από 05.10.2011) 

 Αεροπορική Συμφωνία (ισχύει από 01.07.2011) 
 

 


