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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-Η.Α.Ε. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Τα Η.Α.Ε. έχουν ανοικτή οικονομία και το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι από τα υψηλότερα 
παγκοσμίως. Εμφανίζουν αξιοσημείωτο εμπορικό πλεόνασμα ($ 50,9 δισ., 2010), ενώ αποτελούν 
σημαντικό διεθνές εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο (κυρίως το Ντουμπάϊ). Ο πλούτος της χώρας 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σημαντικό μέρος 
των εξαγωγών των Η.Α.Ε. (και κυρίως του Ντουμπάι) αποτελούν οι επανεξαγωγές προϊόντων, 
κυρίως προς Ινδία και Ιράν.  
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,  η χώρα σημείωσε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 
2009 αλλά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά (+2,2%) το 2010. Στα Η.Α.Ε. δεν επιβάλλεται 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, εταιρικών κερδών, προστιθέμενης αξίας, υπεραξίας 
κεφαλαίων και κοινωνικής ασφάλισης.  
Τα Η.Α.Ε. αναμένεται να συνεχίσουν να διαθέτουν μια από τις πλέον δυναμικές και 
διαφοροποιημένες οικονομίες μεταξύ των έξι χωρών συνεργασίας του Κόλπου. Πράγματι, ως 
αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας και 
τη σταδιακή της απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες: ο μη πετρελαϊκός τομέας 
αντιπροσωπεύει πλέον 71% του ΑΕΠ (κυρίως μεταποίηση, κατασκευές, εμπόριο και 
κτηματομεσιτικές υπηρεσίες) έναντι 29% του πετρελαϊκού τομέα. 

 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Σημαντικός οικονομικός και εμπορικός εταίρος της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής. 
Εμπορικό Ισοζύγιο σταθερά πλεονασματικό για τη χώρα μας.  
Ελληνικές Εξαγωγές (€ 413,5 εκ., 2011): Ορυκτέλαια Πετρελαίου (58%), Γούνες (17,4%), 
Τηλεπικοινωνιακό Υλικό (7,1%), Αιθέρες (1,8%), Αλουμίνιο & κράματα αυτού (1,5%) και Μάρμαρα 
(1,4%). Ελληνικές εισαγωγές (€ 105 εκ., 2011): Ακατέργαστο Αλουμίνιο (27,6%), Ορυκτέλαια 
Πετρελαίου (22,5%), Απορρίμματα Χαλκού (18,9%), Ζάχαρη (8%), Γούνες & Γουνοδέρματα (8,8%). 

 
 
 
 
 
 

Ελληνικές επενδύσεις στα Η.Α.Ε.: Έντονη επενδυτική δραστηριότητα - άνω των 140 εταιρειών 
ελληνικών συμφερόντων. Κύριοι τομείς δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες (Intracom), εμπορία 
γούνας, τεχνικές κατασκευές (Άκτωρ, Αρχιρόδον, Μηχανική, Αθηνά, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), λιανικό εμπόριο 
(Folli Follie, Fourlis), ναυτιλία & παραγωγή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Upstream 
Technologies, Globo). Η Archirodon Construction ανέλαβε πρόσφατα σύμβαση έργου μελέτης και 
κατασκευής Θαλασσίου Τερματικού Σταθμού Εκφόρτωσης και Διακίνησης Προϊόντων Πετρελαίου, 
αξίας $ 65 εκ., στην Sharjah, καθώς και έργο επέκτασης τερματικού σταθμού containers σε λιμένα 
Jebel Ali εμιράτου Dubai. 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-H.A.E. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 190,3 199,9 217,9 136,0 169,6 413,5 143,8% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 45,0 43,8 60,6 32,5 43,5 104,9 141,1% 

Εμπ.Ισοζύγιο (Χ-Μ) 145,2 156,0 157,2 103,5 126,1 308,6 144,8% 

Όγκος Εμπ. (Χ+Μ) 235,3 243,7 278,5 168,5 213,1 518,4 143,3% 

       Πηγή: ΕΣΥΕ Ποσά σε € εκ. 
 



 

 

 
 

 
Εμιρατινές Επενδύσεις στην Ελλάδα: Συμμετοχή της Dubai Holdings, μέσω της θυγατρικής της 
Dubai Group, στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρίας Marfin Investment Group – MIG (μερίδιο 
17,8%, αξίας περί τα € 740 εκ.). Η εταιρεία ADMAR (Abu Dhabi MAR), η οποία απέκτησε το 75% 
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ανακοίνωσε επίσης την σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την MIG, 
μέσω μελλοντικής απόκτησης μετοχικού μεριδίου, με στόχο την από κοινού αναζήτηση επενδυτικών 
ευκαιριών σε Ελλάδα, Κύπρο και ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Επένδυση εμιρατινής εταιρείας 
Commodore σε τουριστικό τομέα χώρας μας (ξενοδοχεία “Aquis” σε Κρήτη, Κω και Κέρκυρα). 
Άμεσες εμιρατινές επενδύσεις στη χώρα μας περί το μισό δις ευρώ (στοιχεία 2009). 
 
Τον Ιανουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκε, στο Λαγονήσι, Μικτό Επιχειρηματικό Φόρουμ, εκ 
παραλλήλου με την διεξαγωγή της 1ης άτυπης Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας των δύο χωρών. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 

 Συμφωνία Οικονομικής, Μορφωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας (ισχύει από 01.12.1980) 

 Αεροπορική Συμφωνία (ισχύει από 04.07.2011) 

 Μνημόνιο Κατανόησης για τη Δημιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας (υπεγράφη Απρίλιο 
2011, εκκρεμεί ελληνική επικύρωση) 

 Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (υπεγράφη 18.01.2011, 
εκκρεμεί ελληνική επικύρωση) 

 Μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού (υπεγράφη 11.01.2012) 

 Μνημόνιο κατανόησης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (υπεγράφη 11.01.2012) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


