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ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΑΤΑΡ 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙA 
 

Tο Κατάρ κατατάσσεται δεύτερο, παγκοσμίως, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα. Η 
Καταρινή οικονομία θεωρείται χαμηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αφού οι αναλογούντες 
φόροι είναι ελάχιστοι λόγω των πολλών αποσβέσεων και απαλλαγών. Παρά τη διεθνή 
κρίση, το Κατάρ συνεχίζει τα μεγάλα έργα υποδομής και επεκτείνει την παραγωγική του 
δυνατότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). To World Economic Forum κατατάσσει 
το Κατάρ στην πρώτη θέση από πλευράς ανταγωνιστικότητος, μεταξύ των χωρών του 
Αραβικού κόσμου και στην 17η παγκοσμίως. 

 
Τα τελευταία έτη, το Κατάρ εμφάνισε σταθερά εμπορικά πλεονάσματα λόγω των υψηλών 
τιμών του πετρελαίου και των αυξημένων εξαγωγών φυσικού αερίου. Παρ’ όλα αυτά, η 
κυβέρνηση του Κατάρ επιθυμεί να διαφοροποιήσει την δομή της οικονομίας του. Η 
κυβέρνηση σχεδιάζει την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος έργων υποδομής στο 
πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2011-2016 (κατασκευή αγωγού ύδρευσης, 
που θα μεταφέρει πόσιμο νερό από το βορειοανατολικό Ρας στην Ντόχα, ανάπτυξη λιμένα,  
αεροδρομίου και δικτύου μετρό πρωτευούσης, κατασκευή γέφυρας Κατάρ-Μπαχρέιν μήκους 
40 χλμ., δημιουργία οικονομικών και εμπορικών ζωνών). Η διοργάνωση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022 συνδέεται, επίσης, με την υλοποίηση εκτεταμένων έργων 
υποδομών τα οποία προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και για ξένες 
εταιρείες. 

 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές είναι περιορισμένες, με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Το 
2011 ο όγκος εμπορίου σημείωσε σημαντική αύξηση (σχεδόν διπλασιάσθηκε) φθάνοντας τα 
€ 84,35 εκ., εξέλιξη η οποία αποδίδεται στην αύξηση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων 
από το Κατάρ. 
Ελληνικές εξαγωγές (€ 8,65 εκ., 2011): τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο και τσιμέντο 
(22,37%), προϊόντα χημικών βιομηχανιών (16,96%), μηχανές (9,52%), έπιπλα και συσκευές 
φωτισμού (6,68%), πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα (6,56%), χαλκός και τεχνουργήματά 
του (4,25%). Εξαγωγές Κατάρ (€ 75,7 εκ., 2011): ορυκτά καύσιμα (60%), πλαστικές ύλες 
(25%), οργανικά χημικά προϊόντα (13,16%). 
 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΑΡ 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 6,92 14,48 7,40 11,09 12,91 10,30 8,65 -16,02% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 19,00 21,96 7,20 10,15 13,80 32,66 75,70 139,78% 

% συνόλου εξαγωγών 0,04% 0,08% 0,04% 0,06% 0,08% 0,06% 0,04% - 

% συνόλου εισαγωγών 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,06% 0,17% - 

Εμπ.Ισοζύγιο (Χ-Μ) -12,08 -7,48 0,20 0,94 -0,87 -22,36 -67,05 199,86% 

Όγκος Εμπ. (Χ+Μ) 25,92 36,44 14,60 21,24 26,71 42,96 84,35 96,34% 

       Πηγή: ΕΣΥΕ Ποσά σε € εκ. 
 

http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.xls
http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.xls


  

 
Ελληνικές τεχνικές εταιρείες (ΑΚΤΩΡ, ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ, ΤΕΡΝΑ, J-P ΑΒΑΞ, DS STEEL) 
δραστηριοποιούνται στο Κατάρ σε έργα υποδομών. 
Επενδύσεις Κατάρ στην Ελλάδα: Τον Οκτώβριο του 2011 ανακοινώθηκε η επένδυση € 
1,2 δισ. από την Qatar Holdings στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Συγκεκριμένα, το κρατικό 
επενδυτικό ταμείο του Κατάρ απέκτησε μερίδιο 10% της καναδικής European Holdings, η 
οποία ελέγχει το 95% της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός (έχει την εκμετάλλευση από το 2003 
των Μεταλλείων Κασσάνδρας), ενώ το υπόλοιπο 5% ελέγχεται από την Ελλάκτωρ. Η 
επένδυση αναμένεται να αποφέρει 1.500 νέες θέσεις εργασίας.  
Τον Ιανουάριο του 2012 διοργανώθηκε στο Λαγονήσι διμερές επιχειρηματικό forum. 

 
Θεσμικό Πλαίσιο 

 Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ισχύει από 07.08.2009) 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπή Φοροδιαφυγής 
αναφορικά με τους Φόρους επί του Εισοδήματος (ισχύει από 01.01.2011) 

 Συμφωνία Πλαίσιο για Επενδύσεις (23.09.2010, δεν απαιτείται κύρωση) 

 Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (υπεγράφη 03.05.2010, εκκρεμεί κύρωση) 

 Τουριστική Συμφωνία (ισχύει από 04.10.2011) 

 MoU για Στρατηγική συνεργασία για το project του Αστακού (υπεγράφη 03.05.2010, 
δεν απαιτείται κύρωση) 

 MOU για Συνεργασία σε θέματα Ενέργειας (υπεγράφη 03.05.2010, δεν απαιτείται 
κύρωση) 

 

 


