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ΓΕΝΙΚΑ 
Μετά την ενοποίηση της Νότιας και Βόρειας Υεμένης το 1990, η Δημοκρατία της 
Υεμένης παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου (η φτωχότερη χώρα 
της αραβικής χερσονήσου) όπου κυριαρχούν ακραία ανέχεια, διαφθορά και 
υπανάπτυξη. Ανθρωπιστική κατάσταση σε Υεμένη είναι δραματική και απαιτεί 
άμεση κινητοποίηση συνόλου διεθνούς κοινότητας. Αυτό οφείλεται, στην υψηλή 
ανεργία- υπολογίζεται σε 45%-, στον ετήσιο ρυθμό δημογραφικής ανάπτυξης και το 
μεγάλο αριθμό προσφύγων από το κέρας της Αφρικής (Σομαλία). 
Αν κα η Υεμένη είναι ήσσονος σημασίας πετρελαιοπαραγωγός χώρα, οι 
πετρελαϊκές της εξαγωγές αποφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων 
(70%), αντιστοιχώντας στο 25% του ΑΕΠ. Η παραγωγή πετρελαίου φθίνει κατά την 
τελευταία δεκαετία. 
Τα τελευταία χρόνια η Υεμένη επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις εξαγωγές 
πετρελαίου, εκμεταλλευόμενη κοιτάσματα φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της 
διαφοροποίησης αυτής των ενεργειακών της εξαγωγών, η Υεμένη πραγματοποίησε 
τις πρώτες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2009. 
Οι σχέσεις με την ΕΕ διέπονται από την Συμφωνία Συνεργασίας, που ετέθη σε ισχύ 
την 01/07/1998. H παροχή χρηματοδοτικής αρωγής στην Υεμένη για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων της χώρας για τα έτη 2007-10 ανήλθε στα € 165 εκατ. 
Η Υεμένη είχε υποβάλει αίτηση εισδοχής στον ΠΟΕ το 2000. 
Περί τα τέλη Ιουνίου τ.ε. επρόκειτο να συγκληθεί συνάντηση συνεισφερόντων 
δωρητών, με συμμετοχή και ΟΗΕ, ΕΕ, Παγκόσμιας Τράπεζας και ΔΝΤ, με σκοπό 
προώθηση διαδικασίας αποστολής αξιολόγησης αναγκών σε Υεμένη. Όμως 
υπάρχει πρόβλημα δομών στη χώρα, οι οποίες αδυνατούν να απορροφήσουν και 
διαχειρισθούν ικανοποιητικά βοήθεια. Απαιτούνται προσπάθειες αγροτικής 
ανάπτυξης, με δεδομένο το πρόβλημα ύδρευσης άρδευσης, αφού το νερό στη 
χώρα επαρκεί για λίγα μόνο χρόνια ακόμα. 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Η Κυβέρνηση της Υεμένης έχει καταργήσει όλες τις άδειες εισαγωγών από το 1996 
και έχει μειώσει τους δασμούς (4 κατηγορίες από 5% - 20%), ενώ παράλληλα 
καταβάλλονται προσπάθειες για την απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων 
που θεωρούνται σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του εμπορίου. Σε αντίθεση 
με άλλες χώρες της περιοχής, η Υεμένη επιβάλλει δασμούς σε πρώτες ύλες που 
δεν παράγονται εγχώρια.  
Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται μόνο για στατιστικούς 
λόγους. Ελάχιστοι περιορισμοί υπάρχουν όπως στις εξαγωγές θαλασσινών και 
αρχαιοτήτων.  
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Στις εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα στη χώρα επιτρέπεται η προσωρινή 
εισαγωγή υλικού και μηχανημάτων με την υποχρέωση της επανεξαγωγής τους 
μετά την ολοκλήρωση των  σχετικών εργασιών  
 
Απαγορεύεται η εισαγωγή χοιρινού κρέατος, καφέ, αλκοολούχων ποτών, 
ναρκωτικών ουσιών, καθώς και περιορισμένου αριθμού νωπών φρούτων και 
λαχανικών (κατά την εποχή εγχώριας παραγωγής τους).  
Η είσοδος στην αγορά της Υεμένης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 
Η προβληματική εφαρμογή της νομοθεσίας σε συνδυασμό με την πολιτική 
ανασφάλεια αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις.   
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

οι ελληνικές εξαγωγές το 2010 ανήλθαν σε €8.089.106 και το 2011 ανήλθαν σε  
€ 8.120.973., σημειώνοντας αύξηση 0,39%. Κύρια εξαγωγικά προϊόντα υπήρξαν 
τα κάτωθι: σωλήνες από χάλυβα ή σίδηρο (€3.936.686 το 2011, μείωση 14,61% 
έναντι του 2010), έντυπο υλικό ( €1.650.506 το 2011, αύξηση 66,35% έναντι του 
2012), παρασκευάσματα διατροφής (€605.835 το 2011, αύξηση 74% έναντι του 
2010), καρποί και φρούτα (€221.534 το 2011, μείωση 19,15% έναντι του 2010), 
φάρμακα (€210.975 το 2011, αύξηση 21,8% έναντι του 2010) και κλειδαριές 
ασφαλείας, χρηματοκιβώτια(€ 205.150 το 2011, αύξηση 90,31% έναντι του 
2010).Οι εισαγωγές: το 2010 ανήλθαν σε    €96.714.870  και το 2011 ανήλθαν σε 
€48.999.644. Παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών κατά 49.34%. Κύριο προϊόν 
εισαγωγής υπήρξε το ακατέργαστο πετρέλαιο (το 2010 €96.021.066 και το 2011 
€ 45.980.296). Παρατηρείται τάση αύξησης των εξαγωγών και σημαντική μείωση 
των εισαγωγών της Ελλάδας. 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Η συνολική ελληνική συνδρομή προς την Υεμένη για τα έτη 1998-2008 στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος “Comprehensive EU approach to Yemen” ανήλθε 
στα $ 0,563 εκ. και επικεντρώθηκε στον εκπαιδευτικό τομέα (υποτροφίες).  
Το 2009 η Ελλάδα παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 130.000 €, μέσω του UN 
Humanitarian Aid Coordination  (OCHA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


