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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 

(ΗΑΕ). Πρόκειται για κράτος της Αραβικής Χερσονήσου, που από συστάσεώς του 

πριν από 41 χρόνια, σηµειώνει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας 

είναι η όσο το δυνατόν εκτενέστερη και εµπεριστατωµένη παρουσίαση της 

οικονοµίας των ΗΑΕ και των παραγόντων που οδήγησαν στην ανάπτυξη, την 

ευηµερία και το υψηλό βιοτικό επίπεδο που απολαµβάνουν οι κάτοικοι της χώρας. 

Επίσης παρατίθενται πληροφορίες για την ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία 

ώστε ο αναγνώστης να σχηµατίσει µία πλήρη εικόνα για τα εµιράτα. Στο τέλος 

αναλύονται οι προκλήσεις που όπως κάθε κράτος έτσι και τα ΗΑΕ καλούνται να 

αντιµετωπίσουν και αναλύονται τα σενάρια για το µέλλον τους.  

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the United Arab Emirates (UAE). This state of the Arabian 

Peninsula enjoys from its inception 41 years ago high rates of growth. The aim of this 

thesis is an as much as possible extensive and detailed presentation of the UAE 

economy and the factors that led to growth, prosperity and to a high standard of living 

enjoyed by the residents. There are also given information about the history, politics 

and society so as to enable the reader to obtain a full picture of the emirates. At the 

end, the challenges that the state is called to deal with are analyzed and the same 

occurs for the scenarios about the future of the UAE. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πέρασαν σχεδόν πενήντα χρόνια από τότε που στα εµιράτα της Αραβικής 

χερσονήσου, που αργότερα συγκροτήθηκαν υπό ενιαία κρατική υπόσταση, 

ανακαλύφθηκε ο πλούτος που έκρυβε το υπέδαφός τους. Το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο απετέλεσαν το εφαλτήριο για µία ανάπτυξη χωρίς προηγούµενο. Μέχρι τότε τα 

εµιράτα ήταν από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές του πλανήτη που κατοικούνταν 

κυρίως από νοµάδες οι οποίοι περιπλανούνταν στους αµµόλοφους της ερήµου, µία 

εικόνα που επαναλαµβανόταν για αιώνες. Οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από το όριο της 

φτώχειας σε ένα εχθρικό φυσικό περιβάλλον και οι βασικές υποδοµές ήταν 

ανύπαρκτες. Όµως η ανακάλυψη των υδρογονανθράκων και η χρηστή διαχείρισή 

τους µεταµόρφωσε τα εµιράτα σε τέτοιο βαθµό που δεν υπάρχει σήµερα κάτι που να 

θυµίζει το ζοφερό παρελθόν τους. ∆εδοµένης της αφθονίας των πλουτοπαραγωγικών 

πόρων, τα ΗΑΕ ακολούθησαν τη στρατηγική της ανάπτυξης της βιοµηχανίας 

εκµετάλλευσης των πόρων αυτών. Τα έσοδα αυξήθηκαν απροσδόκητα και 

διατέθηκαν µέσω µίας αυστηρά κατευθυνόµενης πολιτικής στην ανάπτυξη 

κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών που οδήγησαν σε µία άνευ προηγουµένου 

οικονοµική ανάπτυξη στο σύντοµο χρονικό διάστηµα µεταξύ 1973 και 1982 όπου οι 

τιµές του πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Στη θέση των άλλοτε κατασκευασµένων 

από κλαδιά φοινίκων σπιτιών στέκονται σήµερα ουρανοξύστες που αντανακλούν τη 

µόνιµη παρουσία του ζεστού ήλιου της Ανατολής. Οι χωµατόδροµοι έδωσαν τη θέση 

τους σε µεγάλους αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας και τα πολυτελή 

αυτοκίνητα αντικατέστησαν τις καµήλες της ερήµου. Το µετρό συγκαταλέγεται στα 

πιο σύγχρονα του κόσµου. Πολυτελή ξενοδοχεία υποδέχονται κάθε χρόνο 

εκατοµµύρια τουρίστες που τους προσφέρουν µία ανεπανάληπτη εµπειρία διακοπών 

που συνδυάζει τις ανέσεις της ∆ύσης µε το µυστικισµό της Ανατολής. Υπερσύγχρονα 

νοσοκοµεία προσφέρουν αρίστης ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

έχει δοθεί στην εκπαίδευση που θεωρείται µείζονος σηµασίας για την παρούσα και τη 

µελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας έχει αξιοποιηθεί 

για την ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου, ενώ η πρόσφατη αναταραχή στη 

Μέση Ανατολή έχει εδραιώσει τη χώρα στη συνείδηση των επενδυτών ως ασφαλές 

καταφύγιο για επενδύσεις απολαµβάνοντας παράλληλα φερέγγυες  

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη αυτή δεν µπορούσε φυσικά να 
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επιτευχθεί δίχως την παρουσία των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων. Έτσι, τα ΗΑΕ 

είναι σήµερα µία από τις πιο πολυπολιτισµικές χώρες στον κόσµο µε το ασιατικής 

προέλευσης εργατικό δυναµικό να απασχολείται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο 

ενώ οι προερχόµενοι από τον βόρειο ανεπτυγµένο κόσµο στελεχώνουν καίριες θέσεις 

που κινούν την οικονοµία. Σηµείο κλειδί στην πρόοδο της χώρας αποτελεί η µορφή 

οργάνωσης και διοίκησής της. Το οµοσπονδιακό σύστηµα είναι συµπαγές, ισχυρό και 

σταθερό και έχει δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας αναφορικά µε τις 

εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΑΕ γνωρίζει 

πολύ καλά να παίζει στη σκακιέρα της διεθνούς πολιτικής, αναγνωρίζοντας εγκαίρως 

τις ευκαιρίες και τις απειλές και αυτό φάνηκε από τη βοήθεια που προσέφερε το 2011 

στις νατοϊκές δυνάµεις κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την πτώση του 

καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη.  

 

Αφορµή για την εκπόνηση της παρούσης διπλωµατικής εργασίας απετέλεσε η 

προτροπή από άτοµα του στενού φιλικού µου περιβάλλοντος να εργαστώ εκεί στο 

µέλλον και η ανάγκη να µελετήσω εκτενώς όλες τις πτυχές που αφορούν τα ΗΑΕ, 

από την οικονοµία και την ανάπτυξη έως τις κοινωνικές παροχές και την καθηµερινή 

ζωή στη χώρα. Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο αφού 

σκιαγραφήσουµε τη χώρα, θα γνωρίσουµε τα ΗΑΕ ως προς το φυσικό περιβάλλον, 

την ιστορία και την πολιτική, την εξωτερική πολιτική, τη σύνθεση του πληθυσµού, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και το σύστηµα υγείας. Έτσι, αφού θα έχουµε σχηµατίσει µία 

πρώτη εικόνα για τη χώρα θα περάσουµε στο δεύτερο και κυριότερο κεφάλαιο της 

εργασίας που αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας των ΗΑΕ. Αρχικά θα εξεταστεί η 

πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας που αποτελεί την 

κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Θα δούµε το υψηλό βιοτικό επίπεδο, εµφανές 

στο ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και τη µέριµνα που προσφέρεται σε ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες αποτρέποντας έτσι την εµφάνιση κοινωνικών εντάσεων. Στη 

συνέχεια θα εξεταστεί η απασχόληση, η ανεργία, η σύνθεση του εργατικού δυναµικού 

της χώρας και η πολιτική που εφαρµόζεται αναφορικά µε τα εργασιακά. Ακολουθεί η 

εξέλιξη διαφόρων οικονοµικών µεγεθών της χώρας όπως το ΑΕΠ, το εµπορικό 

ισοζύγιο και ο πληθωρισµός. Σειρά έχει το ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα που επικρατεί  

στη χώρα και η εξέταση των παραγόντων που το διαµόρφωσαν όπως οι άριστες 

υποδοµές, η νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική, οι άµεσες επενδύσεις, οι 

επενδυτικοί νόµοι και οι ελεύθερες οικονοµικές ζώνες. Στη συνέχεια θα δούµε την 
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πορεία προς την εκβιοµηχάνιση της χώρας µε σκοπό τη διαφοροποίηση της 

οικονοµίας και την απαγκίστρωσή της από το πετρέλαιο, τα αποθέµατα του οποίου 

άλλωστε κάποια στιγµή θα εξαντληθούν. Το σηµείο αυτό είναι ιδανικό για να 

διερευνηθεί η ενεργειακή πολιτική των ΗΑΕ αναφορικά µε τους 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και την 

πυρηνική ενέργεια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

που προσφέρουν τα ΗΑΕ ως περιφερειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής και στο 

τέλος του κεφαλαίου θα διερευνηθούν άλλοι τοµείς της οικονοµίας όπως είναι οι 

τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία, ο τουρισµός και η γεωργία. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 

ασχοληθούµε µε την κρίση που έπληξε το Dubai, τις προσπάθειες διάσωσής του από 

την πλήρη οικονοµική κατάρρευση και την κατάσταση που επικρατεί σήµερα. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η τρέχουσα στρατηγική για την ανάπτυξη και την 

ευηµερία της χώρας που ονοµάστηκε «Στρατηγική 2011-2013». Στο πέµπτο και 

τελευταίο κεφάλαιο θα µελετήσουµε τις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η 

χώρα τα επόµενα χρόνια καθώς και τα σενάρια για το µέλλον των ΗΑΕ.  

 

Εύχοµαι η εργασία αυτή να αποτελέσει το έναυσµα ώστε να ασχοληθούν στο µέλλον 

περισσότεροι σπουδαστές µε το «θαύµα» των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων ή/και 

µε την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και τα αραβικά κράτη που τον 

περιβάλλουν τα οποία εµφανίζουν αξιοσηµείωτη οικονοµική άνθιση εξαιτίας των 

πλούσιων κοιτασµάτων πετρελαίου που βρίσκονται στο υπέδαφός τους. 
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Κεφάλαιο 1. Γνωριµία µε τα ΗΑΕ 

 

Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah) εκτείνονται 

στα ανατολικά της Αραβικής χερσονήσου ανάµεσα στις 23ο και 26ο βόρειο πλάτος 

και στις 55ο και 60ο ανατολικό µήκος. Είναι επτά στον αριθµό: Αµπού - Ντάµπι (Abu 

Dhabi), Ντουµπάι (Dubai), Σαρτζάχ (Sharjah), Ρας αλ Χαϊµάχ (Ras al Khaimah), 

Φουτζάιραχ (Fujairah), Ουµ αλ Κουάιαν (Umm al Quaiwain), Ασµάν (Ajman).  

 

1.1 Τα ΗΑΕ µε µία µατιά1 

∆ηµογραφικά στοιχεία 
Πληθυσµός: 8,19 εκατοµµύρια κάτοικοι 
 
Ηλικίες 2008  2009 (εκτίµηση)  
 Πληθυσµός % Πήθυσµός % 
  0 – 14  1.354.707     16,8 1.375.913     16,8 
15 – 59  6.616.027     81,9 6.719.580     81,9 
60+    102.892       1,3    104.503       1,3 
Σύνολο 8.073.626 100 8.199.996 100  

 
Κύρια Θρησκεία: Ισλάµ 
 
∆ιοίκηση 
Πολιτικό Σύστηµα: Οµοσπονδιακό 
Επικεφαλής Κράτους: Σεΐχης Khalifa bin Zayed Al Nahyan  
Επικεφαλής Κυβέρνησης: Σεΐχης  Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
∆οµή Κυβέρνησης: 

1. Το Ανώτατο Οµοσπονδιακό Συµβούλιο 
2. Ο Πρόεδρος 
3. Το Συµβούλιο Υπουργών 
4. Το Εθνικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο 
5. Οµοσπονδιακή ∆ικαιοσύνη 

Πρωτεύουσα: Abu Dhabi 
Επίσηµες Γλώσσες: Αραβικά ( Τα Αγγλικά χρησιµοποιούνται ευρέως στους 
επαγγελµατικούς και επιχειρηµατικούς κύκλους) 
 
Γεωγραφία 
Έκταση: 83,6000 km2 
Ζώνη Ώρας: GMT + 4 ώρες 
Μεγαλύτερες πόλεις: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah 
Κλιµατολογικές συνθήκες: Μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου η θερµοκρασία την 
ηµέρα είναι συνήθως 26 βαθµοί Κελσίου ενώ το βράδυ πέφτει κατά 15 βαθµούς. Από 
τον Απρίλιο έως τον Σεπτέµβριο η θερµοκρασία φτάνει τους 50 βαθµούς. Επίσης τα 
επίπεδα υγρασίας είναι αρκετά υψηλά. 

                                                 
1 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.10 
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Υποδοµές 
  7 Αεροδρόµια 
15 Εµπορικά Λιµάνια 
 
Οικονοµία 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: 49.584 $ 
Κύριοι Εξαγωγικοί Προορισµοί: Ιαπωνία, Ινδία, Ιράν 
Κύριες Πηγές Εισαγωγών: Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ 
Νόµισµα: Dirham 
Ισοτιµία: 3,67 dirhams / $ 
 
 

1.2 Φυσικό περιβάλλον  

Τα Αραβικά Εµιράτα συνορεύουν δυτικά και νότια µε τη Σαουδική Αραβία, 

βορειοδυτικά µε το Κατάρ, βορειοανατολικά µε το Οµάν, ενώ στα ανατολικά 

βρέχονται από τον Περσικό κόλπο. Στο κράτος ανήκει και ένας αριθµός νησιών. Με 

εξαίρεση την ανατολική χώρα, τα εµιράτα εκτείνονται στην έρηµο. Πίσω από την 

παραλιακή ζώνη αρχίζουν οι αµµόλοφοι της ερήµου Ρούµπ – αλ – Χαλί. Αν κοιτάξει 

κανείς τα εµιράτα από το Αµπού Ντάµπι  και συγκεκριµένα από την πόλη Αλ Άιν  θα 

δει ότι όλα βρίσκονται στην παραλία. Στα ανατολικά το όρος Οµάν φτάνει σε ύψος τα 

2000 µ. Στα νοτιοανατολικά υπάρχουν αλµυρά έλη που έχουν πλάτος από 60 έως 100 

χλµ. Το καλοκαίρι µετατρέπονται σε τεράστιες λευκές αστραφτερές εκτάσεις οι 

οποίες διασχίζονται µε αυτοκίνητο. Οι παραλίες στον κόλπο είναι κοραλλιογενείς και 

αµµώδεις και έχουν πλούσιο διαµελισµό. Υπάρχουν σηµεία στη θάλασσα που για να 

φτάσει το βάθος της τα 25 µ. πρέπει να υπάρχει απόσταση 100 χλµ. από την ακτή  

δυσχεραίνοντας έτσι την θαλάσσια συγκοινωνία. Μεγάλα ρεύµατα µετακινούν την 

άµµο των ακτών δυσκολεύοντας τον καθορισµό των ακτογραµµών. Αν εξαιρέσουµε 

τις λίγες οάσεις, δεν υπάρχει βλάστηση. Το κλίµα από τον Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο 

είναι εξαιρετικά ζεστό και η ατµόσφαιρα αποπνικτική από την υγρασία που φέρνουν 

οι άνεµοι. Οι βροχές είναι σπάνιες και για αυτό η ύδρευση ήταν µέχρι πριν από λίγα 

χρόνια προβληµατική. Με τις θερµοκρασίες που επικρατούν (πάνω από 40ο C) 

εξατµίζεται και το ελάχιστο νερό της βροχής. Ο αέρας το καλοκαίρι φέρνει µαζί µε τη 

λίγη δροσιά µεγάλη ποσότητα σκόνης και άµµου.  
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1.3 Ιστορία και πολιτική 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο Περσικός Κόλπος ήταν η εµπορική δίοδος των 

διάφορων φυλών που κατοικούσαν στα παραλία και επιδίδονταν αρχικά στη 

ναυσιπλοΐα και το εµπόριο και αργότερα στην πειρατεία, το δουλεµπόριο και το 

λαθρεµπόριο όπλων. Ο Ισλαµισµός διαδόθηκε στην περιοχή την εποχή του Μωάµεθ, 

µετά το θάνατό του όµως, οι διάφορες φυλές αποστάτησαν και τότε οι Άραβες 

χαλίφιδες επενέβησαν και επέβαλαν την µουσουλµανική πίστη δια της βίας. 

Ταυτόχρονα, περσικές επιδράσεις αλλοίωσαν ως ένα βαθµό τη Μωαµεθανική 

θρησκεία. Κατά τα πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα, οι Πορτογάλοι επέβαλαν την 

παρουσία τους ενώ αργότερα έκανε την εµφάνισή της στην περιοχή η Βρετανική 

Εταιρία Ανατολικών Ινδιών. Τον 19ο αιώνα, η περιοχή του Περσικού Κόλπου άρχισε 

να ενδιαφέρει τη Μεγάλη Βρετανία. Όταν ο Βάσκο Ντα Γκάµα βρήκε το δρόµο για 

τις Ινδίες, οι ακτές αυτές εξυπηρετούσαν θαυµάσια τους πειρατές σαν καταφύγιο 

επειδή έχουν προφυλαγµένους όρµους και ρηχά νερά. Έτσι, οι Βρετανοί τους έδωσαν 

το όνοµα «Ακτή των πειρατών». Το 1819-1820, οι Βρετανοί εξαπέλυσαν επίθεση στα 

λιµάνια της περιοχής και κατόρθωσαν να πατάξουν την πειρατεία. Όταν η Μεγάλη 

Βρετανία έκλεισε συνθήκη προστασίας µε τα εµιράτα στα µέσα του 19ου αιώνα, η 

παραλιακή περιοχή ονοµάστηκε «Ακτή της Συνθήκης». Ενώ η εσωτερική τους 

πολιτική ήταν ανεξάρτητη, η εξωτερική κατευθυνόταν από το 1892 από τη βρετανική 

κυβέρνηση. Το 1960 συγκροτήθηκε το Συµβούλιο της Ακτής της Συνθήκης στο οποίο 

εκπροσωπούνταν οι ηγεµόνες των κρατών της ακτής της Συνθήκης. Όταν η Μεγάλη 

Βρετανία αποσύρθηκε από την παραπάνω ένωση, έξι εµιράτα συγκρότησαν τα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (∆εκέµβριος 1971). Το Ρας αλ Χαϊµάχ προσχώρησε το 

1972. Το Μάιο του 1976 τα επτά εµιράτα συµφώνησαν να συγχωνεύσουν τις 

στρατιωτικές δυνάµεις τους αλλά αντιθέσεις οδήγησαν σε διενέξεις οι οποίες 

συνεχίστηκαν και στη δεκαετία του 1980. Πάντως, από το 1983 οι µεταξύ τους 

σχέσεις βελτιώθηκαν καθώς συσπειρώθηκαν για να αντιµετωπίσουν εδαφικές 

διεκδικήσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, του Οµάν και του Ιράν.  

 

Το πολιτικό σύστηµα των ΗΑΕ βασίζεται στο πρώτο σύνταγµα της οµοσπονδίας του 

1971 και αποτελείται από ένα πλήθος κυβερνητικών δοµών, τόσο σε οµοσπονδιακό 

επίπεδο όσο και ανά εµιράτο. Η Ένωση διοικείται από το ανώτατο συµβούλιο που  

αποτελείται από επτά σεΐχηδες οι οποίοι εκλέγουν για πέντε χρόνια τον πρόεδρό τους   

που είναι και ο ανώτατος άρχοντας. Στο ανώτατο συµβούλιο οι σεΐχηδες του Αµπού 
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Ντάµπι και του Ντουµπάι κατέχουν ιδιαίτερη θέση. Αποφασίζουν µε βέτο σε όλες τις 

ψηφοφορίες και καθορίζουν έτσι την πολιτική της χώρας. Τα εµιράτα ασκούν κοινή 

εξωτερική πολιτική ενώ διατηρεί το καθένα την κυριαρχία του στο εσωτερικό. Στη 

χώρα δεν επιτρέπεται η λειτουργία πολιτικών κοµµάτων. Οι ηγέτες των ΗΑΕ 

υποστήριζαν µέχρι σχετικά πρόσφατα ότι η δυτικού τύπου δηµοκρατία δεν είναι 

απαραίτητη για τη χώρα διότι οι πολίτες της δύνανται να εκφράζουν τις ανησυχίες 

τους απευθείας στην ηγεσία µέσω παραδοσιακών συµβουλευτικών µηχανισµών. Ο 

πιο γνωστός από όλους είναι τα ανοιχτά συµβούλια (Majilis) στα οποία συµµετέχουν 

πολλοί ηγέτες. Οι τελευταίοι διατείνονταν ότι η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 

ενός νοµοθετικού ή αντιπροσωπευτικού σώµατος θα είχε ως αναπόφευκτο 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία σχισµατικών διενέξεων µεταξύ των φυλών και των 

φατριών δηµιουργώντας ριζοσπαστικότερες ισλαµικές παρατάξεις. Κυρίως για αυτό 

το λόγο απαγορεύονται τα πολιτικά κόµµατα και οι αρχές διαλύουν διαδηλώσεις και 

δηµόσιες συγκεντρώσεις που έχουν πολιτικό χαρακτήρα εκτός και αν 

ευθυγραµµίζονται µε τις κυβερνητικές πολιτικές. Όµως η τακτική αυτή άλλαξε το 

2006 καθώς οι εκλογικές διαδικασίες άρχισαν να εδραιώνονται σε άλλα κράτη του 

Κόλπου. Έτσι, διαπιστώνοντας ότι σε αυτόν τον τοµέα έµειναν πίσω, οι ηγέτες των 

ΗΑΕ αποφάσισαν τη διενέργεια µίας περιορισµένης και ελεγχόµενης εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη των µισών µελών του Οµοσπονδιακού Εθνικού 

Συµβουλίου (Majlis al-Ittihad al-Watani) των 40 εδρών. Έτσι, τα 20 µέλη του 

διορίζονται από τους ηγέτες των εµιράτων και τα άλλα 20 εκλέγονται για διετή 

θητεία). Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 18-20 ∆εκεµβρίου 2006. ∆ικαίωµα ψήφου αλλά 

και υποβολής υποψηφιότητας είχε µόνο το εκλεκτορικό σώµα- ένα σώµα από 6.689 

άτοµα, ανάµεσα στα οποία και 1.189 γυναίκες, διορισµένα από τους κυβερνήτες των 

7 εµιράτων. Συνολικά 456 υποψήφιοι (µεταξύ των οποίων και 65 γυναίκες) 

διεκδίκησαν τις 20 έδρες. Εξελέγη µία γυναίκα από το Αµπού Ντάµπι και άλλες 8 

διορίστηκαν µεταξύ των 20 διορισµένων µελών2. Η διαδικασία επαναλήφθηκε πέρυσι 

µε 129.000 εκλέκτορες και 468 υποψήφιους εκ των οποίων οι 85 ήταν γυναίκες όµως 

διάχυτη ήταν η απάθεια των πολιτών για τις εκλογές αφού µόνο το 25% του  

εκλογικού σώµατος προσήλθε στις κάλπες. Το χαµηλό ποσοστό ερµηνεύτηκε ως 

απροθυµία του κοινού για συµµετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας και 

                                                 
2 Katzman 2012, σ.4 
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νοµιµοποιήθηκε έτσι η απόφαση των ηγετών των ΗΑΕ για τη µη εδραίωση πλήρους 

συµµετοχικής δηµοκρατίας στη χώρα3.  

 

Παρά τη σαφή έλλειψη των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, όπως τα αντιλαµβάνεται ο 

δυτικός κόσµος, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού είναι ικανοποιηµένη µε το 

ισχύον πολιτικό σύστηµα, προφανώς εξαιτίας της διαφάνειας, της ανεκτικότητας και 

του πλούτου της χώρας. Πριν από την «Αραβική Άνοιξη», υπήρχαν ελάχιστα 

σηµάδια εναντίωσης προς την ηγεσία της χώρας. Μόνο οι ιρανικής προέλευσης 

κάτοικοι των ΗΑΕ κατηγορούν την ηγεσία για τη στάση της απέναντι στο Ιράν, αλλά 

η κοινότητα αυτή δεν είναι οργανωµένη. Μία µακροπρόθεσµη δυνητική απειλή 

αποτελούν τα ισλαµικά κινήµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συνδέονται µε 

τη Μουσουλµανική Αδελφότητα, αλλά γενικά έχουν µη βίαιη συµπεριφορά. Όµως, 

επειδή τα ισλαµικά κινήµατα έχουν γίνει πιο ενεργά από το 2011, η κυβέρνηση 

προχώρησε από τις αρχές του έτους σε οκτώ συλλήψεις µελών της Αδελφότητας εκ 

των οποίων το ένα είναι µέλος της βασιλικής οικογένειας του Ras Al Khaymah4. 

 

1.4 Εξωτερικές σχέσεις 

Τα ΗΑΕ έχουν ως στόχο την τήρηση των δεσµεύσεών τους απέναντι στους γείτονές 

τους και τη διεθνή κοινότητα αναφορικά µε την περιφερειακή ειρήνη, τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

προώθησαν ενεργά το διάλογο και τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων. 

Κατευθυντήρια γραµµή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι η ειρηνική επίλυση 

των διαφορών και η σθεναρή υποστήριξη των διεθνών θεσµών για την ενίσχυση του 

διεθνούς δικαίου και της εφαρµογής των διεθνών συµβάσεων και συνθηκών. Βασική 

προτεραιότητα των ΗΑΕ  είναι η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε τα γειτονικά 

κράτη της αραβικής χερσονήσου που είναι µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του 

Κόλπου
5.  

 

Στα περισσότερα περιφερειακά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένης της αραβο-ισραηλινής 

διένεξης, τα ΗΑΕ δεν ακολουθούν αυστηρά τις πολιτικές των ΗΠΑ αλλά συµφωνούν 

γενικά µε τις περισσότερες αξιολογήσεις της υπερδύναµης για τις περιφερειακές 

                                                 
3 Katzman 2012, σ.5 
4 Katzman 2012, σ.3 
5 UAE-Yearbook 2010, σ. 38 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 9 

απειλές και υποστηρίζουν τις διπλωµατικές της προσπάθειες για την επίλυση των 

εκάστοτε ζητηµάτων. Αναφορικά µε τη µακροχρόνια διένεξη µεταξύ του αραβικού 

κόσµου και του Ισραήλ, τα ΗΑΕ επιθυµούν να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε 

διευθέτηση µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων θα είναι επωφελής για 

τους δεύτερους. Μάλιστα, το 2011 οι ηγέτες των ΗΑΕ υποστήριξαν δηµοσίως την 

αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της παλαιστινιακής αρχής στη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ, κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ και το 

χαρακτηρισµό της ως πρόωρης. Τα ΗΑΕ έχουν επικρίνει αρκετές φορές τις ΗΠΑ για 

τη δυναµική στήριξη που προσφέρουν στο Ισραήλ αλλά η κριτική δεν γίνεται 

δηµοσίως και περιορίζεται στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε αµερικανικούς 

αξιωµατούχους. Πάντως τα ΗΑΕ παρά τη λήψη θέσης υπέρ των Παλαιστινίων δεν 

έχουν κάνει κάτι περισσότερο. Για παράδειγµα, δεν έχουν καταθέσει τις δικές τους 

προτάσεις για τη διευθέτηση των διαφορών όπως έπραξε ο βασιλιάς της Σαουδικής 

Αραβίας Αµπντουλάχ, ούτε έχουν προσπαθήσει να µεσολαβήσουν µεταξύ των 

παλαιστινιακών παρατάξεων όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος6.  

 

Αναφορικά µε τις εξελίξεις στην λεγόµενη «Αραβική Άνοιξη», τα ΗΑΕ, όπως 

άλλωστε ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου, δεν θα µπορούσαν να παραµείνουν 

αµέτοχα των εξελίξεων. Μαζί µε τις υπόλοιπες χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας 

του Κόλπου, προσπάθησαν καταρχάς να κρατήσουν τις διάφορες εξεγέρσεις και τις 

συνέπειες αυτών µακριά από την περιοχή τους. Επίσης, υποστήριξαν επαναστατικά 

κινήµατα όπως στη Λιβύη και σε µικρότερο βαθµό στη Συρία. Στο Μπαχρέιν 

υποστήριξε το καθεστώς του Αλ Χαλίφα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων µε 

διαδηλωτές στέλνοντας µία δύναµη 500 αστυνοµικών για να ενταχθούν στη δύναµη 

1000 στρατιωτών της Σαουδικής Αραβίας µε σκοπό να προστατέψουν θέσεις κλειδιά. 

Επίσης βοήθησε το καθεστώς στέλνοντας οικονοµική βοήθεια και το ίδιο έπραξε και 

στο Οµάν όπου και εκεί σηµειώθηκαν το 2011 εκτεταµένες ταραχές. Σηµαντική ήταν 

η υποστήριξη των Λίβυων εξεγερµένων που ανέτρεψαν τελικά τον Μουαµάρ   

Καντάφι τον Αύγουστο του 2011 και ανέλαβαν την εξουσία. Έστειλε µία µοίρα 

µαχητικών F-16 και µία µοίρα Mirage για να συµµετάσχουν στην υπό την ηγεσία του 

ΝΑΤΟ επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και στις επιχειρήσεις βοµβαρδισµού 

στόχων στο έδαφος της Λιβύης. Τον Ιούνιο του 2011 τα ΗΑΕ αναγνώρισαν επισήµως 

                                                 
6 Katzman 2012, σ.19 
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το Μεταβατικό Εθνικό Συµβούλιο της Βεγγάζης ως µοναδικό εκπρόσωπο του 

λιβυκού λαού και δεσµεύτηκαν για την οικονοµική του στήριξη. Πριν από λίγους 

µήνες, το Μάρτιο του 2012, ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρήσουν 58 µαχητικά 

αεροσκάφη Mirage 2000 στη νεοσυσταθείσα κυβέρνηση7.  

 

Αναφορικά µε την εν εξελίξει κατάσταση στη Συρία, τα ΗΑΕ δεν έχουν λάβει 

ξεκάθαρη θέση κατά του προέδρου Άσαντ διότι φοβούνται ότι η πτώση του θα 

ενθαρρύνει το στενό του σύµµαχο Αχχµεντινετζάντ του Ιράν να αναµειχθεί στα 

τεκταινόµενα του Κόλπου. Ωστόσο, οι ηγέτες του Κόλπου βλέπουν την πτώση Άσαντ 

ως το κλειδί για την αποδυνάµωση του Ιράν στη Μέση Ανατολή8. Επίσης, παρά τη 

µακροχρόνια διένεξη για τρία νησιά που κατέχονται από το Ιράν και παρά τις 

ανησυχίες που εγείρει το πυρηνικό του πρόγραµµα, τα ΗΑΕ έχουν ανοιχτούς όλους 

του διαύλους εποικοδοµητικής συνεργασίας που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην 

ειρηνική επίλυση όλων των εκκρεµών ζητηµάτων9.  

 

Στο Ιράκ, τα ΗΑΕ υπήρξαν ενεργός υποστηρικτής της κυβέρνησης στις προσπάθειές 

της να εδραιωθεί στη χώρα η ασφάλεια και η σταθερότητα. Επαίνεσαν τη σταδιακή 

υποχώρηση των ξένων στρατευµάτων και την επέκταση των κυβερνητικών εξουσιών 

σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, συνέβαλαν στην ανοικοδόµησή της και απηύθυναν 

έκκληση να γίνει σεβαστή η εδαφική της ακεραιότητα και ανεξαρτησία και να 

προστατευθεί από τη διάλυση η αραβο-ισλαµική της ταυτότητα. Τέλος, τα ΗΑΕ 

έχουν µία από τις λίγες εν λειτουργία πρεσβείες στη Βαγδάτη και αποφάσισαν τη 

διαγραφή χρέους ύψους 7 δις δολαρίων συµβάλλοντας περισσότερο στις προσπάθειες 

ανοικοδόµησης του Ιράκ10.  

 

Πέραν της ευρύτερης περιοχής της «εύφορης ηµισελήνου», η εξωτερική πολιτική των 

ΗΑΕ προσαρµόζεται συνεχώς στις µεταβολές της παγκόσµιας κοινότητας. Η χώρα 

συνεχίζει να δηµιουργεί διµερείς και πολυµερείς σχέσεις µε βιοµηχανικές και 

αναπτυσσόµενες χώρες και ενισχύει τους δεσµούς της µε τους παραδοσιακούς 

συµµάχους της ∆ύσης. ∆εδοµένου ότι είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αραβική 

οικονοµία, η εξωτερική της πολιτική προσανατολίζεται προς τη δηµιουργία 

                                                 
7 Katzman 2012, σ.18 
8 Katzman 2012, σ.18 
9 UAE-Yearbook 2010, σ.42 
10 UAE-Yearbook 2010, σ.40 
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µεγαλύτερων εµπορικών ευκαιριών µε διάφορες χώρες. Έτσι, δίδεται έµφαση στην 

παγιοποίηση της επέκτασης των εµπορικών και επενδυτικών δεσµών µε άλλες χώρες 

και οργανισµούς σε όλο τον κόσµο. Τα ΗΑΕ συµµετέχουν σε διάφορους 

υπερεθνικούς οργανισµούς όπως είναι ο ΟΗΕ, ο Αραβικός Σύνδεσµος, το Κίνηµα 

των Αδεσµεύτων, το Συµβούλιο του Αραβικού Συνδέσµου και ο Οργανισµός της 

Ισλαµικής ∆ιάσκεψης. Επίσης, οι σχέσεις µε τρίτα κράτη, ειδικά της δύσης, είναι 

παραδοσιακά στενές. Τέλος, η θέση που έχει αποκτήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, 

ως χρηµατοοικονοµικό κέντρο της περιοχής, σταθεροποίησε και ενίσχυσε 

περισσότερο της θέση της ως µέλος της παγκόσµιας κοινότητας11. 

  

1.5 ∆ηµογραφία  

Η ιδιαιτερότητα των εµιράτων είναι ότι αποτελούν µία από τις πιο πολυπολιτισµικές 

κρατικές οντότητες του κόσµου αφού εκεί ζουν και εργάζονται άνθρωποι που 

προέρχονται από 150 χώρες. Από ένα σύνολο 8.000.000 ανθρώπων που τα κατοικούν, 

µόνο το 12% έχει την υπηκοότητα των εµιράτων, καθώς η πλειοψηφία του 

πληθυσµού αποτελείται από µετανάστες. Από αυτούς το 60% προέρχεται από τη 

νότια και νοτιοανατολική Ασία. Η µεγαλύτερη πληθυσµιακή οµάδα µεταναστών είναι 

Ινδοί (περίπου 1,75 εκατ.), ενώ ακολουθούν οι Πακιστανοί (περίπου 1,25 εκατ.) και 

οι προερχόµενοι από το Μπαγκλαντές (περίπου 500.000). Οι µετανάστες µε 

καταγωγή από άλλα µέρη της Ασίας (Φιλιππίνες, Ιράν, Κίνα) ανέρχονται σε 1 εκατ., 

ενώ οι προερχόµενοι από δυτικές χώρες (Ευρώπη, Αµερική) υπολογίζονται σε 

περίπου 500.000. Οι υπόλοιποι προέρχονται από άλλα Αραβικά κράτη. 

 

1.6 Εκπαιδευτικό σύστηµα  

Η εκπαίδευση θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες αύξησης της 

παραγωγικότητας και διάχυσης της ανάπτυξης. Ακόµη, η εκπαίδευση θεωρείται ένα 

βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη των απαραίτητων επιπέδων δεξιοτήτων για την 

οικονοµική µεγέθυνση και εκσυγχρονισµού των ΗΑΕ. Η κυβέρνηση προσφέρει 

δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες της καθώς και στα αραβόφωνα παιδιά των 

οµογενών που απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στα 

ΗΑΕ αποτελούνται από δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, στρατιωτικά σχολεία, 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Η υπάρχουσα 

                                                 
11 UAE-Yearbook 2010, σ.43 
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εκπαιδευτική δοµή εγκαθιδρύθηκε στις αρχές του 1970 και αποτελείται από ένα 

σύστηµα τεσσάρων βαθµίδων το οποίο καλύπτει 14 χρόνια εκπαίδευσης ως εξής: 

νηπιακή (4-5 ετών), πρωτοβάθµια (6-11 ετών), ενδιάµεση (12-14 ετών) και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση (15-17 ετών). Για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (δηλαδή 

προπτυχιακές, µεταπτυχιακές και Phd σπουδές), οι πολίτες των ΗΑΕ δικαιούνται να 

επιλέξουν εάν θα σπουδάσουν στο Πανεπιστήµιο των Εµιράτων ή στο εξωτερικό 

µέσω ενός γενναιόδωρου συστήµατος υποτροφιών. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. Η κυβερνητική πολιτική ακολουθεί την 

αναλογία καθηγητή/µαθητές 1:20 για την προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

και 1:15 για την ενδιάµεση και δευτεροβάθµια.  

 

Τα ανώτερα τεχνολογικά κολλέγια (Higher Colleges of Technology), τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορα εµιράτα, προσφέρουν προγράµµατα τριετούς διάρκειας στους 

τοµείς διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, τραπεζικής, πληροφοριακών 

συστηµάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, µηχανικής, αεροναυπηγικής τεχνολογίας 

και επιστηµών υγείας. 

 

Εκτός από την εκπαίδευση αυτή καθεαυτή, ενθαρρύνεται µέσω της παροχής 

οικονοµικών κινήτρων και η δια βίου εκπαίδευση όπως συµβαίνει για παράδειγµα 

στο δηµόσιο τοµέα όπου οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ετησίως, 

είτε εντός είτε εκτός των συνόρων, τουλάχιστον ένα σεµινάριο σχετικό µε το 

αντικείµενό τους για να µπορούν άλλωστε να προαχθούν στο µέλλον12.  

 

1.7 Σύστηµα υγείας 

Τα ΗΑΕ ακολουθούν πιστά την παραδοχή περί άµεσης σύνδεσης υγείας – 

οικονοµικής ανάπτυξης. Οι αναπτυξιακές πολιτικές αναβαθµίζουν το επίπεδο υγείας 

των πολιτών. Με τη σειρά της, η καλύτερη υγεία συµβάλλει στη µεγαλύτερη 

ανάπτυξη της οικονοµίας αφού αυξάνει την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων. Στα 

ΗΑΕ, το 99% του συνολικού πληθυσµού έχει πρόσβαση στο σύστηµα υγείας. Οι 

κυβερνητικές πολιτικές στοχεύουν στην παροχή ενός εύρους υπηρεσιών και στην 

εφαρµογή προγραµµάτων που βελτιώνουν τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχουν επίσης 

προγράµµατα ιατρικής περίθαλψης όπως «η φροντίδα µητέρας και τέκνου», ο 

                                                 
12 Shihab 2000, σ.255 
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εµβολιασµός παιδιών, η παρακολούθηση ασθενειών, καθώς και διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα υγείας. Επίσης, υπάρχουν νοσοκοµεία παίδων αλλά και 

µονάδες υγείας σε κάθε σχολείο όπου ειδικευµένοι νοσηλευτές παρέχουν τις πρώτες 

βοήθειες. Τα νοσοκοµεία, οι γιατροί και οι νοσηλευτές βρίσκονται σε όλη την 

επικράτεια των ΗΑΕ, πάντοτε σε αντιστοιχία µε τη διασπορά του πληθυσµού. Γενικά 

πάντως οι υπηρεσίες υγείας είναι κατανεµηµένες οµοιόµορφα. Ραγδαία ανάπτυξη έχει 

γνωρίσει και ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε όλη την 

επικράτεια της χώρας. Υπάρχει ένα µεγάλος αριθµός κλινικών, ιατρικών 

συγκροτηµάτων, φαρµακείων, νοσοκοµείων και τη µεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισαν 

οι γενικές κλινικές.  

 

Το επίπεδο υγείας που παρέχουν τα ΗΑΕ µπορεί να συγκριθεί µε εκείνο των 

αναπτυσσόµενων χωρών ακόµα και µε εκείνο µερικών ανεπτυγµένων χωρών. 

Έρευνες σχετικά µε τον υποσιτισµό, τη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα έχουν δείξει 

εντυπωσιακή βελτίωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι επιδηµίες έχουν εξαλειφθεί 

και οι ασθένειες ως αιτία θανάτου έχουν µειωθεί. Η βρεφική θνησιµότητα έχει επίσης 

περιοριστεί και η προσδόκιµη διάρκεια ζωής έχει αυξηθεί. Η υγεία των πολιτών 

αποτελεί µία από τις προτεραιότητες των ΗΑΕ και οι προσπάθειες για τη βελτίωσή 

της συνεχίζονται µε ακάθεκτο ρυθµό13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Shihab 2000, σ.256 
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Κεφάλαιο 2. Ανάπτυξη 

 

Πριν από τέσσερεις δεκαετίες, τα ΗΑΕ συγκαταλέγονταν ανάµεσα στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου. Σήµερα έχουν επιτύχει ανάπτυξη σε τέτοιο βαθµό, 

συγκρίσιµο µε εκείνο των βιοµηχανοποιηµένων χωρών. Τα ΗΑΕ δεν διήλθαν µέσα 

από τα λεγόµενα στάδια ανάπτυξης τα οποία φαίνεται ότι γνώρισαν οι ανεπτυγµένες 

χώρες. Σε αυτό συνέβαλαν τα τεράστια έσοδα από την εκµετάλλευση των 

κοιτασµάτων πετρελαίου που διαθέτουν µε τα οποία υπερκέρασαν τα στάδια αυτά και 

έφτασαν κατευθείαν στο στάδιο της µαζικής κατανάλωσης. Επίσης, τους έδωσαν τη 

δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία της 

αποταµίευσης και της συσσώρευσης κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη 

της οικονοµίας. ∆εδοµένης της αφθονίας των πλουτοπαραγωγικών πόρων (πετρέλαιο 

και φυσικό αέριο), τα ΗΑΕ ακολούθησαν τη στρατηγική της ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας εκµετάλλευσης των πόρων αυτών. Τα έσοδα αυξήθηκαν απροσδόκητα 

και διατέθηκαν µέσω µίας αυστηρά κατευθυνόµενης πολιτικής στην ανάπτυξη 

κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών που οδήγησαν σε µία άνευ προηγουµένου 

οικονοµική ανάπτυξη στο σύντοµο χρονικό διάστηµα µεταξύ 1973 και 1982 όπου οι 

τιµές του πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα υψηλές14.  

 

Πριν από την ανακάλυψη του πετρελαίου στο Abu Dhabi το 1958 και στο Dubai το 

1966 η οικονοµική δραστηριότητα στα επτά εµιράτα βασιζόταν κυρίως στην αλιεία 

και την εκµετάλλευση µαργαριταριών παρέχοντας απασχόληση στο 70% του 

πληθυσµού. Το υπόλοιπο 30% του πληθυσµού απασχολείτο στη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και στη βιοτεχνία. ∆εν υπήρχε σχεδόν κανένας τοµέας βιοµηχανικής 

παραγωγής εκτός από την κατασκευή ξύλινων πλοιαρίων και απλών χειροποίητων 

ειδών. Τα έσοδα όµως που προήλθαν από την εκµετάλλευση του πετρελαίου 

µεταµόρφωσαν την οικονοµία της χώρας τάχιστα. Αυτό επέτρεψε στη χώρα να 

κινηθεί από µία κατάσταση επιβίωσης σε µία σύγχρονη χώρα υψηλού κατά κεφαλήν 

εισοδήµατος. Η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να αποδοθεί σε τέσσερις βασικούς 

παράγοντες: Πρώτον, τεράστιες δηµόσιες επενδύσεις σε φυσικές και κοινωνικές 

υποδοµές βοήθησαν στην ώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας γενικότερα και της 

ιδιωτικής επένδυσης ειδικότερα. ∆εύτερον, το σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον 

                                                 
14 Shihab 2000, σ.249 
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που χαρακτηρίζεται από χαµηλούς ρυθµούς πληθωρισµού και ηµισταθερές 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες είχε ρόλο καταλύτη στην ενίσχυση της οικονοµίας. 

Τρίτον, η διαθεσιµότητα κεφαλαίων και η απουσία των περιορισµών στη διακίνησή 

τους σε συνδυασµό µε έναν υψηλό βαθµό διαφάνειας άνοιξαν την πόρτα για την 

αξιοσηµείωτη ανάπτυξη στο εξωτερικό εµπόριο. Ο τέταρτος παράγοντας είναι η 

διαθεσιµότητα φθηνού εργατικού δυναµικού που προήλθε από τα γειτονικά αραβικά 

κράτη και την Ινδία.  

 

Ωστόσο, όπως και οι υπόλοιπες αραβικές χώρες που έχουν πλούσια κοιτάσµατα 

πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, έτσι και τα ΗΑΕ βασίζονταν 

µέχρι πρόσφατα στις εξαγωγές πετρελαίου. Με ευρύτατες διακυµάνσεις και γενικά µε 

τη µείωση των τιµών του πετρελαίου και των εσόδων τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η 

χώρα έχει ασκήσει σηµαντικές προσπάθειες µε σκοπό την επίτευξη οικονοµικής 

διαφοροποίησης. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν σε συνεχείς επενδύσεις σε τοµείς 

πέραν του πετρελαίου, ειδικότερα στη µεταποιητική βιοµηχανία αλλά και σε άλλους 

τοµείς στους οποίους κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Τελικά, οι εξαγωγές (εκτός πετρελαίου) και το αντίστοιχο ΑΕΠ της χώρας 

υπερέβησαν τις εξαγωγές πετρελαίου µε αποτέλεσµα τα ΗΑΕ να χαρακτηριστούν ως 

η πιο καλά διαφοροποιηµένη χώρα στην περιοχή του Κόλπου µε µέσο πραγµατικό 

ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ κατά περίπου 5% για την περίοδο 1975-1999. Αυτός ο 

ρυθµός αύξησης είναι πολύ πάνω από τον µέσο όρο του -2,2% για τις χώρες  

ΜΕΝΑ
15 εξαγωγής πετρελαίου µεταξύ 1971 και 1998. Επίσης, η οικονοµία των ΗΑΕ 

υπήρξε πολύ σταθερή αναφορικά µε τον πληθωρισµό και τις µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών αλλά και φιλελεύθερη και ανοιχτή αναφορικά µε τις 

κινήσεις εργατικού δυναµικού, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών16.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Middle East and North Africa  
16 Elhiraika – Hamed 2002, σ. 2 
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2.1 Πολιτική και κοινωνική σταθερότητα 

Απαραίτητη για την οικονοµική ανάπτυξη ήταν η πολιτική και κοινωνική 

σταθερότητα η οποία επιτεύχθηκε το 1971 µε την συγκρότηση των ΗΑΕ. Η 

υπάρχουσα πολιτική δοµή που ανταποκρίνεται στη φυλετική διαστρωµάτωση της 

κοινωνίας και η διάθεση µεγάλου µέρους των εσόδων του κράτους σε κοινωνικές και 

οικονοµικές υποδοµές, υψηλούς µισθούς, υψηλό επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών 

όπως σύστηµα υγείας και εκπαίδευσης, βελτίωσαν σηµαντικά το επίπεδο διαβίωσης 

των πολιτών και συνακόλουθα µείωσαν την πιθανότητα εκδήλωσης κοινωνικών 

αναταραχών. Επίσης, τα ΗΑΕ έχουν αποδείξει ότι σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, συµβάλλοντας έτσι περισσότερο στην πολιτική και κοινωνική 

σταθερότητα. Η τελευταία άνοιξε το δρόµο των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων) 

στη βιοµηχανία17.  

 

Πρέπει να µνηµονευτεί ότι µέσα σε λίγα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν τεράστιες 

κοινωνικές αλλαγές σε µία κοινωνία η οποία αποτελείτο από φυλές και ότι παρά τη 

σηµαντική αυτή αναταραχή η κοινωνία των ΗΑΕ µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ασφαλής και προοδευτική. Ενδεικτική της τάσης που κυριαρχεί στις αρχές της χώρας 

είναι η παρότρυνση προς τους πιστούς µέσω µίας πολιτικής που εισήχθη το 2009 να 

επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής στον κοινωνικό 

και εκπαιδευτικό ρόλο της θρησκείας και όχι µόνο στο θρησκευτικό δόγµα. Επίσης, η 

πολιτική αυτή περιλαµβάνει και διάφορα άλλα θέµατα όπως τα δικαιώµατα των 

γυναικών, ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανατρέφονται τα παιδιά, η σηµασία της 

εργασίας και η αγάπη προς την πατρίδα. 

 

Η πρόοδος της «ανθρώπινης ανάπτυξης» στα ΗΑΕ αποτυπώνεται στο ∆είκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) των Ηνωµένων Εθνών. Ο δείκτης αυτός δεν εξετάζει 

απλώς το ΑΕΠ αλλά επεκτείνεται σε άλλες παραµέτρους της ανθρώπινης ζωής όπως 

το προσδόκιµο ζωής, η εκπαίδευση και το αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο το οποίο 

µετράται από το εισόδηµα. Από το 1980 έως το 2011 ο δείκτης αυξανόταν µε ρυθµό 

0,72% ετησίως από 0,629 σε 0,846 κατατάσσοντας τα ΗΑΕ ανάµεσα στις χώρες µε 

πολύ υψηλή ανθρώπινη ανάπτυξη και συγκεκριµένα στην 30η θέση σε σύνολο 188 

χωρών.  

                                                 
17 Shihab 2000, σ.250 
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Πίνακας 1. ∆είκτες Ανθρώπινης Ανάπτυξης για τα ΗΑΕ 

∆είκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης 

30η σειρά 

Υγεία Προσδόκιµο ζωής (σε έτη) 76,5 
Εκπαίδευση ∆είκτης Εκπαίδευσης 0,741 
Εισόδηµα Κατά κεφαλήν ΑΕΙ σε όρους PPP $59.993 
Ανισότητα -  
Φτώχεια Πολυδιάστατος ∆είκτης Φτώχειας (%) 0,002 
Φύλο ∆είκτης Ανισότητας Φύλου 0,234 
Βιωσιµότητα Προσαρµοσµένη Καθαρή Αποταµίευση(%ΑΕΙ)  -  
∆ηµογραφία Πληθυσµός (σε χιλιάδες) 7.890,9 
  
 
Πηγή: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ARE.html   
 

Γράφηµα 1. ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης: Εξέλιξη 1980 - σήµερα 

 
Πηγή: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ARE.html   
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Πίνακας 2. ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης  

 

Πηγή: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ARE.html   

 

Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί σε εκείνες τις κοινωνικές οµάδες οι οποίες έχουν ανάγκη 

την κρατική αρωγή όπως οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε αναπηρίες και οι διαζευγµένοι. 

Οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε 2,2 δις ευρώ dirham. Τα τελευταία 

χρόνια, το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας έχει διευρυνθεί για να συµπεριλάβει 

πρόσθετες κατηγορίες δικαιούχων και οι παροχές έχουν αυξηθεί. Σε σηµαντικό έργο 

έχουν επιδοθεί και διάφορες κυβερνητικές και µη κυβερνητικές φιλανθρωπικές 

οργανώσεις που συµµετέχουν σε προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας. Η µεγαλύτερη 

φιλανθρωπική οργάνωση της χώρας είναι η Αρχή της Ερυθράς Ηµισελήνου η οποία 

διαχειρίζεται κοινωνικά, οικονοµικά, ιατρικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα18.  

 

Η παροχή δωρεάν στέγασης είναι ένα θέµα στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από την πολιτεία η οποία σκοπεύει να ιδρύσει ολόκληρες κοινότητες ώστε να 

εξυπηρετήσει τους υπηκόους της. Ήδη 10.000 έχουν υποβάλει αίτηση παροχής 

στέγασης και η λίστα αναµονής προσεγγίζει τα πέντε έτη. Το Συµβούλιο Αστικού 

Σχεδιασµού του Abu Dhabi19 (UPC), σκοπεύει να ιδρύσει περισσότερες από 50.000 

κατοικίες µέσα στα επόµενα 20 χρόνια. Στην προσεχή πενταετία θα οικοδοµηθούν 

17.000 πολυτελείς κατοικίες η πλειονότητα των οποίων θα παρασχεθεί δωρεάν στους 

πολίτες. Εκτός όµως από την παροχή δωρεάν στέγασης, η κυβέρνηση µέσω του  

προγράµµατος στέγης20 του σεΐχη Zayed χορηγεί δάνεια και επιχορηγήσεις σε 

εκείνους που θέλουν να οικοδοµήσουν οι ίδιοι την κατοικία τους σε οποιοδήποτε από   

τα επτά εµιράτα επιθυµούν. Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία, το 2008 

                                                 
18 UAE-Yearbook 2010, σ.151 
19 http://www.upc.gov.ae/en/Home.aspx?lang=en-US  
20 http://www.szhp.gov.ae/NewsPage.aspx?nid=212  
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συνολικά 4492 πολίτες έλαβαν δάνειο ή επιχορήγηση και εγκρίθηκαν πάνω από 

20.000 αιτήσεις. Το ελάχιστο ύψος των δανείων ανέρχεται σε 163.000 δολάρια21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 UAE-Yearbook 2010, σ.153 
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2.2 Απασχόληση 

Ο ιδιωτικός τοµέας παρέχει το µεγαλύτερο µέρος των θέσεων εργασίας στα ΗΑΕ 

αντιπροσωπεύοντας το 63% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Στην 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση απασχολείται το 7,9%, στις τοπικές κυβερνήσεις το 10,7%, 

στα τοπικά υπουργεία το 4,1% και το υπόλοιπο απασχολείται στις διπλωµατικές 

αποστολές και στα σπίτια ως οικιακοί βοηθοί. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι υπήκοοι 

των ΗΑΕ απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα ο οποίος αντιπροσωπεύει το 45% του 

τοπικού εργατικού δυναµικού της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008, η 

ανεργία βρισκόταν στο 4% και ήταν υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές (6,6%) σε 

σύγκριση µε τις αστικές (3,4%). Οι εκτιµήσεις για το 2009 ήταν αρνητικές καθώς 

εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης αναµενόταν αύξηση της ανεργίας. Το εργατικό 

δυναµικό αντιπροσωπεύει το 63,2% του συνολικού πληθυσµού. Ο τελευταίος 

αριθµούσε το 2008 4 εκ. ανθρώπους ενώ σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις έχει 

διπλασιαστεί εξαιτίας της ραγδαίας οικονοµικής άνθισης που γνωρίζει η χώρα 

λειτουργώντας ως µαγνήτης για ανθρώπους που αναζητούν εργασία από όλο τον 

κόσµο
22.  

 

Γράφηµα 2. Ο αριθµός των εργαζοµένων  

 

Πηγή: UAE – Yearbook 2010, σ.156 

 

 

 

                                                 
22 http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf  
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων απασχολείται στον κατασκευαστικό κλάδο 

(48%) και ακολουθούν το εµπόριο µε 19% και η µεταποίηση µε 11%.  

 

Γράφηµα 3. Η κατανοµή των εργαζοµένων 

 

Πηγή: UAE – Yearbook 2010, σ.159 

 

Εξαιτίας της µικρής συµµετοχής του ντόπιου πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό της 

χώρας, η κυβέρνηση των ΗΑΕ προσφέρει κίνητρα και εφαρµόζει πολιτικές για να 

αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ιδρυθεί µε τη 

µέριµνα της πολιτείας διάφοροι οργανισµοί οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες των υπηκόων ώστε να επιτευχθεί µία καλύτερη 

ισορροπία στην αγορά εργασίας. Τέτοιοι οργανισµοί είναι η Εθνική Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και Απασχόλησης (Tanmia)23, το Εθνικό Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης των Εµιράτων µε έδρα το Dubai24 και το Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού στο Πανεπιστήµιο του Sharjah25. Κάθε χρόνο δηµιουργούνται στη χώρα 

περίπου 800.000 νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες οι περισσότερες προέρχονται 

από τον ιδιωτικό τοµέα. Όµως το 10% των υπηκόων των ΗΑΕ παραιτείται κάθε 

χρόνο επικαλούµενο χαµηλούς µισθούς, έλλειψη εκπαίδευσης και ευκαιριών 

ανέλιξης, αρνητικά στερεότυπα καθώς και έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ εργοδότη 

και εργαζοµένου26.  

 

 
                                                 
23 http://www.tanmia.ae/  
24 http://www.endp.ae/  
25 http://www.sharjah.ac.ae/en/Pages/default.aspx  
26 UAE-Yearbook 2010, σ.160 
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Το Υπουργείο Εργασίας από κοινού µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας έχει αρχίσει 

τη διαδικασία για την καθιέρωση του «Προγράµµατος Αξιοπρεπούς Εργασίας» στην 

Χώρα. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που επιδιώκει να επιτύχει το στόχο 

του µέσω τεσσάρων στρατηγικών προσεγγίσεων. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου θα τηρούνται οι θεµελιώδεις αρχές και τα 

δικαιώµατα στην εργασία και ιδιαιτέρως να καταπολεµηθούν όλες οι µορφές 

διακρίσεων στην εργασία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες έτσι ώστε να βελτιώσουν την 

πρόσβαση τους σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και σε ένα εισόδηµα µέσω της 

υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ακόµη, είναι απαραίτητη η 

ενδυνάµωση των εθνικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και την επέκταση της 

κοινωνικής προστασίας και για να υποστηριχθεί ο ρόλος των δικτύων κοινωνικής 

ασφάλισης έτσι ώστε να προστατευθούν τα λιγότερο προνοµιούχα τµήµατα της 

κοινωνίας. Τέλος, θα πρέπει να εδραιωθεί ο κοινωνικός διάλογος και η προληπτική 

συµµετοχή των κοινωνικών φορέων στη διαµόρφωση των κοινωνικό-οικονοµικών 

πολιτικών των ΗΑΕ. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να συνεργαστεί στενά µε τους 

κοινωνικούς εταίρους µε στόχο την επίτευξη µίας σειράς στόχων που περιλαµβάνουν 

τη βελτίωση της πρόσβασης των ανδρών και των γυναικών σε µία αξιοπρεπή και 

παραγωγική εργασία, σε ένα περιβάλλον όπου θα τηρούνται οι αρχές της ελευθερίας, 

της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας και θα ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων27.  

 

Μετά από την έγκριση της ∆ιακήρυξης του Abu Dhabi28 από όλες τις µεγάλες χώρες 

αποστολής και υποδοχής εργαζοµένων της Ασίας το 2008, η κυβέρνηση µαζί µε την 

Ινδία και τις Φιλιππίνες ξεκίνησαν ένα πιλοτικό πρόγραµµα έρευνας και καταγραφής 

των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση της προσωρινής απασχόλησης. Στην 

ανάπτυξη αυτού του πιλοτικού προγράµµατος έχουν συµβάλλει εµπειρογνώµονες από 

τον Αραβικό Οργανισµό Εργασίας, το ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας και το ∆ιεθνή 

Οργανισµό για τη Μετανάστευση. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να  

δοκιµάσει µία σειρά πρακτικών µέτρων που θα χρησιµεύσουν στη βελτίωση της 

                                                 
27 UAE-Yearbook 2010, σ.166 
28http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/brochures_and_info_sheets/
abu_dhabi_declaration_eng.pdf   
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ποιότητας ζωής και εργασίας των εργαζοµένων. Το πρόγραµµα έχει χωριστεί σε 

τέσσερις φάσεις: α) δηµιουργία µίας πιο αξιοκρατικής και δίκαιης διαδικασίας 

προσλήψεων για εκείνους που επιθυµούν να µεταναστεύσουν στα ΗΑΕ, β) 

δηµιουργία αποτελεσµατικότερων θεσµών που θα επικουρούν τους προσωρινούς 

εργαζόµενους κατά τη διάρκεια του χρόνου απασχόλησής τους στα ΗΑΕ, γ) ο 

προσδιορισµός των εργαζοµένων των οποίων οι συµβάσεις λήγουν και η δηµιουργία 

προγραµµάτων για την προετοιµασία της επιστροφής τους στη χώρα από την οποία 

κατάγονται και δ) η δηµιουργία πολιτικών που θα βοηθήσουν στην αποτελεσµατική 

επανένταξη στη χώρα τους µετά την επιστροφή τους. Πιο συγκεκριµένα, το πιλοτικό 

πρόγραµµα θα παρέχει στον εργαζόµενο πριν την αναχώρησή του για τα ΗΑΕ ένα 

συµβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υπογράψει και θα προβαίνει σε αξιολόγηση της 

υγείας του καθώς και των ικανοτήτων του έτσι ώστε να διαπιστώνεται πριν από την 

αναχώρηση εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΗΑΕ για είσοδο και εργασία στη 

χώρα. Όλα αυτά θα πραγµατοποιούνται υπό το πνεύµα της συνεργασίας και της 

κοινής ευθύνης. Επίσης, το πιλοτικό πρόγραµµα θα αξιοποιήσει την εισαγωγή των 

νέων κατευθυντήριων γραµµών πολιτικής και των µέτρων που θα εξασφαλίζουν την 

προστασία των µισθών, την παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και 

διαβίωσης και βέβαια το σεβασµό των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων. Ο 

απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι η διερεύνηση νέων και πιο ανθρώπινων 

τρόπων για την ορθή χρήση των δεξιοτήτων και των προσπαθειών των προσωρινών 

εργαζοµένων και µάλιστα αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η εφαρµογή µεταρρυθµίσεων 

από τις οποίες θα προκύψει ένα πιο δίκαιο και πιο παραγωγικό περιβάλλον για 

εργοδότες και εργαζοµένους29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 UAE-Yearbook 2010, σ.166 
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2.3 Οικονοµικά Μεγέθη 

2.3.α ΑΕΠ 

Τα ΗΑΕ, ως ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές πετρελαίου στον κόσµο, δεν 

επηρεάστηκαν αρχικά από την παγκόσµια ύφεση του 2008 όταν η τιµή του 

πετρελαίου εκτινάχθηκε σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο ($147/βαρέλι). Παρόλα αυτά, η 

κρίση τελικά προσέβαλε τα ΗΑΕ όταν η µειωµένη ζήτηση για πετρέλαιο µείωσε την 

τιµή του στο 1/3 της τιµής του Ιουλίου 2008. Αυτό είχε αντίκτυπο στην οικονοµία, 

εµφανή στην άνοδο των spreads των κρατικών οµολόγων, στην αναστροφή των 

µεγάλων εισροών ιδιωτικών κεφαλαίων και στην απότοµη πτώση των 

χρηµατιστηριακών δεικτών. Επίσης, ισχυρό πλήγµα δέχτηκαν οι στυλοβάτες της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας δηλαδή οι κλάδοι των κατασκευών και των 

ακινήτων. Έτσι, µολονότι το 2008 η ανάπτυξη ξεπερνούσε το 5%, το 2009 η αύξηση 

του ΑΕΠ ήταν αισθητά µικρότερη από τα προηγούµενα έτη. Το υπουργείο 

οικονοµικών προέβλεψε ανάπτυξη 1,3%30. Το Νοέµβριο του 2009, το ∆ΝΤ 

προέβλεψε συρρίκνωση 0,2% και ότι η οικονοµία θα επέστρεφε σε θετικό πρόσηµο 

το 2010 µε διεύρυνση του ΑΕΠ κατά 2,4%. Άλλοι αναλυτές ήταν πιο αισιόδοξοι. Οι 

Economist Intelligence Unit και Emirates Industrial Bank προέβλεψαν ανάπτυξη 

3,4% και 5% αντίστοιχα31. Τελικά το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,6% αλλά το 2010 η 

οικονοµία κινήθηκε σε θετική τροχιά καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξεως του 1,4% 

µε ένα συνολικό προϊόν αξίας 977,3 δις dirham. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη 

προήλθε από τους τοµείς της οικονοµίας που δεν σχετίζονται µε τους 

υδρογονάνθρακες. Οι τοµείς αυτοί πέτυχαν ανάπτυξη 5% αντισταθµίζοντας τον 

αρνητικό ρυθµό του -5,6% που σηµείωσε ο κλάδος των υδρογονανθράκων32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.uaeyearbook.com/updates.php?lang=ENG&cat=12&art=2  
31 UAE-Yearbook 2010, σ.57 
32 Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, σ. 12 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 25 

Γράφηµα 4. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2008, συνολικό και για επιλεγµένους 

τοµείς 

 

Πηγή: UAE-Yearbook 2010, σ.56 

 

 

 

Πίνακας 3. Συµβολή στο ΑΕΠ των ΗΑΕ σε δις dirham (2009-2010)  

 2009 2010 

ΑΕΠ 963,5 977,3 

Υδρογονάνθρακες 324,9 306,8 

Μη Υδρογονάνθρακες 638,6 670,5 

Μερίδιο των Υδρογονανθράκων στο 

ΑΕΠ 

33,7 31,4 

Μερίδιο των Μη Υδρογονανθράκων 

στο ΑΕΠ 

66,3 68,6 

 
Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, Πίνακας 3, σ. 12 
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Πίνακας 4. Συµβολή στο ΑΕΠ των ΗΑΕ (2009-2010) 

Ετήσιο Ποσοστό Ανάπτυξης  

2009 2010 

Πραγµατικό Ποσοστό Ανάπτυξης -1,6  1,4 

Μη Υδρογονάνθρακες -4,2  5,0 

Υδρογονάνθρακες  3,9 -5,6 

 
Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011 Πίνακας 4, σ.13 
 

 

2.3.β. Εµπόριο 

Το εµπορικό ισοζύγιο των ΗΑΕ αυξήθηκε το 2008 κατά 35,3% από 170,85 δις 

dirham σε 231,09 δις dirham. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κατά 33,9% αύξηση των 

εξαγωγών. Η αξία των εξαγωγών πετρελαίου αυξήθηκε κατά 39,7% εξαιτίας της 

αύξησης της µέσης τιµής του πετρελαίου κατά 27,3% από 70 δολάρια/βαρέλι σε 90 

δολάρια/βαρέλι. Την ίδια εικόνα εµφανίζει και το φυσικό αέριο, οι εξαγωγές του 

οποίου αυξήθηκαν το 2008 κατά 37,1%. Από την άλλη µεριά, η αύξηση της 

εσωτερικής ζήτησης για αγαθά εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού και των 

εισοδηµάτων, οδήγησε στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 33,4%. Το 2009 

σηµειώθηκε κάµψη των εξαγωγών ως αποτέλεσµα της ύφεσης που γνώρισε η χώρα 

όµως τον επόµενο χρόνο το εξωτερικό εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών 

συµπεριλαµβανοµένων των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των 

εξαγωγών των ελεύθερων οικονοµικών ζωνών γνώρισε άνθιση της τάξεως του 12% 

µε τη συνολική του αξία να φτάνει τα 1,6 από 1,4 δις dirham33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, σ.29 
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Γράφηµα 5. Η αύξηση στο εµπορικό ισοζύγιο κατά το 2008 

 

 

Πηγή: UAE-Yearbook 2010, σ.58 

 

Το 2009, οι δέκα χώρες µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές προς τα ΗΑΕ ήταν η Ινδία, η 

Κίνα, οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ν. Κορέα, η 

Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Η αξία των εισαγωγών ήταν 287 δις dirham 

αποτελώντας το 64% των συνολικών εισαγωγών. Στον αντίποδα η Ινδία, η Ελβετία, 

το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Οµάν, το Πακιστάν, η Νιγηρία, το Κουβέιτ και το 

Ιράκ ήταν οι χώρες που δέχτηκαν τις µεγαλύτερες εξαγωγές από τα ΗΑΕ αξίας 48 δις 

dirham αντιπροσωπεύοντας το 73% του συνόλου των εξαγωγών. Στα παραπάνω δεν 

συγκαταλέγονται οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

 

Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας αντανακλά τη θέση της στον παγκόσµιο 

οικονοµικό και εµπορικό χάρτη καθώς συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας ζωτικός 

κόµβος εµπορίου για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τον υπόλοιπο 

κόσµο. Στην πραγµατικότητα, το κράτος έχει διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο στην 

επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των 

τελωνείων καθιστώντας τα ελεύθερους οικονοµικούς µηχανισµούς ενθαρρύνοντας 

παράλληλα το ρόλο τους και αυξάνοντας τις αρµοδιότητές τους, επιτυγχάνοντας µε  
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αυτόν τον τρόπο την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας 

της οικονοµίας συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της περιοχής34.  

 

 

Γράφηµα 6 . Η αξία του εξωτερικού εµπορίου των ΗΑΕ σε εκ. dirham 

 

  

Πηγή: UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.21 

 

Γράφηµα 7. Ποσοστά εξαγωγής προϊόντων προς τα ΗΑΕ 
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Πηγή: UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.22 

 

 
                                                 
34 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.21 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 29 

Γράφηµα 8. Ποσοστά εισαγωγής προϊόντων από τα ΗΑΕ 
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 Πηγή: UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.22 

 

 

2.3.γ Πληθωρισµός 

Ο πληθωρισµός το 2009 ήταν 1,56%35, σηµαντικά λιγότερος συγκριτικά τα 

προηγούµενα έτη. Η µείωση στις τιµές των κατοικιών και των τροφίµων συνέβαλλαν 

στις αποπληθωριστικές πιέσεις της οικονοµίας. Οι τιµές των κατοικιών αποτελούν το 

40% του δείκτη τιµών καταναλωτή. Το 2008 βρισκόταν στο 10,8% διότι τα αυξηµένα 

έσοδα από τις εξαγωγές ακριβού πετρελαίου χρηµατοδοτούσαν την οικονοµική 

ανάπτυξη. Συγχρόνως το αδύναµο δολάριο και τα ακριβότερα ξένα τρόφιµα έκαναν 

τις εισαγωγές πιο δαπανηρές. Για να προστατευτούν τα ΗΑΕ από τυχόν µελλοντικές 

αυξήσεις των τιµών ή ελλείψεις προϊόντων, η κυβέρνηση προχώρησε στο στρατηγικό 

σχεδιασµό για τη δηµιουργία αποθεµάτων τροφίµων βασικών ειδών. Σε µια 

προσπάθεια να αντιµετωπιστεί ο πληθωρισµός βραχυπρόθεσµα, οι ετήσιες αυξήσεις 

των τιµών των ενοικίων παρέµειναν σταθερές κατ’ ανώτατο όριο σε 5% στο Dubai 

και το Abu Dhabi ενώ οι έλεγχοι για τις τιµές των βασικών προϊόντων συνεχίζουν να 

υφίστανται
36. Το 2010 ο πληθωρισµός υποχώρησε σε ακόµη πιο χαµηλά επίπεδα 

αγγίζοντας το 0,9% εξαιτίας της µείωσης των τιµών στις τηλεπικοινωνίες, τα 

καύσιµα, την ηλεκτρική ενέργεια και τη στέγαση37.  

 

                                                 
35 http://www.uaeyearbook.com/updates.php?lang=ENG&cat=12&art=2  
36 UAE-Yearbook 2010, σ.60  
37 Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, σ.23 
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Γράφηµα 9. Οι οµάδες του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και η συµβολή τους στη 

διαµόρφωση του πληθωρισµού (2009-2010)  

 

Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, ∆ιάγραµµα 4, σ.24 

 

2.4 Επενδυτικό κλίµα 

2.4 α. Υποδοµές 

Τα έσοδα που απεκόµισαν τα ΗΑΕ από την εκµετάλλευση του πετρελαίου τους 

έδωσαν τη δυνατότητα να εδραιώσουν σύγχρονες υποδοµές που κατέταξαν τη χώρα 

στο ίδιο επίπεδο µε τις ανεπτυγµένες χώρες. Οι δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές 

έχουν δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις δραστηριότητες του ιδιωτικού 

τοµέα. Επίσης, οι δηµόσιες επενδύσεις σε δρόµους, λιµάνια, αεροδρόµια, ηλεκτρική 

ενέργεια και υδροδότηση, εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού 

αυξάνουν την παραγωγικότητα και την οικονοµική αποδοτικότητα. 

 

2.4 β. Νοµισµατική Πολιτική 

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της νοµισµατικής πολιτικής των ΗΑΕ είναι ότι 

προσανατολίζεται κυρίως στη διατήρηση της σταθερότητας του νοµίσµατος µέσω της 

πρόσδεσης του dirham µε το αµερικανικό δολάριο στη σταθερή συναλλαγµατική 

ισοτιµία των 3,67 dirham ανά δολάριο. Αυτό το καθεστώς συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών έχει υιοθετηθεί από το 1980 µε µεγάλη επιτυχία λόγω των τεράστιων 

συναλλαγµατικών διαθεσίµων της χώρας. Εκτός από τη διατήρηση της σταθερότητας 

του νοµίσµατος, η πολιτική σύνδεσης του dirham µε το δολάριο συνέβαλε επίσης σε 
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ένα χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού. Και οι δύο παράγοντες, σταθερό νόµισµα και 

χαµηλός πληθωρισµός, είναι απαραίτητοι για την εµπιστοσύνη του ιδιωτικού τοµέα. 

Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει ορισµένα µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, εάν το 

δολάριο ανατιµηθεί έναντι των άλλων νοµισµάτων, το dirham θα ενισχυθεί επίσης 

έναντι των άλλων νοµισµάτων. Κατά συνέπεια, αυτό θα οδηγήσει σε µείωση των 

τιµών εισαγόµενων αγαθών και ως εκ τούτου θα συµβάλει στη µείωση του 

πληθωρισµού, αλλά ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών θα 

αποδυναµωθεί. Εάν το δολάριο υποτιµηθεί αυτό θα αποδυναµώσει το dirham έναντι 

των άλλων νοµισµάτων, και οι τιµές των εισαγωγών θα αυξηθούν δηµιουργώντας 

πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως εάν λάβουµε υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

εισαγωγών των ΗΑΕ προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης δολαρίου.  

 

Αναφορικά µε την προσφορά χρήµατος παρατηρούνται τα εξής: η προσφορά 

χρήµατος Μ1 που περιλαµβάνει τη νοµισµατική κυκλοφορία και τις καταθέσεις  

όψεως αυξήθηκε το 2010 κατά 4,2% φτάνοντας τα 232,9 δις dirham έναντι 223,5 δις 

που ήταν το 2009. Η προσφορά χρήµατος Μ2 που περιλαµβάνει το Μ1 και τις 

προθεσµιακές καταθέσεις αυξήθηκε κατά 6,2% από 740 δις το 2009 σε 786,4 δις το 

2010. Η προσφορά χρήµατος Μ3 που περιλαµβάνει το Μ2 τις συµφωνίες επαναγοράς 

(repos), τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους τίτλους χρηµαταγοράς 

και χρεόγραφα διάρκειας δύο ετών αυξήθηκε κατά 3,9% φτάνοντας τα 985,2 δις 

dirham από 947,8 δις το 200938. Οι µεταβολές αυτές φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

Πίνακας 5. Προσφορά Χρήµατος (2009-2010) 

    2009 2010 % 

Προσφορά Χρήµατος Μ1 223,5 232,9 4,2 

Προσφορά Χρήµατος Μ2 740,6 786,4 6,2 

Προσφορά Χρήµατος Μ3 947,8 985,2 3,9 

Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, Πίνακας 13, σ.27 

 

 

 

                                                 
38 Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, σ.27 
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2.4 γ. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

Η δηµοσιονοµική πολιτική στα ΗΑΕ έχει διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη 

της οικονοµίας, µεταφέροντας πλούτο και προωθώντας και υποστηρίζοντας όλους 

τους τοµείς της οικονοµίας. Η διάρθρωση των εσόδων της χώρας συντίθεται από τις 

πωλήσεις πετρελαίου καθώς και από τα έσοδα που προκύπτουν από ξένα 

αποθεµατικά που έχουν από παλαιά έσοδα πετρελαίου. ∆εν υπάρχει φόρος 

εισοδήµατος ή φόρος κατανάλωσης στα ΗΑΕ. Έτσι, οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις της 

χώρας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις τιµές του πετρελαίου.  

 

Οι υψηλές τιµές του πετρελαίου στη δεκαετία του 1970 και µέχρι τις αρχές του 1980 

οδήγησαν σε πλεονάσµατα. Όµως από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µε την πτώση 

των τιµών του πετρελαίου, τον αυξανόµενο πληθυσµό και την αύξηση των µισθών, η 

οικονοµία γνώρισε επί σειρά ετών δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Μάλιστα το έλλειµµα 

του προϋπολογισµού απέκτησε διαρθρωτικό χαρακτήρα. Η χρηµατοδότηση του 

ελλείµµατος προκύπτει από τη χρησιµοποίηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων και  

τον επαναπατρισµό κερδών που προκύπτουν από αυτά τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα. 

Ως εκ τούτου, το έλλειµµα του προϋπολογισµού δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 

ΗΑΕ όπως είναι για παράδειγµα ο παραγκωνισµός του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει όµως 

να επισηµανθεί ότι ο τρόπος αυτός της χρηµατοδότησης του ελλείµµατος δεν είναι 

βιώσιµος µακροπρόθεσµα. Για αυτό, η δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει να 

µετατοπίσει το κέντρο βάρους προς τις διαρθρωτικές προσαρµογές που 

περιλαµβάνουν τη διεύρυνση της βάσης των εσόδων που δεν προέρχονται από το 

πετρέλαιο, την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων, τον εξορθολογισµό των 

δηµοσίων δαπανών και την επανεκτίµηση των επιδοτήσεων. Η πολιτική αυτή 

ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική δραστηριότητα αλλά είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα39.  

 

2.4 δ. Άµεσες Επενδύσεις 

Ο τοµέας των επενδύσεων είναι ένας από τους τοµείς που τα ΗΑΕ έχουν επιδείξει 

αποφασιστικότητα. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση προέβη στην επανεξέταση και 

την ενίσχυση του νοµικού πλαισίου έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονοµική 

δραστηριότητα και να καταστεί η χώρα πιο ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Επίσης, 

                                                 
39 Elhiraika – Hamed 2002, σ. 21 
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κατέβαλε προσπάθειες ώστε η επενδυτική της πολιτική να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα των διάφορων τοµέων στο εσωτερικό της χώρας. Μέχρι σήµερα  

τα ΗΑΕ έχουν αποδώσει αποτελεσµατικά σε εγχώριο, περιφερειακό και διεθνές 

επίπεδο και είναι αναγνωρισµένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ως ένα 

από τα 30 κορυφαία κράτη στον τοµέα του εµπορίου διατηρώντας τη θέση της πιο 

ζωηρής οικονοµίας στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος οργανισµός κατατάσσει τα ΗΑΕ 

στην 18η θέση των χωρών που αποτελούν εµπορικό κόµβο και σηµείο  

επανεξαγωγών. Η µεταρρυθµιστική διαδικασία αναφορικά µε τις επενδύσεις 

περιλαµβάνει διάφορα σηµεία ώστε να καταστεί η χώρα περισσότερο ευνοϊκή για την 

προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Ο νέος επενδυτικός νόµος που βρίσκεται σε 

επεξεργασία αντικατοπτρίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης προς τις ξένες επενδύσεις. 

Επίσης, µία σειρά νόµων που άπτονται του εµπορίου βρίσκονται στη διαδικασία της 

τροποποίησης για τη βελτίωσή τους ώστε να παράσχουν στους επενδυτές έναν 

ασφαλέστερο επενδυτικό πεδίο δραστηριοποίησης.  

 

Οι τοµείς της οικονοµίας που φαίνεται να προσελκύουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις 

είναι των υδρογονανθράκων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των υπολογιστών, των 

ιατρικών εξοπλισµών, των τηλεπικοινωνιών και του franchising. Ο τοµέας των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως θα δούµε στη συνέχεια, είναι ένα άλλο τεράστιο 

κίνητρο για επενδύσεις που καθιστά τη χώρα σηµαντικό παίκτη διεθνώς. Η χώρα 

είναι έτοιµη να ενισχύσει τη συνεργασία της µε πρωτοβουλίες που αφορούν αυτόν 

τον τοµέα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ανακοινωθείς στόχος της άντλησης του 7% της 

συνολικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η βιοµηχανία των 

υδρογονανθράκων έχει εξαιρεθεί ρητά διότι ανήκει και ελέγχεται αποκλειστικά από 

τα επιµέρους εµιράτα ενώ κάθε ξένη συµµετοχή έχει απαραιτήτως τη µορφή 

κοινοπραξίας. Στη ίδια γραµµή κινούνται και οι τοµείς κοινής ωφέλειας όπως της 

ηλεκτρικής ενέργειας, της παροχής φυσικού αερίου και της ύδρευσης που αποτελούν 

κρατικά µονοπώλια. Μόνο πρόσφατα το Abu Dhabi ανακοίνωσε τη µερική 

ιδιωτικοποίηση του ηλεκτρισµού και της ύδρευσης40.  

 

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας άλλος τοµέας που εµφανίζει ικανοποιητική 

ανάπτυξη αφού οι επενδύσεις άγγιξαν το 2008 τα 5,8 δις δολάρια, 45% σε οµόλογα 

                                                 
40 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.25 
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και µετοχές, 34,2% σε καταθέσεις και 12,3% σε δικαιώµατα των µετόχων. Ο τοµέας 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι ένας αναδυόµενος τοµέας που προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες για κέρδος. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να ενθαρρύνει τη ζωτικής 

σηµασίας συµβολή της στην εθνική οικονοµία. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισµό 

όπου καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί η γοργή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο 

συγκεκριµένος κλάδος. Ορισµένες δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά για 

τους υπηκόους των ΗΑΕ: real estate, ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης για 

αυτοκίνητα, υπηρεσίες συναφείς µε τη γεωργία, τη δασοκοµία και την αλιεία, 

υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, υπηρεσίες έρευνας και ασφάλειας καθώς και υπηρεσίες 

µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων41.  

 

Ενδεικτική του ελκυστικού επενδυτικού κλίµατος που επικρατεί στη χώρα είναι η 

µορφή του φορολογικού καθεστώτος. Η φορολόγηση των φυσικών και νοµικών 

προσώπων είναι σπάνια. Τα ΗΑΕ είναι η µόνη χώρα στην οποία δεν επιβάλλονται  

τέτοιοι φόροι παρά µονάχα σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι στα υποκαταστήµατα 

των ξένων τραπεζών, τα ξενοδοχεία και στις µεγάλες εταιρείες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Επίσης, η χώρα έχει υπογράψει πολυάριθµες συµφωνίες αναφορικά 

µε τη διπλή φορολογία. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να αποφεύγουν τις περιπτώσεις 

του φόρου που επιβάλλεται εναντίον ενός προσώπου που δραστηριοποιείται 

ταυτόχρονα σε δύο χώρες. Τέλος, οι ξένες εταιρείες µε παρουσία στα ΗΑΕ µπορούν 

να αποκτήσουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οφέλη σε σύγκριση µε 

τους ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό λόγω του φορολογικού καθεστώτος και των 

άλλων κινήτρων που προσφέρει η χώρα στους ξένους επενδυτές42. Στο ακόλουθο 

διάγραµµα φαίνεται η πορεία των άµεσων ξένων επενδύσεων την περίοδο 2006 – 

2009: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.26 
42 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.26 
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Γράφηµα 10. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, 2006 – 2009 

 

Πηγή: UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.26 

 

Το 2010, ο τοµέας του real estate προσέλκυσε το µεγαλύτερο µέρος των άµεσων 

ξένων επενδύσεων (28,7%) και ακολούθησαν οι χρηµατοοικονοµικές και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες (20,9%), οι κατασκευές (19,3%), το λιανικό και χονδρικό  

εµπόριο (10,1%), η βιοµηχανία (8%), η ύδρευση και ηλεκτροδότηση (4,6%) και 

άλλοι τοµείς µε µικρότερα ποσοστά όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, σ.33 
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Γράφηµα 11. Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ανά τοµέα (2010) 

 

Πηγή: Ministry of Economy, Annual Economic Report 2011, ∆ιάγραµµα 9, σ.33 

 

2.4 ε. Επενδυτικοί νόµοι 

Ως γνωστόν, η ύπαρξη καλά σχεδιασµένων νόµων είναι σηµαντική για τη δηµιουργία 

ενός ευνοϊκού κλίµατος για τις επενδύσεις και την οµαλή λειτουργία των αγορών. 

Έτσι, τα Η.Α.Ε επιχειρούν να θεσπίσουν ένα νοµικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις 

µορφές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι πιο σηµαντικοί νόµοι 

στο πλαίσιο αυτό είναι ο οµοσπονδιακός νόµος περί εταιρειών, το εµπορικό δίκαιο, 

και ο νόµος περί προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε γενικές 

γραµµές το νοµικό πλαίσιο ευνοεί τους ντόπιους επενδυτές περισσότερο από τους 

ξένους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις ακόλουθες διατάξεις του εταιρικού δικαίου:  

α) Το ποσοστό της εθνικής συµµετοχής στις εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες στα 

ΗΑΕ δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 51%. Επίσης, οι µετοχές των ξένων 

επενδυτών σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 49%.  

β) Τα παραρτήµατα ξένων εταιρειών πρέπει να έχουν έναν εθνικό εγγυητή, εκτός αν 

η ξένη εταιρεία ιδρύσει παράρτηµα ύστερα από συµφωνία µε την κυβέρνηση.  

γ) Ο νόµος απαγορεύει στους ξένους να κατέχουν άµεσα µετοχές σε δηµόσιες 

µετοχικές εταιρείες αλλά τους επιτρέπει να τις κατέχουν µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων 

που προσφέρονται από τις εµπορικές τράπεζες.  
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Γενικά πάντως, τα ΗΑΕ έχουν προσφέρει ένα αρκετά ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα τόσο 

για τους ντόπιους όσο και για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

αυτού του περιβάλλοντος είναι η δηµιουργία διεθνούς κλάσης βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και η διαρκής επικαιροποίηση των 

νοµικών πλαισίων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα 

εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσµατική προστασία για τους επενδυτές. Για παράδειγµα 

η Ελεύθερη Ζώνη στην περιοχή Jebel Ali αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 

βιοµηχανικά συγκροτήµατα του κόσµου παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα επιλογών για 

τους επενδυτές συµπεριλαµβανοµένης της ιδιοκτησίας της επένδυσης κατά 100%. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η χώρα είναι από το 1995 µέλος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου οι συµφωνίες του οποίου θα έχουν αντίκτυπο στη φύση και 

την αποδοτικότητα των επενδύσεων που ανταγωνίζονται διεθνώς44.  

 

2.4 στ. Ελεύθερες Οικονοµικές Ζώνες 

Η πρώτη ελεύθερη ζώνη των ΗΑΕ καθιερώθηκε το 1980. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

την επιτυχή προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και τεχνολογικής τεχνογνωσίας 

καθώς και την εκτόξευση των εξαγωγών. Έτσι, όλα τα εµιράτα προχώρησαν στην 

καθιέρωση τέτοιων ελεύθερων ζωνών για να προσελκύσουν επενδύσεις, να 

δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα είναι η µηδενική φορολογία, η ελευθερία 

επαναπατρισµού κεφαλαίων και κερδών, οι χαµηλοί εισαγωγικοί δασµοί (εκτός από 

εκείνους που αφορούν τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά), η απουσία 

συναλλαγµατικών περιορισµών και η πλήρης ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που 

συνεπάγεται πλήρη έλεγχο επί των δραστηριοτήτων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

για κάθε ζώνη βασίζονται στις επιµέρους περιοχές και τις εγκαταστάσεις τους, στους  

τοµείς εξειδίκευσης καθώς και στις δαπάνες σύστασης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.  

 

Υπεύθυνη για την εγκατάσταση και τη διαχείριση των οικονοµικών ζωνών είναι µία 

κρατική εταιρεία που ονοµάζεται Ανώτατη Εταιρεία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών µε 

έδρα το Abu Dhabi. Όντας ο µεγαλύτερος οργανισµός βιοµηχανικής ανάπτυξης στο 

εµιράτο, διαµορφώνει εκ νέου το οικονοµικό τοπίο µέσω της υλοποίησης των 

                                                 
44 Elhiraika – Hamed 2002, σ. 22 
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επιδιωκόµενων προγραµµάτων επενδύσεων και εκβιοµηχάνισης. Εκτός από τη 

σηµαντική συµβολή της στην ανάπτυξη της υποδοµής σε βιοµηχανικά 

συγκροτήµατα, η εν λόγω εταιρεία είναι η αρχή αδειοδότησης για όλες τις 

βιοµηχανικές δραστηριότητες στο Abu Dhabi. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη των κανονισµών που αφορούν τη διαχείριση των βιοµηχανικών οµίλων 

συµπεριλαµβανοµένων των κανονισµών χορήγησης αδειών, των προστίµων και 

τελών.  Τέλος η εν λόγω εταιρεία έχει δεσµευτεί για την ανάπτυξη της βιοµηχανικής 

υποδοµής στην πρωτεύουσα καλλιεργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα ευνοϊκό 

επιχειρηµατικό κλίµα για την ανάπτυξη και την ώθηση της διαφοροποίησης της 

οικονοµίας.  

 

Οι επενδυτές δύνανται να πραγµατοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια στην 

ζώνη του Abu Dhabi εντός ολίγων εβδοµάδων χάριν των state of the art 

εγκαταστάσεων, των πρωτοποριακών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των δυνατοτήτων 

εφοδιασµού (logistics), των προηγµένων υποδοµών επικοινωνιών και των εργατικών 

κατοικιών. Η Ανώτατη Εταιρεία αναπτύσσει και διαχειρίζεται την οικονοµική ζώνη 

παρέχοντας πελατοκεντρικές υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένου ενός non stop 

καταστήµατος για την ταχύτερη έκδοση των αδειών, ενός κέντρου εξυπηρέτησης 

αλλοδαπών εργαζοµένων καθώς και των ποιοτικών καταλυµάτων για όλους τους 

εργαζόµενους. Οι επενδυτές µπορούν επίσης να αντλήσουν µεγάλα κεφάλαια 

δηµιουργώντας νέα εξειδικευµένα βιοµηχανικά συγκροτήµατα µε τη συµµετοχή του 

Ταµείου Επενδύσεων και Υποδοµών της Ανώνυµης Εταιρείας45.  

 

Η ελεύθερη ζώνη του εµιράτου Jebel Ali είναι η πρώτη ζώνη που δηµιουργήθηκε στα 

ΗΑΕ το 1980. Εκτείνεται σε έκταση 48 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και κατατάσσεται 

ανάµεσα στις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες ελεύθερες ζώνες του 

κόσµου. Τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της έχει ανακοινώσει αύξηση 

περισσότερο από 320 φορές του αριθµού των αναπτυσσόµενων εταιρειών  της από 19 

το 1985 σε πάνω από 6402 το 2009. Βρίσκεται ανάµεσα στο έκτο µεγαλύτερο λιµάνι 

του κόσµου και το µεγαλύτερο αεροδρόµιο µεταφοράς εµπορευµάτων (cargo). O έξι 

λωρίδων αυτοκινητόδροµος επιτρέπει τη µεταφορά των εµπορευµάτων από τη 

θάλασσα στον αέρα σε µόλις 20 λεπτά. Τέλος, η στρατηγικής σηµασίας θέση της, 

                                                 
45 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.106 
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επιτρέπει στους εταίρους της την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση σε µία αγορά δύο δις 

ανθρώπων στη νοτιοδυτική Ασία, την Αφρική και τις χώρες–µέλη της Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Κρατών.  

 

Η ελεύθερη ζώνη του Sharjah δηµιουργήθηκε το 1995 και ήδη αποτελεί έναν από 

τους ακρογωνιαίους λίθους της βιοµηχανικής ανάπτυξης των ΗΑΕ. Χαρακτηρίζεται 

για την ατµόσφαιρα της ασφαλούς επένδυσης, των υποδοµών και του σύγχρονου 

µάνατζµεντ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και η πλήρης απαλλαγή από 

τους φόρους επί των προϊόντων και των τελωνειακών δασµών επί των εισαγόµενων 

πρώτων υλών που προορίζονται για εκεί, προσφέρουν µεγάλες ευκαιρίες στις 

βιοµηχανίες και τις επιχειρήσεις για επιτυχία και βιωσιµότητα. Επίσης, ούσα 

προσανατολισµένη προς την ποιότητα, πιστοποιηµένη µε ISO, διαβεβαιώνει ότι οι 

διαδικασίες έναρξης µίας επιχείρησης είναι απλές και εκσυγχρονισµένες. Τα 

αποτελέσµατα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά αν αναλογιστούµε ότι ήδη 4.000 

επενδυτές δραστηριοποιούνται επιτυχώς στην περιοχή απολαµβάνοντας τα ιδιαίτερα 

προνόµια που προσφέρει.  

 

Η ελεύθερη ζώνη του Ajman αναγνωρίζεται σήµερα ως ο παράδεισος της 

επιχειρηµατικότητας εξαιτίας του φιλόξενου περιβάλλοντός της. Προσφέρει πλήρη 

κυριότητα επί των επιχειρήσεων από τους επενδυτές τους, επαναπατρισµό κεφαλαίων 

και κερδών και µηδενική φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. 

Εξαιτίας της έλλειψης των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο, το εµιράτο ανέκαθεν στηριζόταν στην τοπική επιχειρηµατικότητα. 

Έτσι, δηµιουργήθηκε µία ισχυρή και διαρκής ναυτική παράδοση που περιελάµβανε 

τη ναυπήγηση πλοίων, την αλιεία, το εµπόριο και την εκµετάλλευση των 

µαργαριταριών. Με την ίδρυση όµως της ελεύθερης ζώνης το 1988 και την τάχιστη 

επέκτασή της αναζωπυρώθηκε το πνεύµα της επιχειρηµατικότητας και άρχισε να 

εφαρµόζεται στην προσανατολισµένη στις εξαγωγές εκβιοµηχάνιση του εµιράτου. Η 

ζώνη του Ajman προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει κάθε ελεύθερη 

ζώνη των ΗΑΕ. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεχούς καινοτοµίας, στρέφει συνεχώς 

την προσοχή της στην παροχή ενός πακέτου αξεπέραστων πλεονεκτηµάτων, το 

σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι η αστείρευτη επιθυµία παροχής ολοένα πιο 

ελκυστικών πακέτων για τις επιχειρήσεις. Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο 

σχέδιο κατασκευής µίας ζώνης έκτασης ενός εκατοµµυρίου τετραγωνικών 
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χιλιοµέτρων που θα φιλοξενήσει πάνω από 600 επιχειρήσεις οι οποίες θα προστεθούν 

στις υπάρχουσες 256 βιοµηχανικές µονάδες της ελεύθερης ζώνης του Ajman που 

αποτελούν το 20% των βιοµηχανικών µονάδων των ΗΑΕ µε εξαγωγική παρουσία σε 

περισσότερες από 64 χώρες. Τα προϊόντα που παράγουν είναι υφάσµατα, ενδύµατα 

και δερµάτινα είδη, τρόφιµα, ποτά και καπνός, ξυλεία, έπιπλα και προϊόντα ξύλου, 

χαρτί και χαρτοπολτό εκτυπώσεων και εκδόσεων, χηµικά και πλαστικά, µη µεταλλικά 

ορυκτά, βασικά µέταλλα και προϊόντα µετάλλου, µηχανήµατα και βιοµηχανικό 

εξοπλισµό
46.  

 

Η ελεύθερη ζώνη του Fujairah προσφέρει ένα εύρος από επενδυτικές ευκαιρίες, σε 

συνδυασµό µε ένα πακέτο διευκολύνσεων που αφορούν τις επενδύσεις και µια σειρά 

από διοικητικές υπηρεσίες καθιστώντας έτσι εύκολη την ίδρυση και λειτουργία µιας 

επιχείρησης. Επιπρόσθετα οι επενδυτές επωφελούνται από το τριπλό πλεονέκτηµα 

που προσφέρει η ζώνη, δηλαδή την προσβασιµότητα, τη συνδεσιµότητα και το 

οικονοµικό περιβάλλον. Οι άδειες µπορούν να εκδοθούν µέσα σε µία εργάσιµη  

ηµέρα. Τα µειωµένα έξοδα εγκατάστασης και τα χαµηλότερα πάγια έξοδα καθιστούν 

τη συγκεκριµένη ζώνη µια πολύ οικονοµικώς αποδοτική επενδυτική πρόταση. Επίσης 

προσφέρει µοναδικές δυνατότητες µεταφοράς των εµπορευµάτων (logistics) µέσω 

του αεροδροµίου και του λιµένα του Fujairah αλλά και οδικώς προς τη Μέση 

Ανατολή και πέραν αυτής. Έτσι οι επενδυτές επωφελούνται από τις ταχύτερες  

συναλλαγές που προκύπτουν από το συντοµότερο χρόνο παράδοσης των 

εµπορευµάτων
47.  

 

Η ελεύθερη ζώνη του Ras al Khaimah που καθιερώθηκε το 2000 είναι µία από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόµενες και πιο αποδοτικές ζώνες των ΗΑΕ. Η στρατηγική της 

τοποθεσία βρίσκεται 45 µόλις λεπτά από το Dubai και αποτελεί ένα παγκόσµιας 

κλάσης κέντρο επιχειρήσεων µε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις, οι επενδυτές 

των οποίων προέρχονται από 106 χώρες, πραγµατικό όχηµα βιοµηχανικής ανάπτυξης. 

∆ιαθέτοντας τεχνολογία αιχµής και εστιάζοντας στον πελάτη, προσφέρει ειδικά 

προσαρµοσµένες υπηρεσίες υποστήριξης στους επενδυτές σε ένα οικονοµικά 

αποδοτικό και ευέλικτο περιβάλλον. Προσφέρει επίσης µία σειρά υπηρεσιών που 

προσφέρουν βοήθεια σε θέµατα νοµικής φύσεως, ανθρώπινων πόρων και µάρκετινγκ. 

                                                 
46 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.104 
47 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.104 
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Στην ελεύθερη ζώνη έχει δηµιουργηθεί ένα µοναδικό πάρκο τεσσάρων σκελών: 

επιχειρησιακό πάρκο, βιοµηχανικό πάρκο, τεχνολογικό πάρκο, ακαδηµαϊκός τοµέας 

καθένα από τα οποία προσφέρει ισότιµα πλεονεκτήµατα και οφέλη για τους 

επενδυτές. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι ήταν η πρώτη ελεύθερη ζώνη που 

προσέφερε κέντρα καινοτοµίας και προώθησης σε τέσσερα σηµεία των ΗΑΕ και 

ίδρυσε γραφεία αντιπροσωπείας στην Κίνα, την Ινδία, τις ΗΠΑ, τη Γερµανία και την 

Τουρκία
48.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.104 
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2.5 Εκβιοµηχάνιση 

Ως γνωστόν, η εκβιοµηχάνιση διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην διαδικασία της 

οικονοµικής ανάπτυξης µίας χώρας. Η βιοµηχανοποίηση συνδέεται µε την ιδέα της 

τόνωσης όλων των τοµέων µιας οικονοµίας και επιπλέον αυξάνει την απασχόληση. 

Όπως συµβαίνει µε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, τα ΗΑΕ προκειµένου να 

απαγκιστρώσουν την εξάρτηση της οικονοµίας τους από το πετρέλαιο, προώθησαν 

ένα φιλόδοξο σχέδιο εκβιοµηχάνισης το οποίο θα διαφοροποιούσε τις πηγές του 

εθνικού πλούτου. Τα κύρια εµπόδια που έπρεπε αρχικά να υπερκεραστούν ήταν η 

έλλειψη πρώτων υλών και το µικρό µέγεθος της αγοράς. Όµως, η αφθονία των 

φυσικών ορυκτών πόρων, η κεφαλαιακή επάρκεια, οι κατάλληλες υποδοµές, η 

ευέλικτη πολιτική εργασίας, η άφθονη φθηνή ενέργεια, οι οικονοµικές ζώνες και 

διάφορα κίνητρα που παρείχε η νοµοθεσία από κοινού µε την πολιτική και κοινωνική 

σταθερότητα που γνώρισε η χώρα αποδείχτηκαν άριστοι οιωνοί για την επιτυχία του 

προγράµµατος εκβιοµηχάνισης της χώρας.  

 

Το πρώτο βιοµηχανικό εγχείρηµα έγινε το 1950 στο Dubai, όταν κατασκευάστηκε 

ένα εργοστάσιο παραγωγής κουτιών και δοχείων από χάλυβα. Από το 1951 έως το 

1958, δεν έλαβε χώρα καµία πρωτοβουλία δηµιουργίας βιοµηχανικών µονάδων. 

Όµως, η εικόνα αυτή άλλαξε άρδην το 1959 οπότε και ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στο 

Abu Dhabi. Έκτοτε εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια εκβιοµηχάνισης. Το 1977 

απετέλεσε έτος-σταθµός στην προσπάθεια αυτή αφού εγκαινιάστηκαν 84 νέες 

βιοµηχανικές µονάδες. Μέχρι τότε ο αριθµός των βιοµηχανιών αυξανόταν µε θετικό 

ρυθµό. Όµως από το 1978 έως το 1995, ο αριθµός αυξήθηκε µε αρνητικό ρυθµό. Η 

βιοµηχανοποίηση είχε ως φυσικό επακόλουθο την επέκταση της οικονοµίας όπως 

δείχνουν τα αριθµητικά δεδοµένα: τα εξαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα ανήλθαν σε 

184, και η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε από 11 εκ. dirham το 1975 σε 539 εκ. το 

1980, σε 4.825 εκ. το 1985 και σε 8.070 εκ dirham το 1990. Παρόλα αυτά, η 

εκβιοµηχάνιση δεν ελάττωσε σηµαντικά το βαθµό εξάρτησης της οικονοµίας των 

ΗΑΕ από τα έσοδα της εκµετάλλευσης του ορυκτού πλούτου49. Σήµερα η 

διαφοροποίηση αποτελεί το σύνθηµα για τη µελλοντική ανάπτυξη της οικονοµίας των 

ΗΑΕ καθώς η τελευταία προσπαθεί να ελαττώσει την εξάρτησή της από το  

 

                                                 
49 Shihab 2000, σ.252 
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πετρέλαιο. Το 2008 οι τοµείς εκτός των υδρογονανθράκων αντιπροσώπευαν το 63% 

του ΑΕΠ της χώρας, παρά τις υψηλές τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 

συµβάλλοντας στην οικονοµία µε 590 δις δολάρια. Τα ΗΑΕ προσβλέπουν στην 

περαιτέρω µείωση της συµβολής των υδρογονανθράκων κατά 20% τα επόµενα 10 – 

15 χρόνια µέσω της προώθησης της ανάπτυξης σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Το 

2009, το Abu Dhabi παρουσίασε το «Οικονοµικό Όραµα 2030» καθορίζοντας ένα 

οδικό χάρτη για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής διαφοροποίησης. Το σχέδιο 

στοχεύει στη µείωση της εξάρτησης του εµιράτου από το πετρέλαιο ως πηγή 

οικονοµικής δραστηριότητας και αντ’ αυτού  να δώσει µεγαλύτερη προσοχή στις 

βιοµηχανίες έντασης γνώσης50.  

 

Η βιοµηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική συνιστώσα των φιλοδοξιών της 

χώρας για οικονοµική µεταρρύθµιση, µε βάση τους ήδη ακµάζοντες τοµείς, όπως η 

σύντηξη αλουµινίου, τα κεραµικά και τα φαρµακευτικά προϊόντα. Γενικά, η 

κυβέρνηση των ΗΑΕ εστιάζει στο βιοµηχανικό τοµέα διότι συµβάλλει σηµαντικά στη 

συνολική ανάπτυξη της οικονοµίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της 

διεθνώς. Κύριος στόχος είναι να µετατραπεί η χώρα σε αγαπηµένο προορισµό για 

επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στη βαριά βιοµηχανία καθώς και σε τοµείς 

υψηλής τεχνολογίας. . Ένα µεγάλο βήµα προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού 

του στόχου έγινε το 2009 µε την ανακοίνωση των σχεδίων της Advanced Technology 

Investment Company (ATIC) του Abu Dhabi51 για την εξαγορά της Chartered 

Semiconductor Manufacturing δηµιουργώντας έτσι την δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία 

κατασκευής τσιπ στον κόσµο. Όταν η εξαγορά αξίας 6,56 δις dirham ολοκληρωθεί, η 

Chartered Semiconductor θα συγχωνευθεί µε την Globalfoundries, η οποία είναι η 

εταιρεία κατασκευής τσιπ που έχει ιδρύσει η ATIC µαζί µε την αµερικανική εταιρεία 

AMD52.  

 

Τα ΗΑΕ έχουν καταγράψει µεγάλη αύξηση του βιοµηχανικού και του µεταποιητικού 

τοµέα µε το συνολικό όγκο των επενδύσεων να φτάνει το 2008 τα 77 δις dirham. Από  

 

                                                 
50 UAE-Yearbook 2010, σ.64 
51 ‘‘ The Advanced Technology Investment Company (ATIC) is a specialist investment company created 
by the Government of Abu Dhabi to focus on investments in the advanced technology sector. ATIC is a 
wholly-owned subsidiary of Mubadala Development Company’’  http://www.atic.ae/  
52 UAE-Yearbook 2010, σ.64 
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αυτά, τα 38,6 δις αναλογούσαν στο Abu Dhabi και τα 16,3 στο Dubai και 

ακολουθούν τα υπόλοιπα εµιράτα. Συνολικά στη χώρα υπάρχουν 4.219 βιοµηχανικές 

µονάδες που απασχολούν πάνω από 318.000 ανθρώπους. Ο τοµέας αυξήθηκε κατά 

40% και ο όγκος των επενδύσεων υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Ο 

αριθµός των απασχολουµένων αυξήθηκε επίσης κατά 40%. Η δέσµευση της πολιτείας 

να ενισχύσει την εγχώρια βιοµηχανία τονίζεται από τη χορήγηση 12 δις dirham την 

περίοδο 2003 – 2008. Κοντά σε αυτό πρέπει να προστεθούν η αύξηση της χορήγησης 

νέων αδειών, η απαλλαγή από δασµούς σε εισαγόµενες πρώτες ύλες, εξοπλισµό, 

αξεσουάρ, ηµιεπεξεργασµένα ή ενδιάµεσα αγαθά, και υλικά συσκευασίας καθώς και 

η δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών και παραγωγικών µονάδων στους τοµείς της 

ενέργειας, των πετροχηµικών και των βασικών µετάλλων.  

 

Οι κυβερνήσεις των εµιράτων έχουν δαπανήσει σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους µε 

σκοπό τη διαφοροποίηση των οικονοµιών τους. Αρχικά ο βιοµηχανικός κλάδος 

αφορούσε προϊόντα έντασης πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως τα πετροχηµικά, 

τα λιπάσµατα, το τσιµέντο και το αλουµίνιο. Στη συνέχεια εξελίχθηκε γρήγορα και 

συµπεριέλαβε περισσότερο διαφοροποιηµένα προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά είδη και 

τα µηχανήµατα. Οι συνεργασίες µε ξένες εταιρείες, µερικές από τις οποίες κατέχουν 

ηγετική θέση στη δική τους αγορά και οι κοινοπραξίες έδωσαν τη δυνατότητα στις 

βιοµηχανικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας. Έτσι, ο βιοµηχανικός τοµέας έχει εξελιχθεί σε τοµέα έντασης 

κεφαλαίου και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως τα ηλεκτρονικά είδη και τα 

µηχανήµατα που εξάγονται σε µεγάλο βαθµό από τις ελεύθερες οικονοµικές ζώνες53. 

 

Το Abu Dhabi εγκαινίασε πρόσφατα τα νέα τµήµατα της βιοµηχανικής περιοχής που 

ονοµάζονται βιοµηχανικές ζώνες ειδικής οικονοµικής φύσης καθώς και το 

βιοµηχανικό συγκρότηµα του Al Ruwais το οποίο φιλοξενεί µία σειρά βιοµηχανιών 

παραγωγής πετροχηµικών. Η βιοµηχανική περιοχή Mussafah έκτασης 14 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων αποτελείται από έξι ζώνες στις οποίες παράγονται 

αυτοκίνητα, µηχανήµατα και ανταλλακτικά, τρόφιµα και ποτά, προϊόντα 

κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντα ξυλείας, χηµικά, πλαστικά και πετροχηµικά  

προϊόντα, υλικά για τον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και προϊόντα προηγµένης 

                                                 
53 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.76 
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τεχνολογίας. Επίσης, το εµιράτο προτίθεται να κατασκευάσει έως το 2015 ένα νέο 

λιµάνι που θα περιλαµβάνει και ελεύθερες οικονοµικές ζώνες54. Το Abu Dhabi 

αποσκοπεί επίσης να καθιερωθεί ως ένα σηµαντικό κέντρο αεροναυπηγικής. Η 

εταιρεία Mubadala ξεκίνησε το 2010 τη λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής 

αεροσκαφών. Επίσης, έχει προχωρήσει σε κοινοπραξία µε τον αµερικανικό όµιλο GE 

ώστε να παρασχεθεί στην περιοχή εµπορική χρηµατοδότηση55.  

 

Το Dubai αναπτύσσει µία νέα ζώνη παραγωγής στη βιοµηχανική πόλη που θα το 

βοηθήσει να διαφοροποιήσει ακόµα πιο πολύ την οικονοµία του. Η βιοµηχανική πόλη 

ξεκίνησε ως ένα έργο ορόσηµο και µία επιχειρηµατική περιοχή για την προσέλκυση 

και τη στήριξη της ανάπτυξης του µεταποιητικού κλάδου εντός του εµιράτου. Έχει 

προγραµµατιστεί µε µεγάλη λεπτοµέρεια ως µία state of the art βιοµηχανική υποδοµή 

και έχει εξαπλωθεί σε µία έκταση 52 τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε ιδιαίτερη έµφαση 

στους τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας, του µηχανικού και µηχανολογικού 

εξοπλισµού, των µετάλλων, των χηµικών, των ορυκτών, των τροφίµων και των 

ποτών
56.  

 

Ο τοµέας του αλουµινίου αποτελεί έναν από τους κύριους βιοµηχανικούς τοµείς των 

ΗΑΕ. Η Εταιρεία Αλουµινίου του Dubai (DUBAL) διαχειρίζεται ένα από τα 

µεγαλύτερα χυτήρια αλουµινίου στον κόσµο και συµβάλλει ουσιαστικά στην 

οικονοµία των ΗΑΕ παράγοντας κάθε χρόνο 980.000 τόνους χυτού αλουµινίου. Στο 

ίδιο βιοµηχανικό συγκρότηµα παράγεται επίσης ηλεκτρικό ρεύµα 2.335 MW ενώ 

υπάρχει και ένα εργοστάσιο άνθρακα, ένα χυτήριο µετάλλων ετήσιας παραγωγής 

1.270.000 τόνων, µία µονάδα αφαλάτωσης 30.000.000 εκ. τόνων θαλασσινού νερού 

ηµερησίως, ένα λιµάνι, εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η παραγωγή 

καλωδίων είναι επίσης ένας σηµαντικός τοµέας στο Dubai και η εταιρεία που την έχει 

αναλάβει είναι ο κυριότερος παραγωγός στη Μέση Ανατολή µε την καλύτερη 

ποιότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Εξάγει σε ολόκληρο τον κόσµο 

µία ποικιλία υψηλής ποιότητας καλωδίων και αξεσουάρ. Σήµερα, µε τρία εργοστάσια  

 παραγωγής καλωδίων, ένα εργοστάσιο ράβδων χαλκού και µία εγκατάσταση 

παραγωγής PVC, η εταιρεία έχει την ικανότητα παραγωγής 110.000 τόνων καλωδίων 

                                                 
54 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.77 
55 UAE-Yearbook 2010, σ.64 
56 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.77 
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χαµηλής, µέσης και υψηλής τάσης ετησίως. Επίσης ήταν ο βασικός προµηθευτής σε 

µεγάλα πρόσφατα έργα όπως το Burj Khalifa, το µετρό του Dubai και το Dubai Palm 

Jumeirah57.  

 

Η χαλυβουργία συµβάλλει τα µέγιστα στην οικονοµία της χώρας και συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στις βαριές βιοµηχανίες της. Ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια 

παραγωγής χάλυβα, το Emirates Steel Industries, χρησιµοποιεί την πιο εξελιγµένη 

µέθοδο παραγωγής ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος για τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Για αυτό άλλωστε ιδρύθηκε το 2001, προκειµένου να ικανοποιήσει την αυξανόµενη 

ζήτηση ποιοτικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα από τον ραγδαία αναπτυσσόµενο 

κατασκευαστικό κλάδο των ΗΑΕ. Το εργοστάσιο έχει δυναµικότητα παραγωγής 

600.000 τόνων οπλισµού ετησίως και σήµερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 

προµηθεύοντας τις τοπικές και γειτονικές αγορές ενώ έχει συµµετάσχει σε έργα 

κύρους όπως το ξενοδοχείο Emirates Palace στο Abu Dhabi και το έργο επέκτασης 

του αεροδροµίου του Dubai58.  

 

Η βιοµηχανία σκυροδέµατος είναι από τις παλαιότερες στα ΗΑΕ. Το πρώτο 

εργοστάσιο ξεκίνησε την παραγωγή του το 1975 στο Ras Al Khaimah και 

ακολούθησαν και άλλα εργοστάσια στα υπόλοιπα εµιράτα που όµως δεν συνέβαλαν 

ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας. Σήµερα υπάρχουν 12 εργοστάσια παραγωγής 

κλίνκερ (βασικού συστατικού του σκυροδέµατος), σκυροδέµατος Portland και 

λευκού σκυροδέµατος συνολικής ετήσιας παραγωγής 11 εκ. τόνων. Η µεγαλύτερη 

ποσότητα παράγεται εκεί που πρωτοξεκίνησε, δηλαδή στο Ras Al Khaimah. Κύρια 

πρώτη ύλη αποτελεί ο υψηλής ποιότητας ασβεστόλιθος που προέρχεται από τα βουνά 

Hazar τον οποίο τα εργοστάσια χρησιµοποιούν για να επεκτείνουν την παραγωγή 

τους. Τα εργοστάσια αυτά απασχολούν έναν τεράστιο αριθµό εργαζοµένων 

αντιπροσωπεύοντας µία πραγµατική επένδυση που συντελείται εντός των συνόρων 

της χώρας59.  

 

 

 

                                                 
57 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.78 
58 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.78 
59 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.79 
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2.6 Πλουτοπαραγωγικοί πόροι 

Όπως πολλάκις αναφέρθηκε παραπάνω, τα ΗΑΕ διαθέτουν µεγάλα κοιτάσµατα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, η εκµετάλλευση των οποίων αποφέρει τα ανάλογα 

έσοδα στο κράτος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η φαινοµενική ανάπτυξη 

των ΗΑΕ βασίστηκε κυρίως στην εξόρυξη και εκµετάλλευση του πετρελαίου. Οι 

βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου εδράζονται σε «στέρεα θεµέλια», 

διοικούνται αποτελεσµατικά και αξιοποιείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας ώστε 

να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής.   

  

Μολονότι τα ΗΑΕ βρίσκονται στην ένατη θέση ως προς την παραγωγή πετρελαίου (η 

ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου ανέρχεται σε δύο εκατοµµύρια βαρέλια µε 

δυνατότητα παραγωγής τριών εκατοµµυρίων ηµερησίως), είναι ο πέµπτος 

µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και µόνο η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία 

εξάγουν σηµαντικά µεγαλύτερες ποσότητες. Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΑΕ 

πλησιάζουν την ποσότητα που εξάγουν το Ιράν, το Ιράκ και το Κουβέιτ, χώρες µε 

µεγαλύτερα αποθέµατα60. Τα ΗΑΕ κατέχουν την έκτη θέση παγκοσµίως σε 

αποθέµατα πετρελαίου µετά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Μάλιστα, υπολογίζεται 

ότι τα αποθέµατα θα διαρκέσουν πάνω από 100 χρόνια. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν 

και τα αποθέµατα φυσικού αερίου τα οποία θα διαρκέσουν για περισσότερο από 130 

χρόνια κατατάσσοντας τα ΗΑΕ στην έκτη θέση παγκοσµίως. Συνεπώς και αυτά 

αποτελούν σηµαντικούς συντελεστές µακροχρόνιας οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 UAE-Yearbook 2010, σ.86 
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Γράφηµα 12. Τα µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου (δις. βαρέλια)  

 
Πηγή: UAE-Yearbook 2010, σ.89 

 

Γράφηµα 13. Τα µεγαλύτερα αποθέµατα φυσικού αερίου (τρις. κυβικά πόδια) 

 
Πηγή: UAE-Yearbook 2010, σ.89  

 

Το 2009, λόγω της συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις του OPEC για µείωση της 

παραγωγής ώστε να σταθεροποιηθούν οι αγορές πετρελαίου, η ηµερήσια παραγωγή 

πετρελαίου µειώθηκε σε 2,3 εκ. βαρέλια ηµερησίως από 2,9 εκ. που ήταν το 2008. Η 

παραγωγή φυσικού αερίου ανήλθε σε 7 δις κυβικά πόδια ηµερησίως61. Η νέα 

πραγµατικότητα που δηµιουργήθηκε ύστερα από την απόφαση του OPEC, έστρεψε 

τα ΗΑΕ στη διασφάλιση των αγορών για τις εξαγωγές τους µέσω διπλωµατικών 

προσπαθειών ώστε να ενδυναµωθούν οι πολιτικές και εµπορικές σχέσεις µε τις 

ασιατικές χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο και µέσω επενδύσεων σε  

προγράµµατα διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου στην Ασία. Οι πρωτοβουλίες 
                                                 
61 UAE-Yearbook 2010, σ.88 
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αναλήφθηκαν εν µέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση πετρελαίου από τον ανεπτυγµένο 

κόσµο απειλείται εξαιτίας της οικονοµικής στασιµότητας, ενώ οι διεθνείς συµφωνίες 

για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα είναι πιθανό να 

περιορίσουν την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου62.  

 

Τα ΗΑΕ, αντιµετωπίζοντας µια σειρά από προκλήσεις, αποφάσισαν να λάβουν 

πρωτοβουλίες και να προσαρµόσουν την πολιτική του πετρελαίου για να κρατήσουν 

µία ισορροπία ανάµεσα στις διεθνείς και τις εγχώριες υποχρεώσεις. Έτσι, θα πρέπει 

να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων µε µακροπρόθεσµο στόχο 

τη µεγιστοποίηση των εσόδων για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Συγχρόνως, ως 

µέλος του OPEC, πρέπει να συµβάλουν στην ικανοποίηση της παγκόσµιας ζήτησης 

για ασφαλείς και αξιόπιστες προµήθειες πετρελαίου και παράλληλα να λάβουν 

πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν από κοινού µε άλλες χώρες στη διάσωση του 

περιβάλλοντος. Πρόκειται για προγράµµατα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή 

απόδοση και θα ενθαρρύνουν την εξοικονόµηση ενέργειας63.  

 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, υπολογίζεται ότι τα αποθέµατα φυσικού αερίου θα 

διαρκέσουν για περισσότερο από 130 χρόνια. Όµως η αδυναµία των ΗΑΕ εστιαζόταν 

στην έλλειψη αποτελεσµατικών υποδοµών για την εξαγωγή και διαχείριση του 

φυσικού αερίου. Για αυτό, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Abu Dhabi (ADNOC) 

συνέπραξε το 2009 µε την αµερικανική εταιρεία πετρελαίου ConocoPhillips ώστε να 

κατασκευαστεί ένας τοµέας φυσικού αερίου νοτιοδυτικά του Abu Dhabi µε κόστος 

περίπου 10 δις δολαρίων. Όταν το πρόγραµµα υλοποιηθεί, δεν θα παρέχει µόνο 500 

εκ κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ηµερησίως, αλλά θα αναβαθµίσει και την ικανότητα 

των εµιράτων ως προς την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων. Επίσης, το Abu Dhabi θα 

γίνει και ο κυριότερος εξαγωγέας θείου στην περιοχή (υποπροϊόν που παράγεται κατά 

την εξόρυξη φυσικού αερίου) το οποίο χρησιµεύει για την παραγωγή λιπασµάτων, 

καουτσούκ και θειικού οξέως. Το εµιράτο αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στην 

κατασκευή του µεγαλύτερου αγωγού µεταφοράς υγρού θείου και την δηµιουργία µίας 

σιδηροδροµικής γραµµής για τη µεταφορά του.   

 

                                                 
62 UAE-Yearbook 2010, σ.88 
63 UAE-Yearbook 2010, σ.90 
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Η µείζονος σηµασίας θέση του Abu Dhabi φαίνεται από το γεγονός ότι κατέχει το 

94% των αποθεµάτων πετρελαίου που διαθέτει συνολικά η χώρα και το 90% των 

αποθεµάτων φυσικού αερίου. Τα µεγάλα έργα απαιτούν τον προγραµµατισµό και την 

έγκριση του προϋπολογισµού από το Ανώτατο Συµβούλιο Πετρελαίου του εµιράτου 

το οποίο διοικείται από τον σεΐχη Khalifa bin Zayed Al Nahyan ο οποίος είναι και 

πρόεδρος των ΗΑΕ, αναδεικνύοντας τη σηµασία που έχει για όλα τα εµιράτα ο 

τοµέας υδρογονανθράκων του Abu Dhabi. Το Ανώτατο Συµβούλιο κατευθύνει την 

ενεργειακή πολιτική του εµιράτου και λειτουργεί ως διοικητικό συµβούλιο της 

Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Abu Dhabi η οποία επιφορτίζεται µε την υποβολή 

προτάσεων στο Ανώτατο Συµβούλιο σχετικά µε προγράµµατα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και αναλαµβάνει να εφαρµόζει τις οδηγίες που δέχεται από αυτό64.  

 

Την ακριβώς αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το Dubai. Η παραγωγή πετρελαίου, η 

οποία κάποτε αποτελούσε το 50% του ΑΕΠ του εµιράτου, έπεσε κατακόρυφα από τα 

410.000 βαρέλια/ηµέρα το 1991 σε 80.000 βαρέλια/ηµέρα το 2007. Σαν αποτέλεσµα, 

το Dubai το οποίο είναι το δεύτερο µεγαλύτερο εµιράτο των ΗΑΕ, µετατράπηκε από 

εξαγωγέας σε εισαγωγέα πετρελαίου. Καταναλώνει περισσότερο πετρέλαιο από όσο 

παράγει και αυξάνεται συνεχώς η εξάρτησή του για εισαγωγές έτσι ώστε να καλύψει 

τη διαφορά. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το Dubai αγοράζει καθηµερινά 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου από την Dolphin Energy, µία εταιρεία του 

Abu Dhabi που εισάγει φυσικό αέριο µέσω αγωγού από το Qatar. Το 2011, µετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του τερµατικού σταθµού παραλαβής, το Dubai µπορεί 

να εισάγει 650.000 τόνους υγροποιηµένου φυσικού αερίου/έτος στα πλαίσια 

σύµβασης µε την Qatar Petroleum και τη Shell. 

 

Παρόλα αυτά, το Dubai παραµένει ένας ισχυρός παίκτης στον τοµέα του εµπορίου ως 

κοµβικό σηµείο στο εµπόριο πετρελαίου και των ενεργειακών υπηρεσιών. Το λιµάνι 

του Jebel Ali το οποίο βρίσκεται 35 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά του Dubai χειρίζεται ένα 

µεγάλο µέρος του εµπορίου των ΗΑΕ σε προϊόντα διύλισης πετρελαίου και µπορεί να 

φιλοξενήσει δεξαµενόπλοια χωρητικότητας 80.000 τόνων. Το 2008, το Κέντρο 

Πολλαπλών Εµπορευµάτων του Dubai (DMCC), υπέγραψε µε ιδιώτες µία συµφωνία  

για ένα πρόγραµµα ύψους 200 εκ. δολαρίων για την κατασκευή ενός σταθµού 
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αποθήκευσης πετρελαίου στο Jebel Ali µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Dubai 

ως περιφερειακού κόµβου εµπορικών συναλλαγών προϊόντων πετρελαίου65. Επίσης, 

ένας αριθµός πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου διατηρεί γραφεία στο Dubai, όπως 

συνηθίζουν να πράττουν οι µεγάλες εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον 

τοµέα της ενέργειας. Το 2007, η αµερικανική εταιρεία Halliburton εγκαινίασε τα 

γραφεία της εκεί αποσκοπώντας στη δραστηριοποίησή της στην ευρύτερη περιοχή 

ενώ ένα χρόνο αργότερα η Mubadala Development και η Petrofac εγκαινίασαν και 

εκείνες τα γραφεία τους στο Dubai66.  

 

Τέσσερα ακόµη εµιράτα παράγουν, αν και σε µικρή ποσότητα, πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο. Η Crescent Petroleum, µία ιδιωτική εταιρεία στο εµιράτο Sharjah, εξορύσσει 

πετρέλαιο από το κοίτασµα Mubarak στον Κόλπο, κοντά στο νησί Abu Musa αλλά η 

παραγωγή βρίσκεται σε πτώση. Οι Crescent and Dana Gas εκµεταλλεύονται ένα 

κοίτασµα φυσικού αερίου που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα µεταξύ Sharjah και 

Ajman. Τέλος, οι εταιρείες Dana και Emarat από το Dubai κατασκεύασαν έναν αγωγό 

φυσικού αερίου προκειµένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Dubai και του Sharjah67. 

Το εµιράτο Fujairah δεν παράγει υδρογονάνθρακες αλλά ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη 

ένα πρόγραµµα έρευνας για την ανεύρεσή τους. Επίσης στο εµιράτο αυτό βρίσκεται 

το δεύτερο µεγαλύτερο λιµάνι ανεφοδιασµού καυσίµων του κόσµου. Το λιµάνι του 

που βρίσκεται στην Αραβική θάλασσα, διαχειρίζεται κάθε µήνα περίπου 1 εκ. τόνους 

καυσίµων και άλλων προϊόντων πετρελαίου που προορίζονται για θαλάσσια 

µεταφορά. Το 2008, η εισαγωγή φυσικού αερίου µέσω του αγωγού της Dolphin 

Energy από το Κατάρ διευκόλυνε την ανάπτυξη της ύδρευσης και της ενέργειας του 

εµιράτου και έδωσε ώθηση την τοπική βιοµηχανία68.  

 

Εκτός από ζωηρή εγχώρια παρουσία στον τοµέα των υδρογονανθράκων, τα ΗΑΕ 

δραστηριοποιούνται µε επιτυχία και στο εξωτερικό µέσω τριών εταιρειών, τη 

Mubadala, την Taqa και την IPIC. Η τελευταία δραστηριοποιείται στη διύλιση του 

πετρελαίου και στα πετροχηµικά στη Βόρεια Αµερική, την Ευρώπη και την Ασία.  

Είναι στρατηγικός εταίρος της αυστριακής OMV και συµµετέχει στην κατασκευή 

αγωγού υγρού φυσικού αερίου στην Παπούα της Νέας Γουινέας. Η Mabudala 
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παράγει πετρέλαιο στο Οµάν αλλά και σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας 

καθώς και φυσικό αέριο στο Κατάρ. Επίσης, µαζί µε την ConocoPhillips ερευνά για 

πετρέλαιο στην Κασπία Θάλασσα στο Καζακστάν. Το 2009 µαζί µε την Occidental 

Petroleum συµφώνησε µε το Μπαχρέιν για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου 

στη χώρα. Η Taqa εξορύσσει πετρέλαιο στη βόρεια θάλασσα του Ηνωµένου 

Βασιλείου, στον δυτικό Καναδά και στην ολλανδική Βόρεια Θάλασσα. Επίσης, 

ενδιαφέρεται για την κατασκευή αγωγών, πλατφορµών και εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης φυσικού αερίου στις περιοχές αυτές ενώ παράλληλα ηγείται ενός 

προγράµµατος για την κατασκευή µίας µεγάλης εγκατάστασης φυσικού αερίου στην 

Ολλανδία που θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη. Η ENOC κατέχοντας το 

52% των µετοχών της Dragon Oil επενδύει και αυτή στο εξωτερικό όπως για 

παράδειγµα στο Τουρκµενιστάν. Η Al Thani Corporation πραγµατοποιεί έρευνες για 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αρκετές αφρικανικές χώρες όπως στην Αίγυπτο, τη 

Λιβύη και το Σουδάν. Οι Crescent Petroleum και Dana Gas ενεργούν από κοινού για 

φυσικό αέριο στο Κουρδιστάν του Ιράκ. Η Dana παράγει επίσης πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Τέλος, η RAK Petroleum παράγει υδρογονάνθρακες στο 

Οµάν και είναι µέτοχος της Heritage Oil, µίας καναδικής εταιρείας η οποία 

ανακάλυψε ένα µεγάλο κοίτασµα πετρελαίου στο Κουρδιστάν69.  

 

Τα ΗΑΕ, ακολουθώντας τις διεθνείς ανησυχίες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 

έχουν σηµειώσει πρόοδο προωθώντας στη βιοµηχανία των υδρογονανθράκων µία 

σειρά από µέτρα για την ελάττωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Για 

παράδειγµα, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Abu Dhabi (ADNOC) βρίσκεται ήδη 

προς την κατεύθυνση της µείωσης της καύσης φυσικού αερίου εφαρµόζοντας 

ορθολογική διαχείριση. Με την ελάττωση της καύσης του φυσικού αερίου που 

καταναλώνεται άσκοπα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα διυλιστήρια, η εταιρεία 

δεν µειώνει µόνο τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά επίσης εξοικονοµεί 

πολύτιµους πόρους ενέργειας. Επίσης, η ADNOC συµµετέχει σε ένα φιλόδοξο σχέδιο 

για την ανάπτυξη ενός δικτύου δέσµευσης και αποθήκευσης καυσαερίων. Το σχέδιο 

προβλέπει τη συλλογή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από µεγάλες 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του Abu Dhabi και τη µεταφορά τους µέσω αγωγών στα 

κοιτάσµατα του πετρελαίου για να χρησιµοποιηθούν σε βελτιωµένα προγράµµατα 
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εξόρυξης του πετρελαίου. Ύστερα το διοξείδιο του άνθρακα θα αποθηκεύεται µόνιµα 

στις υπόγειες άδειες φυσικές κοιλότητες του πετρελαίου.  

 

Τέλος, τα ΗΑΕ πρόκειται να έρθουν σύντοµα αντιµέτωπα µε τις µακροχρόνιες 

συµφωνίες που λήγουν το 2014 και το 2018 και που αφορούν την παραχώρηση 

µεγάλων κοιτασµάτων σε ξένες εταιρείες για την εκµετάλλευσή τους. Λεπτοµέρειες 

από τις διαπραγµατεύσεις δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί αλλά ανώτατοι κυβερνητικοί 

αξιωµατούχοι καθώς και στελέχη της ADNOC έχουν δείξει ότι εκτιµούν τις 

συνεργασίες του Abu Dhabi µε διεθνείς εταιρείες ενέργειας και επιθυµούν να 

συνεχίσουν αυτές τις συµµαχίες70.  

 

Τα ΗΑΕ διαθέτουν και άλλους ορυκτούς πόρους προς εκµετάλλευση οι οποίοι 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: λίθοι, άµµος - χώµα, µέταλλα. Οι λίθοι και η άµµος 

κατέχουν την κύρια θέση. Οι λίθοι και το χαλίκι χρησιµοποιούνται στον 

κατασκευαστικό κλάδο. Ο ασβεστόλιθος, η άµµος, το χώµα και ο γύψος 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέµατος. Επίσης, γίνεται σε µικρή 

κλίµακα εξόρυξη του µεταλλεύµατος χρωµίτη στο εµιράτο Fujairah 71.  
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2.7 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Καθώς τα ΗΑΕ συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε η οικονοµία τους να αποδεσµευτεί 

από την εξάρτηση των εξαγωγών εξαντλήσιµων υδρογονανθράκων, στρέφουν την 

προσοχή τους σε µια πιο βιώσιµη οικονοµία δίνοντας έµφαση στην ανάγκη 

ανάπτυξης του τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

 

Η κυβέρνηση του Abu Dhabi ανακοίνωσε το 2009 ότι µέχρι το 2020 το 7% της 

ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές. Αναµένεται ότι το 

µεγαλύτερο µέρος αυτού του στόχου θα επιτευχθεί µε τη χρήση της ηλιακής 

ενέργειας. Ο στόχος θα υποστηριχθεί από µία ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική η 

οποία ήδη εφαρµόζεται. Ανάµεσα στα βασικά ζητήµατα που αυτή η πολιτική 

καλείται να αντιµετωπίσει, είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα εξισορροπηθεί το σχετικά 

υψηλότερο κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

κατά τρόπο που θα δικαιολογεί τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και 

θα ενθαρρύνει τις βιώσιµες ενεργειακές πρακτικές. Μεταξύ των µέτρων που θα 

ληφθούν θα είναι η µείωση των εκπτώσεων για καταναλωτές οι οποίοι κάνουν 

αλόγιστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παράλληλα θα δίνονται επιδοτήσεις σε 

εταιρείες που χρησιµοποιούν πράσινη ενέργεια72. 

 

Το 2009 ήταν έτος σταθµός για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας των ΗΑΕ αφού 

πρώτον επετεύχθη ένας σηµαντικός στόχος για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, 

δεύτερον τέθηκε σε λειτουργία µία µεγάλης κλίµακας µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών συστηµάτων και τρίτον εγκαινιάστηκε ένα νέο 

ερευνητικό ινστιτούτο για την καθαρή ενέργεια. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η 

αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας έλαβε ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις όταν τα µέλη του διεθνούς 

οργανισµού IRENA73 επέλεξαν το Abu Dhabi για την εγκατάσταση των γραφείων 

του. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που η έδρα ενός οργανισµού των Ηνωµένων 

Εθνών τοποθετείται εκτός Ευρώπης και Αµερικής. Τα ΗΑΕ προσέφεραν στον 

IRENA εκτεταµένη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη όπως χαµηλότοκα δάνεια ύψους 

50 εκατ. δολαρίων/έτος για τη χρηµατοδότηση ενεργειακών προγραµµάτων στις   

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες και διέθεσαν δωρεάν εγκαταστάσεις για τη στέγαση 
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των γραφείων του. Επίσης, για τα πρώτα 7 έτη λειτουργίας του οργανισµού, η χώρα 

θα τον χρηµατοδοτεί µε 22 εκατ. δολάρια και µε 15 εκατ. ύστερα από το πέρας της 

περιόδου αυτής74. 

 

Σχεδόν όλα τα προγράµµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας των ΗΑΕ εκπονούνται 

από την εταιρεία Masdar75 θυγατρική της Mubadala η οποία επενδύει σε τεχνολογίες 

που θα βοηθήσουν το Abu Dhabi να πετύχει το στόχο του 7% της ηλεκτρικής 

ενέργειας που θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το 2020. Το 2009 η 

Masdar ολοκλήρωσε ένα περίπλοκο και εκτεταµένο φάσµα φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων στην πόλη Masdar. To έργο αυτό στο οποίο χρησιµοποιήθηκε η 

τεχνογνωσία της αµερικανικής εταιρείας First Solar και της κινεζικής Suntech, 

εγκαταστάθηκε από µία ταχέως αναπτυσσόµενη τοπική εταιρεία, την Enviromena 

παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 10 MW. Ο προαναφερθείς στόχος του 7% 

ισοδυναµεί µε 1500 MW και η Masdar εξετάζει διάφορες τεχνολογίες ώστε να 

καταλήξει σε εκείνη που θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τεχνολογία που 

ονοµάζεται «συµπυκνωµένη ηλιακή ενέργεια» CSP φαίνεται πως είναι η ιδανική για 

την παραγωγή του 90% της καθαρής ενέργειας του Abu Dhabi. Η τεχνολογία αυτή, η 

οποία έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα στην Ισπανία, χρησιµοποιεί κρύσταλλα που 

δεσµεύουν τη θερµότητα του ήλιου και βράζουν νερό, οι ατµοί του οποίου στη 

συνέχεια περιστρέφουν µία τουρµπίνα παραγωγής ρεύµατος. Το βασικό της 

πλεονέκτηµα είναι η παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας και η διατήρηση της 

παραγωγής αρκετές ώρες µετά τη δύση του ήλιου. Το βασικό µειονέκτηµα της CSP 

είναι ότι η σκόνη και η οµίχλη µειώνουν την απόδοσή της κατά 20%. Συγχρόνως το 

κόστος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει µειωθεί αισθητά έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η εγκατάστασή τους σε κλίµακα αρκετά ευρύτερη από ότι αρχικά 

υπολογιζόταν. Τα φωτοβολταϊκά έχουν επιπλέον το πλεονέκτηµα της µικρότερης 

ευαισθησίας στη σκόνη και την οµίχλη76.  

 

Αναµφισβήτητα ο ήλιος είναι για τα ΗΑΕ η κύρια πηγή ανανεώσιµης ενέργειας. 

Παρόλα αυτά έχουν πραγµατοποιηθεί επενδύσεις τόσο στην αιολική όσο και στη 

γεωθερµική ενέργεια. Το 2009, η Masdar αποφάσισε να επενδύσει 2,2 δις ευρώ στο 

                                                 
74 UAE-Yearbook 2010, σ.124 
75 http://www.masdar.ae/en/home/index.aspx  
76 UAE-Yearbook 2010, σ.126 
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Ηνωµένο Βασίλειο για την κατασκευή του µεγαλύτερου αιολικού πάρκου στον 

κόσµο. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τις φιλοδοξίες της εταιρείας να καταστεί ένας από 

τους σηµαντικότερους διεθνείς παίκτες παραγωγής πράσινης ενέργειας. Αναφορικά 

µε την άγνωστη στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου γεωθερµία, η Masdar από κοινού 

µε µία ισλανδική εταιρεία σκοπεύουν να ξεκινήσουν γεωτρήσεις στην πόλη Masdar 

σε βάθος τριών και τεσσάρων χιλιοµέτρων για να εκµεταλλευτούν την θερµότητα του 

υπεδάφους η οποία φτάνει σε θερµοκρασία µεταξύ 80 και 140 βαθµούς Κελσίου. 

Αυτές οι πηγές θερµότητας θα χρησιµοποιηθούν στο σύστηµα ψύξης της πόλης77.   

 

Η έρευνα για νέες πηγές ενέργειας και για βελτίωση των υπαρχουσών τεχνολογιών 

έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Επιστήµης και Τεχνολογίας του Masdar «MIST78» το 

οποίο ιδρύθηκε µε τη συνεργασία του MIT της Μασαχουσέτης. Το Ινστιτούτο ελπίζει 

να γίνει µία µέρα κέντρο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αποκλειστικής τεχνολογίας 

που το Abu Dhabi θα εξάγει στο εξωτερικό. Η πασίγνωστη εταιρεία κατασκευής 

αεροσκαφών Boeing, η εταιρεία τεχνολογίας καυσίµων Honeywell UOP και η Eithad 

Airways ανέθεσαν στο ινστιτούτο τη µελέτη της δυνατότητας παραγωγής καυσίµων 

για την αεροπλοΐα χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη κάποια ιδιαίτερα φυτά που 

ευδοκιµούν κοντά στο θαλασσινό νερό στο Abu Dhabi79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 UAE-Yearbook 2010, σ.127 
78 http://www.masdar.ac.ae/  
79 UAE-Yearbook 2010, σ.127 
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2.8 Πυρηνική ενέργεια 

Στα ΗΑΕ θεωρείται πως η πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο βιώσιµη λύση για 

τις ενεργειακές απαιτήσεις είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνικούς 

αντιδραστήρες. Συνεπώς, η πυρηνική ενέργεια προορίζεται να γίνει έως το 2020 η 

δεύτερη σηµαντικότερη πηγή στα ΗΑΕ αµέσως µετά το φυσικό αέριο που παράγει το 

25% της ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της οικονοµικής 

ανάπτυξης του κράτους. Στο ενδιαφέρον των ΗΑΕ για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας εντάσσεται και το σχέδιο για την ανάπτυξη ενός ειρηνικού πυρηνικού 

προγράµµατος που θα καλύπτει τις αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της χώρας µε 

βάση υψηλά πρότυπα διαφάνειας και πυρηνικής ασφάλειας και βεβαίως σύµφωνα µε 

τους διεθνείς κανονισµούς και σε πλήρη συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Ατοµικής Ενέργειας. Άλλωστε τα ΗΑΕ πρωτοστατούν στην ευρύτερη περιοχή της 

µέσης ανατολής για την πυρηνική ασφάλεια , καλώντας το Ισραήλ να κατεδαφίσει τις 

στρατιωτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που διαθέτει και το Ιράν να συνεργαστεί µε 

τη διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να αρθούν οι αµφιβολίες και οι υποψίες αναφορικά µε 

τη φύση του πυρηνικού του προγράµµατος80.  

 

 Το 2009, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε το νόµο µε τον οποίο τέθηκε 

επισήµως σε εφαρµογή το πυρηνικό πρόγραµµα, δηµιουργώντας παράλληλα την 

Ανεξάρτητη Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 

του ειρηνικού πυρηνικού προγράµµατος της χώρας και τη διασφάλιση των προτύπων 

για την προστασία από την ακτινοβολία. Η αρχή θα είναι επίσης υπεύθυνη για την 

αδειοδότηση των φορέων εκµετάλλευσης στον τοµέα των πυρηνικών και την 

παρακολούθηση των ραδιενεργών υλικών. Την ίδρυση της ρυθµιστικής αρχής 

ακολούθησε η σύµβαση για την κοινοπραξία νοτιοκορεατικών και αµερικανικών 

εταιρειών µε επικεφαλής την Korea Electric Power Corporation (KEPCO) για την 

κατασκευή και λειτουργία µιας σειράς αντιδραστήρων. Η KEPCO καλείται να 

κατασκευάσει τέσσερις αντιδραστήρες µέχρι το 2020. Η πρώτη από τις τέσσερις 

µονάδες ισχύος 1400 MW, έχει προγραµµατιστεί να ξεκινήσει την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2017.   

  

 

                                                 
80 UAE-Yearbook 2010, σ.130 
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Το πυρηνικό πρόγραµµα των ΗΑΕ έλαβε την πλήρη υποστήριξη και εµπιστοσύνη της 

διεθνούς κοινότητας και έχει θεωρηθεί ως πρότυπο και µάλιστα περιγράφεται ως το 

«χρυσό πρότυπο» για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος πυρηνικής ενέργειας. Στην 

κατεύθυνση αυτή τα ΗΑΕ υπέγραψαν το 2009 µαζί µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Ατοµικής Ενέργειας ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στο οποίο θεσπίστηκε µία διαδικασία 

αυστηρών ελέγχων των πυρηνικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων. Τα ΗΑΕ έχουν 

επίσης υπογράψει συµφωνίες ορόσηµα µε άλλα κράτη. Η πιο γνωστή είναι η διµερής 

συµφωνία µε τις ΗΠΑ για την ειρηνική συνεργασία  που θα ενισχύει την ασφάλεια 

και τα διεθνή πρότυπα περί µη διάδοσης των πυρηνικών, γνωστή ως «συµφωνία 

123». Άλλα µνηµόνια συνεργασίας έχουν υπογραφεί µε την Ιαπωνία, τη Βρετανία και 

τη Γαλλία. Η τελευταία µάλιστα έχει εκφράσει την επιθυµία της να βοηθήσει στην 

εφαρµογή του προγράµµατος της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και 

επανέλαβε τη δέσµευσή της για τη διατήρηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε 

τα ΗΑΕ81.  
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2.9 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα των ΗΑΕ βασίζεται στον τραπεζικό τοµέα. Πριν από 

την εκµετάλλευση του πετρελαίου υπήρχε πολύ µικρή τραπεζική δραστηριότητα που 

περιοριζόταν στο Abu Dhabi. Η ανακάλυψη όµως του πετρελαίου και η συνακόλουθη 

αύξηση του πλούτου προκάλεσαν µία άνευ προηγουµένου τραπεζική δραστηριότητα. 

Σήµερα στα ΗΑΕ δραστηριοποιούνται 20 εθνικές τράπεζες µε 301 υποκαταστήµατα 

και 26 ξένες τράπεζες µε 83 υποκαταστήµατα. Αυτό το εκτεταµένο δίκτυο των 

τραπεζικών υπηρεσιών καταδεικνύει τον υψηλό βαθµό της χρηµατοπιστωτικής 

εµβάθυνσης στη χώρα. Η κεφαλαιακή τους επάρκεια µάλιστα είναι τέτοια που είναι 

ικανές να κινητοποιούν αρκετά µεγάλο όγκο καταθέσεων που συχνά είναι πολύ 

µεγαλύτερος από την εγχώρια ζήτηση για παροχή πιστώσεων. Κατά συνέπεια µεγάλα 

ποσά καταθέσεων επενδύονται στο εξωτερικό χωρίς να έχει επηρεαστεί η 

διαθεσιµότητα κεφαλαίων σε ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις, τουναντίον έχει 

ενισχυθεί. 

 

Σε γενικές γραµµές οι τράπεζες των ΗΑΕ είναι επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες και το 

κανονιστικό πλαίσιο της Κεντρικής Τράπεζας έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα 

διεθνή πρότυπα. Παρόλα αυτά, οι καλά ανεπτυγµένες τράπεζες της χώρας δεν 

αποτελούν υποκατάστατο της αγοράς κεφαλαίου. Μέχρι το 2000 τα ΗΑΕ δεν 

διέθεταν επίσηµη κεφαλαιαγορά. Εξαιτίας της απουσίας αυτής, οι επενδυτές 

χρησιµοποιούσαν την έξω-χρηµατιστηριακή (Over The Counter) αγορά για τη 

διαπραγµάτευση των µετοχών. Όµως επειδή η αγορά αυτή ήταν κατακερµατισµένη 

και ελλιπώς ελεγχόµενη, ορισµένοι από τους συµµετέχοντες προέβησαν σε επιβλαβή 

χειραγώγηση της κερδοσκοπίας. Οι χειρισµοί αυτοί αύξησαν τις τιµές των µετοχών 

σε τέτοιο βαθµό που όµως δεν ήταν σύµφωνος µε τις επιδόσεις των εταιρειών ή µε τα 

αναµενόµενα µελλοντικά τους κέρδη. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις η τιµή της 

µετοχής δεκαπλασιάστηκε. Όµως, οι υψηλές τιµές των µετοχών απετέλεσαν δέλεαρ 

για τους ανεπαρκώς πληροφορηµένους επενδυτές οι οποίοι τελικά τοποθέτησαν 

µεγάλο µέρος των αποταµιεύσεών τους στις µετοχές και µάλιστα ορισµένοι 

δανείστηκαν για να αγοράσουν µετοχές. Ξαφνικά η φούσκα έσκασε και πολλοί 

έχασαν µεγάλο µέρος των επενδύσεών τους ενώ άλλοι αδυνατούσαν να 

ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Φυσικά, το κοινό έχασε την   

εµπιστοσύνη του στις µετοχές αλλά η κυβέρνηση των ΗΑΕ επενέβη δυναµικά 

επιταχύνοντας τη διαδικασία για τη θέσπιση της επίσηµης οργανωµένης 
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χρηµατιστηριακής αγοράς. Έτσι, το 2000 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δύο 

χρηµατιστήρια, ένα στο Abu Dhabi και ένα στο Dubai. Η λειτουργία τους είναι 

ακόµα περιορισµένη και είναι απαραίτητο για τη χώρα να αναπτύξει τις αγορές 

κεφαλαίου επειδή στο µέλλον οι αγορές αυτές θα αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης 

καθώς θα κληθούν να κινητοποιήσουν πόρους για τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού 

τοµέα
82.  

 

Το χρηµατιστήριο του Abu Dhabi απολαµβάνει οικονοµική και διοικητική 

αυτοτέλεια και παρά την περιορισµένη του λειτουργία έχει καταγράψει σηµαντικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης που αντανακλώνται στην αξιοσηµείωτη αύξηση των συναλλαγών 

και τη ζήτηση και άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων όπως είναι τα οµόλογα, 

αυξάνοντας έτσι την κλίµακα και το εύρος των συναλλαγών. Σήµερα στο 

χρηµατιστήριο του Abu Dhabi είναι εισηγµένες 67 εταιρείες συνολικής αξίας 309,9 

δις dirham επιτρέποντας στους επενδυτές να συναλλάσσονται µέσω οποιασδήποτε 

χρηµατιστηριακής εταιρείας που είναι εγγεγραµµένη στο χρηµατιστήριο. Το 

τελευταίο έχει επίσης υπογράψει συµφωνίες µε µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

για να του παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης όπως είναι η Εθνική Τράπεζα του Abu 

Dhabi, η HSBC, η Standard Chartered, η Deutsche Bank και η Citi. Επίσης, 

εβρισκόµενο σε ευθυγράµµιση µε τη σε βάθος εικοσαετίας κυβερνητική στρατηγική 

για το Abu Dhabi, φιλοδοξεί να καταστεί το µεγαλύτερο χρηµατιστήριο στην περιοχή 

του Κόλπου καθοδηγώντας την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίου των ΗΑΕ µέσω µίας 

καλά οργανωµένης αγοράς σε ένα ευνοµούµενο περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την 

ακεραιότητα των συναλλαγών και τη διαφάνεια. Η αναβάθµιση των ΗΑΕ σε 

αναδυόµενη αγορά ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά κεφαλαίου των ΗΑΕ για 

να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς επενδυτές και να φιλοξενήσει περισσότερα 

χαρτοφυλάκια των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως συµβαίνει και σε 

άλλες αναδυόµενες αγορές όπως στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Αν και το 

χρηµατιστήριο του Abu Dhabi είναι µόλις δώδεκα ετών, δηλαδή πολύ νέο συγκριτικά 

µε τα χρηµατιστήρια των άλλων αναδυόµενων αγορών, οι αδιάκοπες προσπάθειες της  

χώρας να καταστεί ένα περιφερειακό και διεθνές χρηµατοοικονοµικό κέντρο 

απέφεραν παγκόσµια αναγνώριση και συνακόλουθα ενέτειναν τις προσπάθειές του 

προκειµένου να εφαρµόσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, να αναπτύξει τις 

                                                 
82 Elhiraika – Hamed 2002, σ.19  
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υποδοµές του και να εισαγάγει νέα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά προϊόντα. 

Αναµφισβήτητα το χρηµατιστήριο του Abu Dhabi διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις 

προσπάθειες του εµιράτου για τη διαφοροποίηση της οικονοµίας και την 

απαγκίστρωση από τους υδρογονάνθρακες µέσω της στήριξης άλλων τοµέων και 

υπηρεσιών, κυρίως των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών83. 

 

Πίνακας 6. Η ανάπτυξη του Χρηµατιστηρίου του Abu Dhabi 2004 – 2009  

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Εργαζόµενοι 74 101 105 122 127 137 
Εισηγµένες 
Εταιρείες 

35 59 60 64 65 67 

Εύρος Αγοράς 
($ εκ.) 

54.963 133.163 80.331 120.694 68.822 80.210 

Χρηµατοµεσίτες 16 33 84 96 98 94 
Επενδυτές 125.740 746.335 852.668 860.124 876.619 887.787 
Αξία 
συναλλαγών ($ 
εκ.) 

4.450 28.511 19.224 47.744 63.216 19.107 

Όγκος 
συναλλαγών 
(εκ.) 

947 8.266 11.296 52.060 49.983 37.616 

Αριθµός 
συναλλαγών 

83.346 565.562 715.742 1.102.607 1.126.486 774.710 

∆είκτης 3.070,88 5.202,95 2.999,66 4.551,8 2.390,01 2.743,61 
 
Πηγή: UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.48 
 

Η Aγορά του Dubai λειτουργεί ως δευτερογενής αγορά για τη διαπραγµάτευση 

τίτλων που εκδίδονται από δηµόσιες µετοχικές εταιρείες, οµολόγων που εκδίδονται 

από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση από τις τοπικές κυβερνήσεις και δηµόσιους φορείς 

της χώρας, προϊόντων των επενδυτικών κεφαλαίων και οποιονδήποτε άλλων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εγχώριων ή ξένων, που γίνονται αποδεκτά από την 

αγορά. Η αγορά του Dubai λειτουργεί µε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

συναλλαγών όπως άλλωστε ισχύει στα µεγαλύτερα χρηµατιστήρια του κόσµου. Το  

σύστηµα αυτό, για τη δηµιουργία του οποίου η αγορά συνεργάστηκε µε διεθνείς 

διακεκριµένους ειδικούς, είναι δίκαιο, διαφανές και αποτελεσµατικό εξυπηρετώντας 

έτσι τα συµφέροντα των επενδυτών πραγµατοποιώντας παράλληλα τους 

οικονοµικούς στόχους των ΗΑΕ. Η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

ακεραιότητας των συναλλαγών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της 
                                                 
83 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.48 
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δραστηριότητας της αγοράς. Το τµήµα ελέγχου της αγοράς παρακολουθεί τη 

συµµόρφωση µε τους κανόνες διαπραγµάτευσης και βοηθά να εξασφαλιστεί ότι η 

διαπραγµάτευση γίνεται µε µεθοδικό τρόπο. Το τµήµα αδειοδότησης και 

επιθεώρησης των brokers παρακολουθεί τη συµπεριφορά τους για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας των δραστηριοτήτων τους και την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών 

στους επενδυτές. Η αγορά παρέχει επίσης στους επενδυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία 

αναφορικά µε τους εκδότες των εισηγµένων αξιών και απαγορεύει τη χρήση 

εµπιστευτικών πληροφοριών84.   

 

Τα ΗΑΕ βρίσκονται ανάµεσα στα χρηµατοοικονοµικά κέντρα της Ευρώπης και της 

νοτιοανατολικής Ασίας, σε µία περιοχή που περιλαµβάνει πάνω από 42 χώρες µε 

συνολικό πληθυσµό περίπου 2,2 δις ανθρώπους. Η περιοχή αυτή που εκτείνεται από 

το δυτικό άκρο της Βόρειας Αφρικής µέχρι το ανατολικό τµήµα της Νότιας Ασίας δεν 

είχε µέχρι το 2004 ένα διεθνούς κλάσης χρηµατοοικονοµικό κέντρο. Έτσι, το ∆ιεθνές 

Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai αποτελεί µία πλατφόρµα για 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και παρόχους υπηρεσιών. Συµπεριλαµβάνεται 

στο όραµα του Dubai να καταστεί το εµιράτο κέντρο διεθνών χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών και περιφερειακή πύλη για κεφάλαια και επενδύσεις. Το κέντρο στοχεύει 

να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην αντιµετώπιση των αυξανόµενων οικονοµικών 

αναγκών και απαιτήσεων της περιοχής ενισχύοντας παράλληλα τους δεσµούς µεταξύ 

των αγορών της Ευρώπης, της Άπω Ανατολής και της Αµερικής. Έχει σχεδιαστεί για 

την προσέλκυση ρευστότητας και την επαναπροώθησή της µε τη µορφή επενδύσεων 

συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, διευκολύνει τις 

σχεδιαζόµενες ιδιωτικοποιήσεις, ενώ όντας ένα παγκόσµιο κέντρο ισλαµικής 

χρηµατοδότησης εξυπηρετεί µεγάλες ισλαµικές κοινότητες από τη Μαλαισία και την 

Ινδονησία έως τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το κλειδί για την επιτυχία του είναι η   

υλοποίηση των σχεδίων σε ένα ασφαλές περιβάλλον Από την αρχή της λειτουργίας 

του, το ∆ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai έχει προσελκύσει διεθνείς 

εταιρείες όπως η Merrill Lynch, η Morgan Stanley, η Goldman Sachs, η Mellon 

Global, η Barclays Capital, η Credit Suisse, η Deutsche Bank αλλά και άλλα 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που ζήτησαν και έλαβαν από το Κέντρο άδεια 
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λειτουργίας
85. Τα κυριότερα προνόµια που απολαµβάνουν οι εταιρείες που 

συµµετέχουν στο Κέντρο είναι: 

• Πλήρης ιδιοκτησία της εταιρείας 

• Μηδενικός φορολογικός συντελεστής επί εισοδηµάτων και κερδών 

• ∆εν υπάρχει περιορισµός στο συνάλλαγµα  

• Ελευθερία στον επαναπατρισµό κεφαλαίων και κερδών 

• Αγγλόφωνο δικαστικό σύστηµα µε διεθνούς φήµης δικαστές  

• Νόµοι και κανόνες υψηλών προδιαγραφών 

• Υπερσύγχρονα γραφεία και εξελιγµένες υποδοµές 

• Επιχειρησιακή υποστήριξη 

 

Το ∆ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai εστιάζει στις ακόλουθες 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: τραπεζικές και χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, αγορές 

κεφαλαίου, διαχείριση πλούτου, υπηρεσίες ασφάλισης και αντασφάλισης, ισλαµική 

χρηµατοδότηση και βοηθητικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή δανείζονταν 

παραδοσιακά από εγχώριους δανειστές µε συχνά αναποτελεσµατικό, ακριβό και 

δύσκολα ρευστοποιήσιµο κόστος. Ταυτόχρονα, οι αδύναµες αγορές κεφαλαίων 

ανάγκασαν τους ντόπιους επενδυτές να αναζητήσουν ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. 

Όµως, το διογκούµενο πρόγραµµα απελευθέρωσης και ιδιωτικοποιήσεων που 

λαµβάνει χώρα στην περιοχή, η αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων και η ταχεία 

επέκταση του περιφερειακού εµπορίου έχουν συµβάλει αποφασιστικά στη ζήτηση 

περισσότερο εξελιγµένων µορφών χρηµατοδότησης. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος του 

Κέντρου το οποίο καλείται να δράσει ως καταλύτης και να διευκολύνει την 

κινητοποίηση των κεφαλαίων. Έχει άλλωστε σκοπό να καθιερωθεί ως περιφερειακή 

πύλη για επενδυτικές τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που επιθυµούν 

να δραστηριοποιηθούν σε αυτή τη µεγάλη και σχετικά αναξιοποίητη αγορά. 

 

Αναφορικά µε τη διαχείριση πλούτου, το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσµα 

επενδυτικών ευκαιριών όπως αµοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα. Ως προς τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, η διείσδυσή τους στην περιοχή ήταν 

πολύ πιο κάτω από το διεθνή µέσο όρο. Όµως, µε την οικονοµική ανάπτυξη, τη 

βιοµηχανοποίηση και τη βελτίωση της νοµοθεσίας, η περιοχή αλλάζει στάση 
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απέναντι στον κίνδυνο και συνειδητοποιείται η ανάγκη για ασφάλιση. Μάλιστα, 

εξαιτίας της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης που διανύουµε, ασφαλιστικές 

υπηρεσίες από όλον τον κόσµο εξετάζουν τώρα άλλες αγορές µεταξύ των οποίων και 

της Μέσης Ανατολής προκειµένου να αποκοµίσουν κέρδη. Το ∆ιεθνές 

Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai φιλοδοξεί να αποτελέσει παγκόσµιο κόµβο 

ασφαλίσεων µέσω της προσέλκυσης διεθνών εταιρειών ασφάλισης και 

αντασφάλισης, χρηµατοµεσιτών και άλλων παρόχων υπηρεσιών.  

 

Η ισλαµική χρηµατοδότηση είναι µία βιοµηχανία αξίας 400 δις δολαρίων που 

αναπτύσσεται κατά 15% ετησίως και µε αναµενόµενα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης 

για τα επόµενα 15 µε 20 χρόνια. Όπως µε την ασφάλιση, έτσι κι εδώ το Κέντρο 

επιθυµεί να καταστεί ένας διεθνής κόµβος της ισλαµικής χρηµατοδότησης και η 

φιλοδοξία αυτή συµπίπτει µε µία πολύ ενδιαφέρουσα στιγµή για την ανάπτυξη της 

αγοράς. Κάθε ισλαµική αγορά έχει αναπτυχθεί σχετικά ανεξάρτητα θέτοντας τους 

δικούς της κανονισµούς και πρότυπα και αναπτύσσοντας ένα µεγάλο εύρος 

προϊόντων µε διαφορετικά σηµεία αναφοράς και τεχνικές τιµολόγησης. Αν όµως η 

βιοµηχανία αυτή θέλει να αναπτυχθεί και να της δοθεί διεθνής αναγνώριση, οι τάσεις 

αυτές είναι ασύµβατες. Για αυτό, υπάρχει πλέον µία αυξανόµενη παραδοχή ότι η 

συνεργασία είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, το ∆ιεθνές 

Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai επιθυµεί να αποκτήσει το εµιράτο ηγετική 

θέση που θα καθιερώσει τα διεθνή πρότυπα τα οποία τελικά θα τονώσουν το 

διασυνοριακό εµπόριο.  

 

Εκτός από τους παραπάνω τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, το κέντρο θα 

συνεχίσει να προσελκύει υψηλού επιπέδου, αξιόπιστους παρόχους βοηθητικών 

υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι µια πλήρως ισχυρή πλατφόρµα για την υποστήριξη των 

λειτουργικών αναγκών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων λογιστικές και νοµικές πρακτικές, συµβούλους 

διαχείρισης και παροχή πληροφοριών για την αγορά86.  

 

Η τοποθεσία στην οποία θα λειτουργεί το ∆ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του 

Dubai αποτελεί από µόνη της δέλεαρ για την εγκατάσταση σε αυτήν διεθνών 
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επιχειρήσεων. Είναι κάτι παραπάνω από µία οικονοµική περιοχή, είναι µία πόλη µέσα 

στην πόλη µε ένα µοναδικό συνδυασµό κτιρίων και ανοιχτών χώρων, το 65% των 

οποίων θα είναι διαµορφωµένο µε ζώνες πρασίνου. Θα παρέχει µέσα σε εκατοµµύρια 

τετραγωνικά πόδια υπερσύγχρονους χώρους γραφείων, κατοικίες και χώρους 

αναψυχής, ξενοδοχεία, καταστήµατα, εστιατόρια, µουσείο και καλλιτεχνικά κέντρα. 

Εγγύηση για την επιτυχία του Κέντρου αποτελεί το ίδιο το κοσµοπολίτικο Dubai µε 

το ασφαλές και οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά σταθερό περιβάλλον και µε την 

εξαιρετική υποδοµή και το άρτια εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο και πολυπολιτισµικό 

εργατικό δυναµικό. Συγχρόνως, εβρισκόµενο υπό µία ηγεσία µε όραµα και 

λειτουργώντας υπό ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το ∆ιεθνές 

Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Dubai είναι έτοιµο να αξιοποιήσει τη µεγαλύτερη 

αναδυόµενη αγορά για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σε µία περιοχή 2,2 δις 

ανθρώπων µε ένα συνολικό ΑΕΠ 2,3 δις δολαρίων που αυξάνεται ετησίως κατά 5%87.  

 

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση δεν θα µπορούσε να αφήσει αλώβητα και τα 

ΗΑΕ. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την οικονοµία, ο αρχικός αντίκτυπος 

της ύφεσης έγινε αισθητός στα ΗΑΕ καθώς µεγάλες εισροές κεφαλαίου που είχαν 

πραγµατοποιηθεί µε την προσδοκία µιας αναπροσαρµογής του dirham έναντι του 

δολαρίου ΗΠΑ τελικά αποσύρθηκαν στα τέλη του 2008. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διεύρυνση των spreads των κρατικών οµολόγων, η πτώση του γενικού δείκτη στα 

τοπικά χρηµατιστήρια και η έλλειψη χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων που 

επιβράδυνε ιδιαίτερα την ανάπτυξη των τοµέων των κατασκευών και των ακινήτων, 

ενίσχυσαν την κρίση. Επιπλέον, η υποχώρηση στις τιµές των ακινήτων, ειδικά στο 

Dubai, επηρέασε πολλές τράπεζες που είχαν επενδύσεις στον τοµέα αυτό. 

Αποτέλεσµα αυτών των παραγόντων ήταν η µείωση της ρευστότητας. Τα µέτρα που 

ελήφθησαν από τα οµοσπονδιακά όργανα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 

εµπιστοσύνη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συµπεριλαµβανοµένου της Κεντρικής 

Τράπεζας των ΗΑΕ η οποία διέθεσε 50 δις. ευρώ  για τη στήριξη των τοπικών 

δανειστών και του Υπουργείου Οικονοµικών όπου διέθεσε 70 δις. ευρώ για τη 

στήριξη της ρευστότητας,  αναζωπύρωσαν το δανεισµό και έδωσαν ώθηση στην 

οικονοµική δραστηριότητα. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει µέχρι 

120 δις. dirham σε τράπεζες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο διαφόρων προγραµµάτων 
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δανεισµού και εγγυήσεων διατραπεζικού δανεισµού για τρία χρόνια. Το Φεβρουάριο 

του 2009, το Οικονοµικό τµήµα του Abu Dhabi διέθεσε 16 δις dirham σε πέντε από 

τις µεγαλύτερες τράπεζες του εµιράτου. Τα µέτρα που ελήφθησαν από την 

κυβέρνηση βοήθησαν τις τράπεζες να εδραιώσουν τους ισολογισµούς τους, παρόλο 

που τα κέρδη των τραπεζών µειώθηκαν κατά το πρώτο τρίµηνο και µία έκτακτη 

οικονοµική επιτροπή συστάθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών για να εξετάσει 

περαιτέρω δράσεις για την στήριξη των δανειστών. Με την πάροδο του χρόνου, οι 

τράπεζες ανέφεραν αύξηση των χρεοκοπιών και έχασαν µεγάλο µέρος των πληρωµών 

από τα εµπορικά δάνεια, πολλά από τα οποία ήταν στον τοµέα των ακινήτων, όπου 

παρατηρήθηκε µία απότοµη πτώση στις τιµές τους λόγω της απόσυρσης κεφαλαίων 

κυρίως από ξένους επενδυτές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών βρισκόταν σε χαµηλά 

επίπεδα και οι τράπεζες δίσταζαν να δανείσουν µε αποτέλεσµα πολλά έργα να 

αδρανοποιηθούν. Εντωµεταξύ, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας των ΗΑΕ συνέχισε να 

επηρεάζεται από παγκόσµια γεγονότα και κρίσεις. Μία τέτοια κρίση ήταν εκείνη της 

Σαουδικής Αραβίας, µε τη συµµετοχή δύο µεγάλων οµίλων, της Saad Group και της 

Ahmad Hamad Al Gosaibi, η οποία επηρέασε ένα αριθµό τραπεζών που είχαν εκτεθεί 

σε δάνεια αυτών των εταιρειών. Σε µία επιπλέον προσπάθεια να τονωθεί ο δανεισµός, 

η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ αναπροσάρµοσε τον Οκτώβριο το διατραπεζικό 

επιτόκιο (Eibor), το µέσο επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες όταν δανείζουν η µία 

στην άλλη. Το µέτρο απεδείχθη τελικώς αποτελεσµατικό στη µείωση των επιτοκίων 

σε ένα επίπεδο που ανταποκρινόταν στην αγορά και τη βελτίωση των συνθηκών έτσι 

ώστε να αρχίσουν ξανά οι δανειοδοτήσεις88.   

  

Με την οικονοµική κρίση να συνεχίζει να επηρεάζει την πιστωτική πολιτική 

ορισµένων τραπεζών, ενισχύθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί η ρευστότητα στο 

γενικότερο τραπεζικό σύστηµα. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, η 

Κεντρική Τράπεζα έδωσε εντολή στις τράπεζες να αρχίσουν να συµµορφώνονται από 

το 2012 µε τους κανονισµούς της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών. Οι νέες απαιτήσεις οι οποίες θα φέρουν τις τράπεζες των ΗΑΕ σε 

συµφωνία µε τις αµερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες θα απαιτήσουν να δίδεται 

περισσότερη προσοχή στον κίνδυνο του ελέγχου και της διαχείρισης. Τέλος, για να 

βοηθήσει η κυβέρνηση την αναζωογόνηση της αγοράς δανείων ανακοίνωσε σχέδια 
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για τη συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων πιστωτών της χώρας, Amlak και Tamweel . 

Στον συγχωνευθέντα οργανισµό αναµένεται να δοθεί άδεια παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών για να µπορέσει να λάβει καταθέσεις. Η σύµπραξη των δύο πιστωτών 

θεωρείται κοµβικής σηµασίας για την ανάκαµψη της αγοράς κατοικίας89. Το 2009, η 

κυβέρνηση του Dubai πούλησε οµόλογα αξίας 10 δις δολαρίων στην Κεντρική 

Τράπεζα ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που ήλεγχε να αποπληρώσουν τα χρέη 

τους. Για την εποπτεία της κατανοµής των κονδυλίων ιδρύθηκε το Ταµείο 

Χρηµατοοικονοµικής Υποστήριξης (DFSF). Η βοήθεια θα έπρεπε να δοθεί µε 

εµπορικούς όρους και µόνο σε επιχειρήσεις µε ισχυρές µακροπρόθεσµες προοπτικές 

ανάπτυξης. Την ίδια χρονιά, το Dubai ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να εκδώσει επιπλέον 

οµόλογα ύψους 6,5 δις δολαρίων. Το Dubai χρηµατοδοτήθηκε επίσης από την Εθνική 

Τράπεζα του Abu Dhabi και την Al Hilal Bank µε 5 δις δολάρια90.  
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2.10 Άλλοι τοµείς της οικονοµίας 

2.10 α. Τηλεπικοινωνίες 

Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών είναι από τους πιο εξελιγµένους σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Η προώθησή του αποτελεί σηµαντικό µέρος της κυβερνητικής στρατηγικής 

στη βάση της πεποίθησης ότι η επικοινωνία είναι βασικό συστατικό των δηµοσίων 

υποδοµών και απαραίτητο στοιχείο σε µία οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. 

Σήµερα ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών από άκρη σε άκρη των ΗΑΕ είναι γρήγορος 

και αποτελεσµατικός. Τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και το 

διαδίκτυο είναι από τα καλύτερα στον κόσµο καθιστώντας τη χώρα για την περιοχή 

ιδανικό ψηφιακό κόµβο91.  

 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών γνώρισε ταχεία 

ανάπτυξη µε τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην αγορά. Η διείσδυση του 

διαδικτύου έφτασε το 68,3% του πληθυσµού, από τα υψηλότερα ποσοστά στη Μέση 

Ανατολή, που σηµαίνει ότι ένας στους δύο χρησιµοποιεί ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η 

κυβέρνηση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες, κυρίως νοµοθετικές, για την 

επιτάχυνση της εξέλιξης του συγκεκριµένου τοµέα, αρχής γενοµένης από τη 

νοµοθετική πρωτοβουλία του 2003 µε την οποία ξεκίνησε η διαδικασία 

απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών και καθιερώθηκε η αρµόδια Ανεξάρτητη 

Ρυθµιστική Αρχή. Η αναθεώρηση του εν λόγω νόµου το 2008, εξουσιοδότησε την 

ΑΡΑ να εκδίδει κανονισµούς που διασφαλίζουν τον ανταγωνισµό στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών ενισχύοντας παράλληλα τις εξουσίες της ως προς τον έλεγχο του 

τοµέα. Επίσης, προκειµένου η χώρα να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στη Μέση 

Ανατολή, η ΑΡΑ ίδρυσε ένα ταµείο ανάπτυξης της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (Information and Communications Technology Development Fund) 

το οποίο χρηµατοδοτείται από τους παρόχους τηλεπικοινωνίας. Στόχος του είναι να 

ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) στον τοµέα92.  

 

Οι πάροχοι είναι δύο, Etisalat και du και έχουν επιδείξει αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα 

στο δύσκολο µακροοικονοµικό κλίµα. Το δηµόσιο κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο 

των µετοχών τους. Η Etisalat επενδύει από το 1976 σε υποδοµές τηλεπικοινωνιών και   

παρέχει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σταθερής 

                                                 
91 UAE-Yearbook 2010, σ.136 
92 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.81 
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και ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο και καλωδιακής τηλεόρασης. Η εταιρεία 

λειτουργούσε ως µονοπώλιο µέχρι το 2007 οπότε η du εισήλθε στον τοµέα της 

κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά παραµένει ο µεγαλύτερος πάροχος στη χώρα και 

µάλιστα επεκτείνεται διεθνώς. Σήµερα είναι η 16η µεγαλύτερη εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών στον κόσµο και η διεθνής βάση των συνδροµητών της στην 

ευρύτερη περιοχή αγγίζει τα 100.000.000 µε δράσεις που καλύπτουν σχεδόν 2 δις 

ανθρώπους σε 18 αγορές σε ολόκληρο τον κόσµο. Παρά την οικονοµική κρίση των 

τελευταίων ετών, τα εντυπωσιακά έσοδα της εταιρείας βοήθησαν οικονοµικά τη 

στρατηγική της επέκτασης σε υπηρεσίες και υποδοµές όπως το δίκτυο οπτικών ινών 

του Abu Dhabi που ολοκληρώθηκε το 2011 καθιστώντας την πρωτεύουσα την πρώτη 

πόλη στον κόσµο που συνδέεται µε αυτόν τον τρόπο93.  

 

Η du η οποία δραστηριοποιείται στην κινητή τηλεφωνία και τις υπηρεσίες διαδικτύου 

και τηλεόρασης, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της πελατειακής 

βάσης στην εγχώρια αγορά και συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή αύξηση των 

εσόδων και των συνδροµητών της. Η εταιρεία κατέκτησε γρήγορα το 32% της αγοράς 

κινητής τηλεφωνίας εξαιτίας της αλλαγής στρατηγικής στοχεύοντας πλέον σε πιο 

προσοδοφόρους συνδροµητές που χρησιµοποιούν συσκευές νέας γενιάς αφήνοντας 

πίσω τους συνδροµητές που δαπανούσαν λίγα χρήµατα για την κινητή τηλεφωνία. 

Ενώ η Etisalat έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της 

διεθνώς, η du έχει ακολουθήσει άλλη τακτική δίνοντας ώθηση στις ψηφιακές 

υπηρεσίες. Όµως επιθυµεί και αυτή να επεκταθεί εκτός ΗΑΕ και προκειµένου να 

διατηρήσει τις προοπτικές ανάπτυξής της εξετάζει τέσσερα νέα εγχειρήµατα94.  

 

2.10 β. Ναυτιλία 

Τα ΗΑΕ έχουν αναπτυχθεί ως ένα περιφερειακό κέντρο για τις θαλάσσιες µεταφορές. 

Τα λιµάνια των ΗΑΕ  χειρίζονται µεγάλες εισροές προϊόντων από και προς την 

περιοχή και η κατασκευή πλοίων και σκαφών χαρακτηρίζεται ως στρατηγικής 

σηµασίας επένδυση για την οικονοµία.  Η ανάπτυξη των θαλάσσιων µεταφορών προς 

και από τα ΗΑΕ έχει προέλθει σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη του λιµανιού Jebel  

Ali στο Ντουµπάι. Το λιµάνι επέτρεψε την ανάπτυξη µεγάλων ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων, καθώς και της ναυπηγικής βιοµηχανίας, των επισκευών και 

                                                 
93 UAE-Yearbook 2010, σ.138 
94 UAE-Yearbook 2010, σ.138 
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υπηρεσιών συντήρησης. Τα ΗΑΕ είναι µέλος του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

από το 1974. Ο εµπορικός στόλος αποτελείται από ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν 

τη βάση τους στα ΗΑΕ και όπου τουλάχιστον το 51% ανήκει σε υπηκόους του 

κράτους. Τα πλοία µε ξένη σηµαία για να µπορούν να πλέουν στα νερά των ΗΑΕ θα 

πρέπει να έχουν συνάψει σύµβαση µε τις αρχές της χώρας και δεν µπορούν να 

εκτελούν µεταφορές για δικό τους λογαριασµό.  Αυτό έχει αποφασιστεί για να 

ενθαρρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις να καταχωρούν τα πλοία τους υπό τη σηµαία των 

Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Τα πληρώµατα που εργάζονται σε πλοία που πλέουν 

εντός των χωρικών υδάτων πρέπει να έχουν άδεια διαµονής. Όσον αφορά τις ξένες 

ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να λάβουν έγκριση λαµβάνοντας τη σχετική άδεια 

προτού ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους95.   

 

Η Ενωµένη Αραβική Ναυτιλιακή Εταιρεία είναι ο µεγαλύτερος µεταφορέας 

εµπορευµάτων προς και από τη Μέση Ανατολή. Ιδρύθηκε από κοινού από τα έξι 

κράτη του Συµβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου τον Ιούλιο 

του 1976. Το µερίδιο που κατέχουν τα ΗΑΕ είναι 16,5%. Ένας αριθµός άλλων 

εγχώριων ναυτιλιακών εταιρειών ανήκει πλήρως ή εν µέρει στην κυβέρνηση. Ο 

οργανισµός ναυτιλίας και προώθησης εµπορευµάτων των ΗΑΕ περιλαµβάνει 

πολυάριθµες εταιρείες. Στα ΗΑΕ εδρεύει η GAC µία από τις µεγαλύτερες 

ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσµο. Η εταιρεία προµηθεύει επίσης πλοία σε όλο τον 

κόσµο µε ανταλλακτικά και διάφορες υπηρεσίες.  

 

Τα ΗΑΕ έχουν 15 µεγάλα εµπορικά λιµάνια (συµπεριλαµβάνονται οι τερµατικοί 

σταθµοί πετρελαίου) µε συνολική χωρητικότητα πάνω από 70 εκατοµµύρια τόνους. 

Το λιµάνι Jebel Ali του Ντουµπάι  το οποίο χειρίζεται κατά κύριο λόγο το 

βιοµηχανικό υλικό της οµώνυµης ελεύθερης ζώνης είναι το µεγαλύτερο τεχνητό 

λιµάνι παγκοσµίως. Από τα λιµάνια των ΗΑΕ εξάγονται κυρίως πετρέλαιο και  

φυσικό αέριο αλλά επίσης και πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Οι εισαγωγές 

αφορούν ενδιάµεσα και καταναλωτικά αγαθά καθώς επίσης και µια σηµαντική 

επανεξαγωγή προϊόντων σε άλλες οικονοµίες στην περιοχή του Κόλπου, την 

Ανατολική Αφρική και την Ινδία96.  

 

                                                 
95 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.87 
96 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.87 
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Τέλος, τα ΗΑΕ βρίσκονται στις πέντε πρώτες θέσεις στον κόσµο αναφορικά µε τον 

ανεφοδιασµό πλοίων µε καύσιµα ενώ οι ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές 

εγκαταστάσεις αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν 

τα λιµάνια ρυθµίζονται σε επίπεδο εµιράτων. Οι υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµάτων 

όπως η φορτοεκφόρτωση, η ανύψωση, η αποθήκευση και η φύλαξη εµπορευµάτων 

παρέχονται αποκλειστικά από τις λιµενικές αρχές κάθε εµιράτου97. 

 

2.10 γ. Τουρισµός 

Ο τουρισµός είναι από τους σηµαντικότερους τοµείς για το παρόν και το µέλλον της 

οικονοµίας των ΗΑΕ. Σύµφωνα µε την έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού 

Φόρουµ για τα Ταξίδια και τον Τουρισµό, τα ΗΑΕ έρχονται πρώτα στην κατάταξη 

στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αναφορικά µε την ανταγωνιστικότητα του 

τουρισµού µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή, 

τις υποδοµές τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών, την ανταγωνιστικότητα 

των τιµών, τους ανθρώπινους πόρους, τους φυσικούς και πολιτισµικούς πόρους. 

Συνολικά, η τουριστική βιοµηχανία παρουσιάζει µία αυξανόµενη συµβολή στο 

συνολικό ΑΕΠ της χώρας και η συνεισφορά αυτή πρόκειται να αυξηθεί στο µέλλον. 

Επιπρόσθετα, η θετική επίδραση του τουριστικού τοµέα στην οικονοµία των ΗΑΕ 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το 8,5% των θέσεων εργασίας σχετίζεται µε τα 

ταξίδια και τον τουρισµό και αναµένεται να αυξηθεί σε ποσοστό 9.1% µέχρι το 2016. 

Επίσης, όσον αφορά τις εξαγωγές ένα ποσοστό της τάξεως του 10.4% σχετίζεται µε 

τα ταξίδια και τον τουρισµό. Τα ΗΑΕ  αρχίζουν τώρα να αποκοµίζουν τα οφέλη από 

την επένδυση τους στον τουρισµό, µια πολιτική που ξεκίνησε µε την ίδρυση του 

Τµήµατος Τουρισµού και Μάρκετινγκ Εµπορίου του Dubai το 1997, ακολουθούµενη  

από την ίδρυση πληθώρας ξενοδοχείων, θερέτρων και ψυχαγωγικών 

εγκαταστάσεων
98.    

 

Το Abu Dhabi είναι η κινητήριος δύναµη για την ώθηση του τουρισµού στην περιοχή 

αφού πρόκειται να επενδυθούν στον τοµέα αυτό πάνω από 10 δις δολάρια κατά την 

επόµενη δεκαετία. Τα ξενοδοχεία του Abu Dhabi απεκόµισαν 8.6 δις ευρώ το 2006 

από 1.35 εκατοµµύρια επισκέπτες αξιοποιώντας τις ζεστές ρηχές θάλασσες των ΗΑΕ, 

την πλούσια θαλάσσια ζωή, τις µεγάλες αµµώδεις παραλίες και το κλίµα το οποίο 

                                                 
97 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.87 
98 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.93 
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είναι πολύ θερµό το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου.  Το εξαιρετικό αεροδρόµιο και το 

λιµάνι, τα εµπορικά κέντρα, αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων, ο πολιτισµός, 

οι φιλικοί και φιλόξενοι άνθρωποι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτού του τοµέα. Η 

χώρα προσελκύει συνολικά περί τα 11,2 εκατοµµύρια τουρίστες το χρόνο ως απότοκο 

των προσπαθειών της να ωθήσει τις επενδύσεις στην τουριστική βιοµηχανία. Το Abu 

Dhabi συνεχίζει να κάνει σταθερά βήµατα στην εφαρµογή του Σχεδίου Abu Dhabi 

2030, έναν οδικό χάρτη που επιδιώκει να ανταπεξέλθει στην εκτίµηση ότι θα 

τριπλασιαστεί ο πληθυσµός της πρωτεύουσας που θα απασχολείται στις νέες 

βιοµηχανίες, στα πολιτιστικά αξιοθέατα, στα ξενοδοχεία, τα σχολεία και τα 

νοσοκοµεία που χτίζονται. Το σχέδιο επιδιώκει να βρει µια ισορροπία µεταξύ της 

διαχείρισης της ανάπτυξης, της προώθησης του τουρισµού και του εµπορίου, ενώ 

παράλληλα να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης και το φυσικό της 

περιβάλλον
99. Στο Dubai, ο τουρισµός συµβάλλει άµεσα κατά 18% και έµµεσα κατά 

30% στο ΑΕΠ του εµιράτου, στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του οποίου 

καταλύουν 6,5 εκ. τουρίστες το χρόνο, στην πλειοψηφία τους Ευρωπαίοι. Ο 

τουρισµός του Dubai είναι συνεχώς ενεργός χάριν των πολλαπλών εκδηλώσεων που 

λαµβάνουν χώρα στο εµιράτο όπως το ετήσιο φεστιβάλ λιανικών αγορών ή το 

κλασικό τουρνουά γκολφ της ερήµου. Το εµιράτο Sharjah κατέχει µία ξεχωριστή 

θέση στην τουριστική βιοµηχανία της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, εστιάζοντας 

σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσελκύοντας περισσότερο οικογένειες παρά τον 

κοσµοπολίτικο τουρισµό που επιλέγει το γειτονικό Dubai. Εκτός όµως από την 

αξιοποίηση του πολιτισµού, το εµιράτο προσφέρει µία σειρά θαυµάτων της φύσης  

όπως παρθένες παραλίες, αµµόλοφους και πάρκα που ειδικεύονται στον 

αγροτουρισµό. Οι αρχές του εµιράτου έχουν αξιοποιήσει αυτές τις φυσικές οµορφιές 

δίνοντας πνοή σε πρωτοβουλίες όπως το Πάρκο της Ερήµου και το Κέντρο 

αναπαραγωγής της υπό εξαφάνιση άγριας αραβικής ζωής. Τα συνέδρια, οι 

συνεδριάσεις και οι εκθέσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον τουρισµό του εµιράτου 

αφού όσοι ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους έχουν την τάση να δαπανούν 

περισσότερα χρήµατα από ότι οι συνηθισµένοι τουρίστες. Το Sharjah προωθεί 

δραστήρια τις τουριστικές του υπηρεσίες στο εξωτερικό και η Κίνα και η 

Σκανδιναβία θεωρούνται ως οι κύριες χώρες προέλευσης τουριστών για το µέλλον. 

Το Ajman µε τις όµορφες παραλίες του, τις υποδοµές µεταφορών και ένα ζεστό και 

                                                 
99 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.93 
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φιλόξενο πολιτισµό επιδιώκει να δηµιουργήσει την εικόνα της πολυτέλειας και των 

αισθήσεων αναδεικνύοντας το εµιράτο ως ένα ιδανικό µέρος για διακοπές. Ένας 

αριθµός ξενοδοχείων πέντε αστέρων κατασκευάζονται στο εµιράτο ενώ το έργο «Al 

Zora» στον κολπίσκο του Ajman θα παρέχει έναν ολοκληρωµένο τουριστικό 

προορισµό. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι το Ajman έχει γίνει ο ιδανικός προορισµός 

για τουρίστες που αναζητούν την πολυτέλεια και τις ανέσεις. Στο εµιράτο Ras Al 

Khaimah, οι τοπικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο για το 2012 την αύξηση των 

επισκεπτών στα 2,5 εκ. αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό 

τοπίο. ∆ιάφορα τουριστικά έργα αξίας 5 δις δολαρίων βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη 

προκειµένου να τονώσουν τον τοµέα. Επίσης, δίδεται έµφαση στον οικοτουρισµό 

διότι οι σχετικές µε αυτόν δραστηριότητες έχουν µικρή αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον και µπορούν να βοηθήσουν στην οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών 

κοινοτήτων. Αξίζει τέλος να επισηµανθεί ότι η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο Ras Al Khaimah είναι συγκρίσιµες µε εκείνες των υπόλοιπων 

εµιράτων και τα επίπεδα πληρότητας στις ξενοδοχειακές µονάδες κυµαίνονται µεταξύ 

90% και 95%. Το 7ο εµιράτο, το Fujairah εβρισκόµενο στην ανατολική ακτή των 

ΗΑΕ είναι µάλλον το ωραιότερο από όλα τα εµιράτα. Εκτός από τις αµµώδεις 

παραλίες, στο Fujairah βρίσκονται τα όρη Hajar και παλιά κάστρα καθιστώντας το 

τουριστικό προορισµό για τους κατοίκους των ΗΑΕ ενώ τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µία αυξανόµενη ροή τουριστών από την Ευρώπη, κυρίως από τη 

Γερµανία και τη Ρωσία. Η κυβέρνηση του εµιράτου έχει διαθέσει περίπου τρία δις 

dirham για την ανάπτυξη του τουρισµού της τα επόµενα πέντε χρόνια και ήδη τρία 

µεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα από αυτά είναι το «Mina Al Fajer Resort» 

κόστους 600 εκ dirham. Ουσιαστικά πρόκειται για µία παραθαλάσσια κοινότητα µε 

µαρίνες, βίλλες, διαµερίσµατα και ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων100. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 UAE Investors’ Guide 2010 – 2011, σ.95 
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2.10 δ. Γεωργία 

Η καλλιεργήσιµη και δασική έκταση αποτελεί λιγότερο από 1.5% της συνολικής 

έκτασης των ΗΑΕ. Ως εκ τούτου η συνεισφορά της γεωργίας στο ΑΕΠ της χώρας 

είναι µικρή. Οι περιορισµένες αγροτικές εκτάσεις µε τα ακατάλληλα εδάφη, το 

πρόβληµα της λειψυδρίας και το σκληρό κλίµα δεν απετέλεσαν εµπόδιο για την 

ανάπτυξη της γεωργίας. Τα τελευταία 30 χρόνια έγιναν προσπάθειες να αυξηθούν οι 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις ύστερα από την απόφαση της Κυβέρνησης να δοθεί έµφαση 

στην αγροτική ανάπτυξη µέσω της παροχής συγκεκριµένων κινήτρων: α) παρέχονται 

δωρεάν αγροκτήµατα σε κάθε υπήκοο των ΗΑΕ, β) η γη ισοπεδώνεται και 

προετοιµάζεται µηχανικά επίσης δωρεάν, γ) οι σπόροι, τα λιπάσµατα και τα 

εντοµοκτόνα παρέχονται στη µισή τιµή, δ) η γεώτρηση παρέχεται δωρεάν, ε) 

παρέχονται δωρεάν διάφορες τεχνικής φύσεως υπηρεσίες όπως η εγκατάσταση των 

αντλιών νερού, στ) οι καλλιεργητές προστατεύονται από τον ξένο ανταγωνισµό χάρη 

στην παρεµβατική πολιτική της πολιτείας η οποία αναλαµβάνει να αγοράσει τα 

αγροτικά προϊόντα σε προνοµιακές τιµές. Έτσι, ο γεωργικός τοµέας γνώρισε 

αξιοσηµείωτη άνθιση τα τελευταία 20 χρόνια όµως εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη 

για αύξηση της παραγωγής λαχανικών, φρούτων και δηµητριακών µεγάλο µέρος των 

οποίων εισάγει αναγκαστικά από άλλες χώρες101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
101 Shihab 2000, σ.251 
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Κεφάλαιο 3. Η Κρίση στο Dubai 

 

Το Dubai είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη µετά το Abu Dhabi. Το 1822 ο 

πληθυσµός του αριθµούσε κάτι παραπάνω από 1000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 

περισσότεροι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας.  Μέχρι το 1905, το Dubai υπό 

τη διακυβέρνηση της οικογένειας Al Maktoum µετασχηµατίστηκε σε εµπορικό 

κέντρο που τροφοδοτήθηκε από τη βιοµηχανία µαργαριταριών. Η Μεγάλη Ύφεση 

όµως κατέστρεψε την οικονοµία του εµιράτου και οι Ιάπωνες επιστήµονες που 

βρήκαν τρόπο να καλλιεργούν τα µαργαριτάρια του έδωσαν τη χαριστική βολή. 

Μέχρι το 1959 η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, 

καθιστώντας την πόλη κατά τις νυχτερινές ώρες σχεδόν αόρατη στα διερχόµενα 

πλοία του Κόλπου. Όµως, η ανακάλυψη του πετρελαίου µεταµόρφωσε ριζικά το 

Dubai όπως άλλωστε συνέβη και µε τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου.  Το 1966, η 

Εταιρεία Πετρελαίου του Dubai ανακάλυψε τέσσερα υπεράκτια κοιτάσµατα 

πετρελαίου και οι εξαγωγές του µαύρου χρυσού ξεκίνησαν τρία χρόνια αργότερα. 

Σύντοµα ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου και µέχρι 

το 1976 οι υδρογονάνθρακες αποτελούσαν τα 2/3 του ΑΕΠ. Όµως, τα αποθέµατα του 

Dubai ήταν περιορισµένα. Το 1991, η παραγωγή πετρελαίου ανερχόταν σε 410.000 

βαρέλια ηµερησίως και µέχρι το 2006 η συµβολή του κλάδου στο συνολικό ΑΕΠ της 

χώρας ήταν µόλις 5,1%102.  

 

Η οικογένεια Maktoum αξιοποίησε τα έσοδα από την εκµετάλλευση του πετρελαίου 

σε µια σειρά από έργα που στόχο είχαν να καταστήσουν το Dubai περιφερειακό 

κέντρο εµπορίου. Η άριστη γεωγραφική τοποθεσία του εµιράτου απετέλεσε το κλειδί 

για την ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου. Εµπορεύµατα από την Ασία 

µπορούσαν να µεταφερθούν µέσω θαλάσσης στην Ευρώπη και αντίστροφα. Έτσι, 

δόθηκε το έναυσµα για την κατασκευή τιτάνιων για την εποχή και την περιοχή έργων 

υποδοµών όπως τα λιµάνια Rashid και Jebel Ali. Το τελευταίο µε έκταση 52 τετρ. 

χλµ. είναι το µεγαλύτερο λιµάνι του κόσµου, ικανό να δεχθεί τα µεγαλύτερα πλοία 

και εξυπηρετεί πολλάκις το αµερικανικό πολεµικό ναυτικό. Το 1985, δίπλα στο 

λιµάνι του Jebel Ali διαµορφώθηκε η Ελεύθερη Οικονοµική Ζώνη. Σύντοµα το Dubai      

επέκτεινε τις δραστηριότητες της Ελεύθερης Ζώνης συµπεριλαµβάνοντας την παροχή 

                                                 
102 Maurer 2011, σ.2 
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χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από το ∆ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του 

Dubai. Μέχρι το 2009, το Κέντρο στέγαζε 450 εταιρείες παροχής 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και 300 βοηθητικές εταιρείες. Επιπλέον, το εµιράτο 

δηµιούργησε την Dubai Media City για εταιρείες µε αντικείµενο δραστηριότητας τα 

µέσα ενηµέρωσης, τις υπηρεσίες µάρκετινγκ, τις εκδόσεις, τη µουσική, την παραγωγή 

ταινιών, το διαδίκτυο, τα video games και τη ψυχαγωγία. Η ίδια προσοχή που δόθηκε 

για τις θαλάσσιες µεταφορές, δόθηκε και για τις αεροµεταφορές. Το 1985 ιδρύθηκαν 

οι Emirates Airlines και µέχρι το 2007 ο στόλος της εταιρείας αριθµούσε 119 

αεροσκάφη τα οποία πετούσαν σε 61 χώρες. Οι αεροµεταφορές έδωσαν µεγάλη 

ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του Dubai. Είναι ενδεικτικό ότι από το σύνολο των 

επισκεπτών του Dubai Mall το 2007 που είναι το τέταρτο µεγαλύτερο στον κόσµο, το 

34% προερχόταν από ευρωπαίους τουρίστες και το 27% από τουρίστες της Μέσης 

Ανατολής. Προκειµένου να προσελκύσει ακόµη περισσότερους τουρίστες, το εµιράτο 

κατασκεύασε το πρώτο ξενοδοχείο επτά αστέρων στον κόσµο και µεταξύ άλλων 

αξιοθεάτων, µία γιγαντιαία κλειστού τύπου πίστα σκι103.  

 

Οι τιµές των ακινήτων κάλπαζαν συνεχώς µέχρι το τέλος του 2008 όταν η παγκόσµια 

κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ έκανε και εδώ δυναµική εµφάνιση. Ήταν η 

περίοδος κατά την οποία φιλόδοξα έργα έπαιρναν σάρκα και οστά όπως η ανέγερση 

των υψηλότερων κτιρίων στον κόσµο µε το περίφηµο Burj Dubai και η κατασκευή 

των µεγαλύτερων τεχνητών νησιών. Η πραγµατοποίηση όµως των έργων αυτών ήταν 

αποτέλεσµα υπέρµετρου δανεισµού. Η ταχεία συρρίκνωση της ζήτησης πολυτελών 

κατοικιών και τουριστικών υπηρεσιών προκάλεσε τη συντριβή της τοπικής 

οικονοµίας. Ως αποτέλεσµα της ύφεσης στον κατασκευαστικό κλάδο, τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα βρέθηκαν σε δεινή θέση. Οι τιµές των ακινήτων 

µειώθηκαν κατά µέσο όρο 40%, οι πωλήσεις ελαττώθηκαν και τα κέρδη 

εκµηδενίστηκαν. Σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις της κυβέρνησης του 

εµιράτου, το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2008 κατά 6% όµως το 2009 αυξήθηκε σύµφωνα µε 

το ∆ΝΤ κατά µόλις 1% ενώ άλλοι αναλυτές ήταν περισσότερο απαισιόδοξοι  

κάνοντας λόγο ακόµα και για ύφεση της τάξεως του 5%. Το Φεβρουάριο του 2009, η 

Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν κατασκευαστικά έργα 

αξίας 263 δις δολαρίων και ότι το Dubai είχε µετατραπεί σε ένα δάσος από γερανούς 

                                                 
103 Maurer 2011, σ.3 
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και νεκρά εργοτάξια. Τον ίδιο µήνα, πούλησε χρέος αξίας 10 δις στην Κεντρική 

Τράπεζα των ΗΑΕ η οποία συνήθιζε να υποστηρίζει τα χρέη των κρατικών 

επιχειρήσεων Dubai Holding, Dubai World και Investment Corporation of Dubai. 

Όµως, η προσπάθεια αυτή δεν ευόδωσε. Τον Σεπτέµβριο, η Dubai World ξεκίνησε 

συνοµιλίες µε τις συναλλασσόµενες τράπεζες προκειµένου να αναδιαρθρώσει µέρος 

του χρέους της ύψους 12 δις δολαρίων. Τον Οκτώβριο απέλυσε 10.000 

χαµηλόβαθµους εργαζοµένους µε σκοπό να εξοικονοµήσει 800 εκ. δολάρια σε τρία 

έτη. Η κρίση κορυφώθηκε στις 25 Νοεµβρίου 2009 όταν η Dubai World δανείστηκε 

από δύο κρατικές τράπεζες 5 δις δολάρια και ταυτόχρονα εξέδωσε ανακοίνωση µε 

την οποία ζητούσε από τους πιστωτές επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του 

χρέους έως τις 30 Μαΐου 2010, θέτοντας το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

σε πανικό και προκαλώντας πτώση στα χρηµατιστήρια104. Κανείς δεν ήξερε ποιες 

τράπεζες η άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο 

της Dubai World. Την κατάσταση περιέπλεκε το γεγονός της µη έκδοσης 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων από την Dubai World. Το ∆ΝΤ  εκτίµησε 

ότι το πάγωµα της αποπληρωµής του χρέους αφορούσε συνολικά 22 δις δολάρια εκ 

των οποίων τα 12 ήταν κοινοπρακτικά δάνεια, τα 7,5 ήταν δάνεια ιδιωτών και τα 2,5 

δις ήταν οµολογίες105. Η ύφεση µεταφράστηκε σε απότοµη µείωση του πληθυσµού 

κατά 9% το 2009. Ένας νόµος έδινε στους αλλοδαπούς ανέργους προθεσµία 30 

ηµερών προκειµένου να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το κύµα φυγής ενίσχυσαν νόµοι 

που απαιτούσαν τη φυλάκιση όσων αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. 

∆ηµοσιεύµατα έκαναν λόγο για εγκατάλειψη χιλιάδων αυτοκινήτων στο αεροδρόµια 

του Dubai. Η πρεσβεία της Ινδίας ανέφερε ότι το Μάρτιο του 2010 οι εργοδότες στο 

Dubai έκαναν µαζικές κρατήσεις 20.000 θέσεων για πτήσεις προς την Ινδία.  

Ευτυχώς, έγινε άµεσα αντιληπτό πως εάν δεν αντιµετωπιζόταν το πρόβληµα στη ρίζα 

του, η κρίση θα διαχεόταν σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΑΕ, απειλώντας ακόµη 

και τη συνοχή τους. Η κυβέρνηση του Abu Dhabi και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ 

προσέφεραν στην Dubai World ένα πακέτο διάσωσης ύψους 10 δις δολαρίων   

προκειµένου να απελευθερωθεί ως ένα βαθµό από το χρέος στο οποίο είχε παγιδευτεί 

και το οποίο ανήρχετο σε 59 δις δολάρια. Η ανακοίνωση της διάσωσης του Dubai 

καθησύχασε τους επενδυτές, τους πιστωτές και τους απλούς πολίτες διαβεβαιώνοντάς 

τους ότι η κυβέρνηση θα ενεργούσε πάντοτε προκειµένου να υποστηρίξει την αγορά 

                                                 
104 Maurer 2011, σ.5 
105 Maurer 2011, σ.6 
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και τις διεθνώς αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές. Οι χρηµατιστηριακές αγορές 

ανέκαµψαν, το δολάριο ανατιµήθηκε έναντι του γιεν, το ευρώ έναντι και των δύο και 

τα ασιατικά swaps των οµολόγων έγιναν αυστηρότερα. Η αντίδραση ήταν εντονότερη 

στη ∆ύση αφού η «φούσκα» του Dubai είχε σε µεγάλο βαθµό χρηµατοδοτηθεί από 

ξένα επενδυτικά κεφάλαια, ειδικά από ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η RBS και η 

Standard Chartered. Στον αντίποδα, οι αναπτυσσόµενες χώρες δεν έδειξαν να 

ανησυχούν ιδιαιτέρως διότι η έκθεση των τραπεζών τους στους κινδύνους του Dubai 

ήταν περιορισµένη. Από τα 10 δις δολάρια, τα 4,1 δις αξιοποιήθηκαν για την άµεση 

ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας που αφορούσαν την 

αποπληρωµή των ισλαµικών οµολόγων (Sukuk) µε τα οποία είχαν κατασκευαστεί τα 

περίφηµα τεχνητά νησιά σε σχήµα φοίνικα.. Τα υπόλοιπα 5,9 δις δολάρια διατέθηκαν 

στην αποπληρωµή των εµπορικών πιστωτών και των ανάδοχων έργων της 

εταιρείας
106. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο της βοήθειας δεν έλυσε το πρόβληµα 

αλλά τουλάχιστον έδωσε µία ανάσα στην Dubai World επιτρέποντάς της να 

επιβιώσει.  Η θέση της αναφορικά µε τις µακροχρόνιες δανειακές της υποχρεώσεις 

παρέµενε επισφαλής. Έτσι, ήλθε σε συµφωνία µε τους κύριους δανειστές της για 

αναδιάρθρωση χρέους ύψους 23,5 δις δολαρίων το οποίο θα µπορούσε να 

αποπληρωθεί µετά από πέντε ή οκτώ χρόνια. Η συµφωνία δεν συνοδεύτηκε από νέα 

κρατική χρηµατοδότηση και έπρεπε παράλληλα να εγκριθεί από τις τράπεζες όµως 

υπό την ισχύουσα κατάσταση, η Dubai World δεν µπορούσε να ελπίζει σε κάτι 

καλύτερο
107. Η κυβέρνηση του Abu Dhabi ανακοίνωσε ότι θα συνέχιζε να 

υποστηρίζει τις προσπάθειες του Dubai για ανάκαµψη αλλά ότι δεν ήταν υπεύθυνο 

για τα χρέη του.  

 

Η κρίση στο Dubai έθεσε το µοντέλο ανάπτυξης υπό αµφισβήτηση. Θα µπορούσε το 

Dubai να συνεχίσει να παρέχει ικανοποιητικές δηµόσιες υπηρεσίες εάν οι 

επιχειρήσεις που έχει υπό τον έλεγχο του αποτύγχαναν να ανακτήσουν την πρότερη  

κερδοφορία τους; Θα µπορούσε το Dubai να επιβάλει φόρο προστιθέµενης αξίας στις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες οικονοµικές ζώνες ή να βρει 

τρόπους ώστε να περιορίσει τα προνόµιά τους; Θα µπορούσε ένα µέρος των 

τρεχόντων εξόδων του Dubai να µεταβιβαστεί σε οµοσπονδιακό επίπεδο, στην 

πραγµατικότητα να το επωµιστεί το Abu Dhabi; Θα µπορούσαν το εµπόριο και οι 

                                                 
106 Zubair 2010, σ.50 
107 Zubair 2010, σ.51 
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µεταφορές να παράσχουν επαρκή κέρδη για την κάλυψη των γενικών εξόδων 

λειτουργίας της κυβέρνησης του εµιράτου; Πολλοί αναλυτές διατείνονται πως το 

οικονοµικό µέλλον του Dubai βασίζεται σε αυτούς τους δύο τοµείς µε ναυρχίδα το 

πρωτοποριακό λιµάνι και το αεροδρόµιο. Όµως και άλλες χώρες του Κόλπου 

εισέρχονται στο παιχνίδι του ανταγωνισµού προσπαθώντας να ξεπεράσουν το Dubai 

στο διαµετακοµιστικό εµπόριο µεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Για παράδειγµα, το 

Μπαχρέιν επενδύει ήδη τεράστια ποσά στις υποδοµές των µεταφορών και αναµένεται 

να ανταγωνιστεί σκληρά το Dubai. Τέλος, το Φεβρουάριο του 2010 ανακοινώθηκε η 

ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσµατος πετρελαίου ανατολικά του κοιτάσµατος Rashid. 

Θα ήταν όµως ειρωνεία εάν τα έσοδα από το πετρέλαιο αξιοποιούνταν ώστε να 

διασώσουν το µοντέλο ανάπτυξης του Dubai που µε τόση επιτυχία φαινόταν να 

ανεξαρτητοποιείται από το πετρέλαιο108.  

 

Τρία χρόνια µετά την έναρξη της κρίσης, το Dubai έχει αναδειχθεί και πάλι ως 

ασφαλές καταφύγιο της ταραγµένης περιοχής του Κόλπου και αποκοµίζει τα οφέλη 

από τον ισχυρό κατασκευαστικό κλάδο και τον τουρισµό. Βέβαια, ο κλάδος του real 

estate παραµένει αδύναµος, η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό αντιµετωπίζει 

ακόµη εµπόδια και η διεθνής φήµη του εµιράτου έχει ακόµη δρόµο για να 

αποκατασταθεί πλήρως. Όµως το Dubai έχει τις καλύτερες υποδοµές, το πιο ανεκτό 

κοινωνικό σύστηµα και έναν ιδιωτικό τοµέα µε τη µεγαλύτερη ανάληψη 

επιχειρηµατικών κινδύνων στον Κόλπο. Στην αναθέρµανση της οικονοµίας του 

συνέβαλε και η γενική αναταραχή στον αραβικό κόσµο που ενίσχυσε την 

περιφερειακή επιρροή του Dubai. Επίσης, µολονότι πριν από την κρίση η 

φορολόγηση ήταν ανύπαρκτη, το Dubai ήταν ένα ιδιαίτερα ακριβό µέρος για την 

έναρξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σήµερα το Dubai εξακολουθεί να αποτελεί 

φορολογικό παράδεισο, όµως εξαιτίας της µείωσης των τιµών των ακινήτων κατά  

50% και του παγώµατος των µισθών, έχει καταστεί ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό για την 

προσέλκυση επενδύσεων αποτελώντας το κλειδί της ανάκαµψής του. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, οι τιµές των ακινήτων µειώθηκαν κατά 50% τα προηγούµενα 

χρόνια. Όµως το πρώτο τρίµηνο του 2012 παρατηρήθηκε αύξηση στις τιµές των 

κατοικιών. Ο κλάδος ωθείται προς τα πάνω εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού. 

Είδαµε ότι εξαιτίας της κρίσης υπήρξε µαζική φυγή εργαζοµένων όµως λόγω της 

                                                 
108 Maurer 2011, σ.6 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 80 

οικονοµικής ανάκαµψης πολλοί από εκείνους που είχαν εγκαταλείψει το Dubai τώρα 

επιστρέφουν δυναµικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση του πληθυσµού οφείλεται 

και στην ισχυρή τουριστική βιοµηχανία. Σε κάθε περίπτωση, η κατά 5% αύξηση του 

πληθυσµού που παρατηρήθηκε το 2011, αποτελεί την κινητήριο δύναµη της ζήτησης 

στον κλάδο του real estate σε µία πόλη σαν το Dubai που η συντριπτική πλειοψηφία 

των κατοίκων είναι αλλογενείς. Τα σηµάδια λοιπόν είναι ενθαρρυντικά όµως 

χρειάζεται ακόµη αρκετή προσπάθεια και θα χρειαστεί µάλλον να περάσει και το 

2013 προκειµένου οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τις προβλέψεις109. Παρόλα αυτά, ο 

κίνδυνος για το Dubai παραµονεύει και δεν είναι άλλος από την επιδείνωση της 

παγκόσµιας οικονοµίας που ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση του εµιράτου στις 

αγορές προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Η κρίση 

στην ευρωζώνη αποτελεί έναν ακόµη κίνδυνο για το Dubai διότι εάν σηµειωθεί 

κάµψη στο παγκόσµιο εµπόριο, το εµιράτο που έχει καθιερωθεί ως σηµαντικό 

διαµετακοµιστικό κέντρο εµπορίου, θα έχει απώλειες. Μάλιστα, η παράταση της 

κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και η αδυναµία οριστικής αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, θα µπορούσε να 

µεταφραστεί σε µία περαιτέρω µείωση της συνολικής ζήτησης εξαιτίας της αστάθειας 

της αγοράς και της έλλειψης εµπιστοσύνης εκ µέρους των καταναλωτών110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 http://english.alarabiya.net/articles/2012/05/03/211853.html  
110 http://english.alarabiya.net/articles/2011/11/23/178762.html  
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Κεφάλαιο 4. Η Στρατηγική 2011 – 2013 

  

Η «Στρατηγική 2011-2013» έθεσε τα θεµέλια για την επίτευξη του «Οράµατος των 

ΗΑΕ 2021». Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οι Οµοσπονδιακές Αρχές ανέπτυξαν 

τη στρατηγική και τα επιχειρησιακά τους σχέδια και αποτελείται από επτά γενικές 

αρχές, επτά στρατηγικές προτεραιότητες και επτά στρατηγικές προϋποθέσεις. Οι 

στρατηγικές προτεραιότητες και οι προϋποθέσεις αποτελούν τις κύριες περιοχές για 

την κυβέρνηση. Κάθε στρατηγική προτεραιότητα και προϋπόθεση περιλαµβάνει 

γενικές βασικές κατευθύνσεις και συγκεκριµένες υποκατευθύνσεις που σε συνδυασµό 

οδηγούν στην εκπλήρωση της σχετικής κύριας κατεύθυνσης. 

 

Γράφηµα 14. Η Στρατηγική 2011-2013 

 

 Πηγή: Highlights of the UAE Government Strategy 2011-2013, σ.4 

 

Οι επτά γενικές αρχές κατευθύνουν το έργο της κυβέρνησης και ισχύουν σε 

ολόκληρες τις στρατηγικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις. Οι επτά στρατηγικές 

προτεραιότητες είναι τα θέµατα που καθορίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης την 

περίοδο που διανύουµε. Τέλος, οι επτά στρατηγικές προϋποθέσεις υποδεικνύουν τον 

τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ο µηχανισµός της κυβέρνησης έτσι ώστε 

να εκπληρώσει τις στρατηγικές προτεραιότητές της. Η Στρατηγική 2011-2013 

προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το κυβερνητικό έργο διεξάγεται σύµφωνα µε ένα 
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σύνολο κατευθυντήριων αρχών που θέτει τους πολίτες πρώτους και προωθεί µία 

υπεύθυνη, καινοτόµο και διορατική κυβέρνηση111.  

 

Οι επτά γενικές αρχές που κατευθύνουν το έργο της Κυβέρνησης είναι :   

1. Η ενίσχυση του ρόλου των οµοσπονδιακών φορέων στη χάραξη αποτελεσµατικών 

ρυθµίσεων και ολοκληρωµένων πολιτικών µε επιτυχή σχεδιασµό και εφαρµογή. 

2. Η ενίσχυση του αποτελεσµατικού συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ των 

οµοσπονδιακών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

3. Η έµφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένων κυβερνητικών 

υπηρεσιών.   

4. Η επένδυση στις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων και την ανάπτυξη ηγετικών 

στελεχών.  

5. Η προώθηση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων στο εσωτερικό των 

οµοσπονδιακών αρχών και η αναζήτηση δυναµικών συνεργασιών.   

6. Η συνέχιση µιας κουλτούρας αριστείας µέσω της στρατηγικής σκέψης και της 

συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. 

7. Η ενίσχυση της διαφάνειας και των υπεύθυνων µηχανισµών διακυβέρνησης σε 

όλες  τις  οµοσπονδιακές αρχές.   

  

Οι επτά στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι:  

1. Η συνοχή της κοινωνίας και η διατήρηση της ταυτότητας   

2. Ένα πρώτης τάξεως εκπαιδευτικό σύστηµα  

3. Η παγκοσµίου επιπέδου υγειονοµική περίθαλψη  

4. Η ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης 

5. Η δηµόσια και δίκαιη δικαστική εξουσία. 

6. Η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος και των υποδοµών 

7. Η ισχυρή παγκόσµια θέση   

   

Στην παρούσα εργασία θα εξετασθούν µόνο η ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης, 

η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος και των υποδοµών καθώς και η ισχυρή παγκόσµια 

θέση. ∆εν θα µελετηθούν καθόλου οι τοµείς που αφορούν τις κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν στα ΗΑΕ.  

                                                 
111 Highlights of the UAE Government Strategy 2011-2013, σ.4 
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Αναφορικά µε την οικονοµία της γνώσης, η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την καινοτοµία, την έρευνα και την ανάπτυξη και να ενδυναµώνει το 

ρυθµιστικό πλαίσιο των βασικών τοµέων, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τους 

αναδυόµενους τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα των ΗΑΕ, να αναπτυχθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον και να 

διασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών. Θα αυξηθεί επίσης η 

αποτελεσµατικότητα, η ευελιξία και η παραγωγικότητα της αγοράς εργασίας µέσω 

της ανάπτυξης του εγχώριου εργατικού δυναµικού και της ενίσχυσης του ηγετικού 

του ρόλου στην οικονοµία. Επίσης, θα ενθαρρύνει το σχηµατισµό µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµία.  

  

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα εστιάσει στις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις που 

θα εργαστούν µε στόχο την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας της γνώσης:  

1. Στην ενθάρρυνση της συµµετοχής και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του 

γηγενούς εργατικού δυναµικού συνδέοντας το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αυξάνοντας τη συµµετοχή των υπηκόων στο 

εργατικό δυναµικό, βελτιώνοντας τις ικανότητες και την παραγωγικότητά τους, 

αναπτύσσοντας την επαγγελµατική κατάρτιση, ενδυναµώνοντας και επιβάλλοντας 

προγράµµατα κατάρτισης του γηγενούς πληθυσµού και ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης στα βόρεια εµιράτα. 

2. Στην αύξηση της αποδοτικότητας, της ευελιξίας και της παραγωγικότητας στην 

αγορά εργασίας αναπτύσσοντας και ολοκληρώνοντας το σχεδιασµό στην αγορά 

εργασίας, βελτιώνοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας αποθαρρύνοντας τις 

θέσεις εργασίας χαµηλής παραγωγικότητας και υποστηρίζοντας τη στροφή της 

απασχόλησης στους τοµείς υψηλής αξίας.   

3. Στην ενίσχυση της ρύθµισης των βασικών υφιστάµενων κλάδων και την 

ενθάρρυνση της εµφάνισης νέων τοµέων ενδυναµώνοντας το κανονιστικό πλαίσιο 

των πρώτων και υποστηρίζοντας τους αναδυόµενους τοµείς και τους τοµείς υψηλής 

προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας.   

 4. Στην υποστήριξη της ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τη 

δηµιουργία του κατάλληλου νοµοθετικού περιβάλλοντος που προωθεί τις ΜΜΕ και 

αναπτύσσει και προωθεί την επιχειρηµατική νοοτροπία.  
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5. Στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε την ενίσχυση της ευκολίας 

της πραγµατοποίησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε όλα τα ΗΑΕ.   

6. Στην προώθηση των εξαγωγών και την επιβολή της θέσης των ΗΑΕ στο διεθνές 

εµπόριο διαφοροποιώντας τους εµπορικούς εταίρους και τη σύνθεση των εξαγωγών 

και ενθαρρύνοντας τους βιοµηχανικούς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσω 

σύγχρονων και αποτελεσµατικών πολιτικών.  

7. Στην προώθηση και ενίσχυση της καινοτοµίας, της έρευνας και της ανάπτυξης 

µέσω της προώθησης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη και την προστασία 

των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση της έρευνας παρέχοντας 

κίνητρα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα και τους διεθνείς 

οργανισµούς στον τοµέα της καινοτοµίας και της εφαρµοσµένης έρευνας 

διερευνώντας νέα κανάλια διανοµής της χρηµατοδότησης για την έρευνα, την 

οικοδόµηση και τη διάδοση µιας βάσης δεδοµένων µιας έρευνας που διεξήχθη στα 

ΗΑΕ.    

8. Στη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών µε την ανάπτυξη πολιτικών για 

την προστασία τους112.  

 

Άλλη στρατηγική προτεραιότητα είναι η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος και των 

υποδοµών. Η κυβέρνηση επιθυµεί να εξασφαλίσει την περιβαλλοντική αειφορία και 

την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Θα αντιµετωπίσει τις 

παγκόσµιες περιβαλλοντικές ανησυχίες µειώνοντας τη ρύπανση, διατηρώντας τα 

οικοσυστήµατα και προωθώντας έναν τρόπο σκέψης φιλικό προς το περιβάλλον. 

Επίσης, η κυβέρνηση θα εργαστεί για να ολοκληρώσει και να βελτιστοποιήσει τις 

στρατηγικές υποδοµές της.    

 

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα πετύχει τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος και των 

υποδοµών της µέσω των ακόλουθων στρατηγικών κατευθύνσεων:  

1. Ανταποκρινόµενη αποτελεσµατικά στην αλλαγή του κλίµατος και των 

περιβαλλοντικών κινδύνων µε την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής, τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις διεθνείς περιβαλλοντικές  

υποχρεώσεις των ΗΑΕ διασφαλίζοντας µια αποτελεσµατική απάντηση στις ειδικές 

περιβαλλοντικές προκλήσεις των ΗΑΕ και τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.  

                                                 
112 Highlights of the UAE Government Strategy 2011-2013, σ.12 
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 2. ∆ιατηρώντας τους φυσικούς πόρους και προωθώντας ποικίλα οικοσυστήµατα 

µέσω της διατήρησης ενέργειας και της προώθησης της χρήσης ανανεώσιµων και 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας διασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα του νερού και 

προστατεύοντας και τροφοδοτώντας τη θαλάσσια ζωή, τα ζώα και τη χλωρίδα.   

3. ∆ιασφαλίζοντας ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον και µειώνοντας τη ρύπανση 

θέτοντας νόµους και κανονισµούς για τη µείωση της ρύπανσης του αέρα, του νερού 

και της γης, προωθώντας µια προληπτική προσέγγιση για την παραγωγή και τη 

διαχείριση αποβλήτων και προωθώντας φιλικές προς το περιβάλλον νοοτροπίες και 

πρακτικές.  

4. Βελτιστοποιώντας τις στρατηγικές υποδοµές και ενθαρρύνοντας τις ποικίλες 

µεταφορές σε όλα τα ΗΑΕ, συντονίζοντας και ρυθµίζοντας τους τρόπους µεταφοράς 

από τον αέρα, τη στεριά και τη θάλασσα και διασφαλίζοντας την 

αποτελεσµατικότητα σε όλα τα ΗΑΕ113.   

  

Η τελευταία στρατηγική προτεραιότητα που θα µελετηθεί είναι η ισχυρή παγκόσµια 

θέση της χώρας. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ συνεχώς θα αναπτύσσει και θα ενισχύει την 

ισχυρή παγκόσµια θέση της προβάλλοντας τη θετική κατάσταση των ΗΑΕ σε τοπικό, 

περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση θα δώσει έµφαση 

στο ισχυρό παγκόσµιο κύρος εφαρµόζοντας τις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις:   

1. Ενισχύοντας και βελτιώνοντας την παγκόσµια θέση των ΗΑΕ µε την ενδυνάµωση 

του ρόλου των διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό, ενδυναµώνοντας το ρόλο 

της εξωτερικής πολιτικής των ΗΑΕ έτσι ώστε να υποστηρίξει τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις της κυβέρνησης στο εµπόριο και τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας την 

ευθυγράµµιση των οµοσπονδιακών οργάνων µε την εξωτερική πολιτική των ΗΑΕ και 

τις διεθνείς υποχρεώσεις, ενισχύοντας το ρόλο και την εκπροσώπηση των ΗΑΕ σε 

διεθνείς οργανισµούς και διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εκπροσώπηση στον 

τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

2. Προωθώντας τη θετική θέση των ΗΑΕ διεθνώς µε την παρακολούθηση και τη 

βελτίωση της διεθνής κατάταξης των ΗΑΕ σε διάφορους τοµείς, παρακολουθώντας  

και διατηρώντας τη θετική εικόνα των ΗΑΕ σε διεθνή και περιφερειακά µέσα 

ενηµέρωσης, συνεχίζοντας την προώθηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και 
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καταπολεµώντας την εµπορία των ανθρώπων και σηµειώνοντας επιτυχίες σε διεθνή 

κλίµακα σε διάφορους τοµείς114.    

  

Στη βάση της τρίβαθµης πυραµίδας των στρατηγικών βρίσκονται οι στρατηγικές 

προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

1. Το ειδικευµένο ανθρώπινο κεφάλαιο  

2. Οι πελατοκεντρικές υπηρεσίες   

3. Η αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση  

4. Η ορθή θεσµική διακυβέρνηση  

5. Τα δυναµικά κυβερνητικά δίκτυα  

6. Η αποτελεσµατική νοµοθετική διαδικασία και η ολοκληρωµένη χάραξη πολιτικής 

7. Η αποτελεσµατική επικοινωνία της κυβέρνησης 

  

Σχετικά µε την πρώτη στρατηγική προϋπόθεση, η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της. Αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει να 

ακολουθηθεί στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής ανθρώπινου δυναµικού που 

στοχεύει στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού σχεδιασµού των ανθρωπίνων πόρων, 

ενώ διασφαλίζει την παροχή κινήτρων στις δεξιότητες του ειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού. Η κυβέρνηση θα εργαστεί για την ανάπτυξη ειδικευµένου ανθρώπινου 

κεφαλαίου µε τις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις:  

1.Αναπτύσσσοντας µία σφαιρική στρατηγική ανθρωπίνου κεφαλαίου για την 

κυβέρνηση και βελτιώνοντας τις διαδικασίες και τα συστήµατα ανθρώπινου 

δυναµικού.  

2. Προσελκύοντας άτοµα µε σχετικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά της κυβέρνησης 

µε τη δηµιουργία στρατηγικών δυνατοτήτων για το σχεδιασµό του ανθρώπινου 

δυναµικού, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων 

ειδικευµένου ανθρώπινου κεφαλαίου, αυξάνοντας τα ποσοστά των υπηκόων των 

ΗΑΕ που θα εργάζονται στην κυβέρνηση και προβάλλοντας την κυβέρνηση ως ένα 

ιδανικό χώρο για να εργαστεί κάποιος.   

3. ∆ιατηρώντας και παρακινώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο να εργαστεί στην 

κυβέρνηση µε την εγκαθίδρυση ενός καινοτόµου χώρου εργασίας που θα παρέχει 

κίνητρα στους εργαζοµένους, ενισχύοντας την κουλτούρα της αυξηµένης απόδοσης 
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και την αξία των ανταµοιβών που συνδέονται µε τα προσόντα και αναπτύσσοντας 

µηχανισµούς σχεδιασµού της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.  

4. Βελτιώνοντας τις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζοµένων της κυβέρνησης µε 

την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου εκπαίδευσης, την παροχή γενικών 

διαχειριστικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευµένης κατάρτισης 

σε επιλεγµένους τοµείς και την ενίσχυση των ικανοτήτων ηγεσίας των υπαλλήλων 

της κυβέρνησης.  

 

Η δεύτερη στρατηγική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη πελατοκεντρικών υπηρεσιών. 

Ολόκληρος ο οµοσπονδιακός µηχανισµός θα εστιάσει στους πελάτες και την 

κατανόηση των αναγκών τους. Οι υπηρεσίες της κυβέρνησης θα πρέπει να 

σχεδιάζονται, να ανασχεδιάζονται και να εκσυγχρονίζονται προκειµένου να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις προσδοκίες των διαφορετικών τύπων πελατών. 

Επίσης θα παρέχονται µέσω καινοτόµων και αποτελεσµατικών διόδων που θα 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και θα εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους σε 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ σκοπεύει να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες των πελατών µετασχηµατίζοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες ώστε να 

παράσχει µία απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εµπειρία στον πελάτη µε την 

επιτάχυνση της µετάβασης προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτρέποντας την 

εύκολη πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω φιλικών και καινοτόµων διόδων 

διανοµής τους ενώ παράλληλα να αναδιοργανώσει και να εξορθολογήσει τις 

διαδικασίες για την έγκαιρη και ποιοτική προσφορά τους στους πολίτες115.  

 

Η τρίτη στρατηγική προϋπόθεση είναι η αποδοτική δηµοσιονοµική διαχείριση. Η 

κυβέρνηση επιθυµεί τη βιωσιµότητα των οικονοµικών πόρων µέσω της βέλτιστης 

αξιοποίησής τους και της αύξησης των εσόδων. Επίσης επιθυµεί να επικεντρωθεί 

στην επικαιροποίηση των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών κανονισµών και στην 

ενίσχυση της διαφάνειας και της ευελιξίας εντός ενός κατάλληλου και 

αποτελεσµατικού πλαισίου διακυβέρνησης. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν µέσω 

τεσσάρων στρατηγικών κατευθύνσεων:  

1. ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας των οικονοµικών της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 

και βελτιστοποίηση των εσόδων ευθυγραµµίζοντας τους οικονοµικούς πόρους µε τις 
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στρατηγικές προτεραιότητες, διερευνώντας ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων, 

αναπτύσσοντας ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού και 

προβλέποντας τις µακροχρόνιες κεφαλαιακές ανάγκες.  

2. Εκσυγχρονισµός των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων της κυβέρνησης όπως τις 

εσωτερικές οικονοµικές διαδικασίες, τα συστήµατα και εργαλεία, τη διαδικασία του 

προϋπολογισµού και προώθηση της χρηµατοπιστωτικής ευελιξίας.  

3. Προώθηση ενός διαφανούς συστήµατος δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε την 

ενοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των οµοσπονδιακών λογιστικών προτύπων, τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονοµικών εκθέσεων και την ακεραιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών116.  

 

Η τέταρτη στρατηγική προϋπόθεση είναι η χρηστή θεσµική διακυβέρνηση. Αυτή θα 

προέλθει από την ανάπτυξη συστηµάτων διακυβέρνησης σε υπουργεία, αρχές και 

οµοσπονδιακούς θεσµούς Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναπτύξει ευέλικτες και άκρως 

αποτελεσµατικές οργανωτικές δοµές. Θα επικεντρωθεί επίσης στην αποκέντρωση 

των υπηρεσιών στη χορήγηση στις κρατικές αρχές περισσότερης εξουσίας και 

ευελιξίας µε σκοπό την ενίσχυση της διαχειριστικής αποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, 

η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα υιοθετήσει την αρχή της χρηστής θεσµικής διακυβέρνησης 

έτσι ώστε να ενισχύσει το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης βελτιστοποιώντας τη 

συγκρότηση θεσµών, βελτιώνοντας την εσωτερική διακυβέρνηση των 

οµοσπονδιακών φορέων και δηµιουργώντας ένα κλίµα ευθύνης117.  

 

Η πέµπτη στρατηγική προϋπόθεση είναι τα δυναµικά δίκτυα διακυβέρνησης. Η 

κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στη δηµιουργία αποτελεσµατικού συντονισµού και 

συνεργασίας µεταξύ των οµοσπονδιακών και τοπικών φορέων και στην ενθάρρυνση 

των στρατηγικών συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα και τις Μη Κυβερνητικές  

Οργανώσεις. Για την επιτυχία του εγχειρήµατος πρέπει να ακολουθηθούν οι κάτωθι 

στρατηγικές: 

1. Ενδυνάµωση του συντονισµού, της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης µεταξύ των 

οµοσπονδιακών φορέων, ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των τοπικών 

συµβουλίων και διασφάλιση της εφαρµογής των πρωτευουσών κυβερνητικών 

πολιτικών και των σχετικών κανονισµών στις ελεύθερες οικονοµικές ζώνες. 
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2. Ενθάρρυνση των στρατηγικών συνεργασιών την ανάπτυξη ενός θεσµικού πλαισίου 

για συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και την ενίσχυση του 

κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των ΜΚΟ118.  

 

Η έκτη στρατηγική προϋπόθεση είναι η αποτελεσµατική νοµοθετική διαδικασία και η 

ολοκληρωµένη χάραξη πολιτικής. Έτσι, η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα εστιάσει στις εξής 

στρατηγικές κατευθύνσεις: 

1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της νοµοθετικής διαδικασίας και εξασφάλιση 

της ποιότητας της νοµοθεσίας µέσω της επιτάχυνσης της νοµοθετικής διαδικασίας, 

της ενίσχυσης της διαδικασίας διαβούλευσης και της επιλεκτικής αναθεώρησης της 

νοµοθεσίας, των διαταγµάτων και των διαφόρων αποφάσεων.  

2. Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού αναπτυξιακής 

πολιτικής µέσω της ευθυγράµµισης των διατοµεακών πολιτικών και της ενθάρρυνσης 

της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς κατά τη χάραξη πολιτικής.  

3. Βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων και των στατιστικών µεγεθών µε την 

ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος στατιστικών ερευνών και µίας πλήρους βάσης 

στατιστικών δεδοµένων και διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 

φορέων της κυβέρνησης.  

 

Η έβδοµη και τελευταία στρατηγική προϋπόθεση είναι η αποτελεσµατική επικοινωνία 

της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα εστιάσει στην πλήρη και αποτελεσµατική 

αξιοποίηση όλων των καναλιών επικοινωνίας προκειµένου να οικοδοµηθεί µία 

διαδραστική σχέση µε την κοινωνία και τα µέσα ενηµέρωσης στη βάση της αρχής της 

διαφάνειας. Οι δηµοσκοπήσεις και οι έρευνες των ΜΜΕ θα λειτουργήσουν 

επικουρικά στη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη και  

εφαρµογή των στρατηγικών σχεδιασµών. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατική επικοινωνία της κυβέρνησης, θα πρέπει να υιοθετηθούν οι εξής τρεις 

στρατηγικές: 

1. Ενίσχυση της προβολής και της αξιοπιστίας της κυβέρνησης µέσω της πλήρους 

αξιοποίησης των υφιστάµενων και των νέων διαύλων επικοινωνίας. 

2. ∆ηµιουργία µίας ενιαίας και διακριτούς ταυτότητας της κυβέρνησης µε την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή ενιαίων προδιαγραφών για την ταυτότητά της.  
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3. Ενίσχυση του ρόλου της επικοινωνίας στη χάραξη της πολιτικής χρησιµοποιώντας 

την πολιτική ως εργαλείο χάραξης πολιτικής, εκτέλεσης αποφάσεων και υποστήριξης 

των κυβερνητικών επιλογών119.  
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Κεφάλαιο 5. Οι Προκλήσεις και τα Σενάρια του µέλλοντος 

 

5.1 Οι προκλήσεις 

  Τα  ΗΑΕ αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην προσπάθεια επίτευξης βιώσιµης 

ανάπτυξης. Οι κυριότερες προσπάθειες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι: 

• Η θεσµική µεταρρύθµιση καλείται να αντιµετωπίσει τις στρεβλώσεις της 

αγοράς εργασίας που δηµιουργούν µία υπερπροσφρά εργασίας στο δηµόσιο 

τοµέα και να αυξήσει τη ζήτηση για τους χαµηλά αµειβόµενους και τους 

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Η 

κατάτµηση της αγοράς εργασίας µε βάση τις δεξιότητες, την εθνικότητα ή ο 

δηµόσιος έναντι του ιδιωτικού τοµέα, αποτελούν ένα εµπόδιο για την επίτευξη 

βιώσιµης ανάπτυξης και αυξηµένης οικονοµικής αποδοτικότητας. 

Λαµβανοµένης υπόψιν της ταχείας επέκτασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

της σχετικής έλλειψης της εργασίας και της αφθονίας του κεφαλαίου, τα ΗΑΕ 

µπορούν καλά να µιµηθούν το µοντέλο της Σιγκαπούρης που έχει µετακινηθεί 

επιτυχώς από χαµηλής ειδίκευσης βιοµηχανίες εντάσεως εργασίας σε υψηλής 

ειδίκευσης βιοµηχανίες εντάσεως κεφαλαίου. Oι επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο θα πρέπει να συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των ανθρώπων ως ένα µέσο για την επίτευξη µίας σταθερής 

οικονοµικής ανάπτυξης.   

 

• Η µείωση της έκθεσης σε εξωγενείς παράγοντες θα πρέπει να επιτευχθεί  

µέσω προσπαθειών να διαφοροποιηθεί η οικονοµία, η οποία θα πρέπει να 

διευρυνθεί µε την ενθάρρυνση των εγχώριων επενδύσεων, ειδικά του 

ιδιωτικού τοµέα και την επέκταση των αγορών τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, εκτός από τη διαφοροποίηση της 

οικονοµικής βάσης για την αντιµετώπιση των διακυµάνσεων των τιµών του 

πετρελαίου, η αύξηση στις επενδύσεις στους τοµείς εκτός πετρελαίου µπορεί 

τελικά να συντελέσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών 

παραγωγής. 
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• Η επίτευξη της οικονοµικής διαφοροποίησης και της αειφόρου ανάπτυξης 

µπορεί να υλοποιηθεί εφόσον το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

διευρυνθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει την 

αύξηση των πραγµατικών εγχώριων επενδύσεων. Ειδικότερα, η ανάπτυξη 

µίας εύρυθµης χρηµατιστηριακής αγοράς, θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

σηµαντική ευκαιρία για την ενθάρρυνση της επιστροφής του κεφαλαίου στη 

χώρα, της ευρύτερης συµµετοχής των εγχώριων επενδυτών και της 

παρότρυνσης των ξένων επενδυτών που εισαγάγουν στη χώρα τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

• Τέλος, τα δηµόσια ελλείµµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σε ένα πλαίσιο 

που θα λαµβάνει υπόψιν τη µελλοντική δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως 

προϋπόθεση για την σταθερή ανάπτυξη σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η 

δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει να µετατοπίσει το κέντρο βάρους από τη 

χρηµατοδότηση της οικονοµίας στη διαρθρωτική προσαρµογή, η οποία 

περιλαµβάνει τη διεύρυνση της βάσης των εσόδων που δεν προέρχονται από 

το πετρέλαιο, την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, τον 

εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών και την επαναπροσδιορισµό των 

επιδοτήσεων και των κινήτρων120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Elhiraika – Hamed 2002, σ. 24 
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5.2 Τα σενάρια για το µέλλον των ΗΑΕ 

 

Είδαµε ότι από την αρχή του αιώνα, τα ΗΑΕ εκµεταλλευόµενα την µεγάλη αύξηση 

των τιµών του πετρελαίου γνωρίζουν κάθε χρόνο µια αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 

7%. Όµως, ένα σηµαντικό ποσοστό από τα κέρδη που αποκοµίζει το κράτος 

επανεπενδύονται στην οικονοµία τόσο σε οµοσπονδιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο 

σε µια προσπάθεια να αναπτυχθεί µια οικονοµία που δεν θα βασίζεται στον ορυκτό 

πλούτο της χώρας. Τέτοιες επανεπενδύσεις λαµβάνουν την µορφή συµπράξεων 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και επενδύσεων σε υποδοµές και διάφορων 

συστηµάτων για την υποστήριξη προγραµµάτων όπως της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Ωστόσο, η χώρα και η γενικότερη περιοχή εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν σηµαντικές πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

προκλήσεις. Εξωτερικά ενυπάρχει η αυξανόµενη απειλή µιας γεωπολιτικής αστάθειας 

συµπεριλαµβανοµένων των άλυτων εθνικών και διαπολιτισµικών σχέσεων που έχουν 

την ικανότητα να επηρεάσουν την οικονοµική και κοινωνική δοµή των ΗΑΕ. 

Οµοίως, ένας αριθµός παγκόσµιων οικονοµικών κινδύνων απειλούν την οµαλή 

διεθνή επέκταση των ΗΑΕ, τόσο από την άποψη της µεταβλητότητας στις 

περιφερειακές και διεθνείς αγορές, καθώς και της πιθανότητας της αύξησης του 

προστατευτισµού στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα. Στο εσωτερικό, τα ΗΑΕ 

αντιµετωπίζουν προκλήσεις για την επίλυση των κοινωνικών και πολιτικών 

ανισοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της ανεργίας και  των στρεβλώσεων στην 

κατανοµή του εισοδήµατος. Τέλος, οι περιβαλλοντικές πιέσεις απειλούν τους 

υδάτινους πόρους, τις θαλάσσιες περιοχές και την καθαρή ατµόσφαιρα που είναι 

απαραίτητα για τον αυξανόµενο πληθυσµό των ΗΑΕ και την άνθηση της τουριστικής 

βιοµηχανίας. Εξερευνώντας τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των προκλήσεων και 

των ευκαιριών που έχει να αντιµετωπίσει η χώρα, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 

ανέπτυξε µία σειρά σεναρίων που καλύπτουν µία περίοδο έως το 2025. Τα σενάρια 

αυτά παρουσιάστηκαν το 2007 στην ετήσια συνάντηση στο Νταβός της Ελβετίας και 

στην Ιορδανία121.  

 

Τα σενάρια ερευνούν τον τρόπο µε τον οποίο τα ΗΑΕ µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

καλύτερα τους πόρους που διαθέτουν ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους τους 

                                                 
121 WEF 2007, σ.2 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 94 

πολίτες και να συνεχίσουν να αποτελούν τον οικονοµικό ηγέτη της περιοχής. Η 

διαδικασία εκπόνησης σεναρίων έθεσε δύο κεντρικά ερωτήµατα που θα µπορούσαν 

να αλλάξουν την τύχη της χώρας κατά τη διάρκεια των δύο επόµενων δεκαετιών: 

→ Θα είναι σε θέση οι ηγέτες των ΗΑΕ να εφαρµόσουν τις αναγκαίες οικονοµικές 

και πολιτικές µεταρρυθµίσεις και να επιβάλλουν το κράτος δικαίου τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα; 

→ Θα είναι τα ΗΑΕ σε θέση να διατηρήσουν την εσωτερική τάξη και σταθερότητα, 

ιδίως εντός της αβέβαιης και σύνθετης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του 

Κόλπου;  

 

Αυτά τα πρωταρχικά ερωτήµατα αποτελούν τη δοµή των σεναρίων αλλά οι ιδέες που 

µπορούν να αντληθούν από την εξέταση του τι συνεπάγονται, είναι ακόµη πιο 

ζωτικής σηµασίας. Έτσι, δύο είναι τα θέµατα που έχουν αναδειχθεί ως πρωταρχικής 

σηµασίας για το µέλλον των ΗΑΕ:  

• Εκπαίδευση και καινοτοµία: Μία από τις βασικές προκλήσεις που έχει να 

αντιµετωπίσει η χώρα είναι να διασφαλίσει ότι το εκπαιδευτικό της σύστηµα 

παρέχει στους υπηκόους της τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον ραγδαία 

αναπτυσσόµενο ιδιωτικό τοµέα, βοηθώντας έτσι στη διαφοροποίηση της 

βιοµηχανίας και στην αποκατάσταση της δηµογραφικής ανισορροπίας στο 

εργατικό δυναµικό. Τα σενάρια δείχνουν ότι η διασφάλιση της υψηλής 

ειδίκευσης των υπηκόων, όπως συµβαίνει στις καινοτόµους οικονοµίες, είναι 

ζωτικής σηµασίας για τη χώρα τόσο από την άποψη της αξιοποίησης των 

πλουτοπαραγωγικών της πηγών όσο και από την άποψη της επίτευξης των 

στόχων της µακροπρόθεσµης οικονοµικής σταθερότητας.  

• Ηγεσία και διακυβέρνηση: Η ηγεσία της χώρας και οι δοµές διακυβέρνησής 

της είναι βασικοί παράγοντες για τη µελλοντική της ανάπτυξη. Ενώ έχουν 

γίνει µεταρρυθµίσεις τόσο σε οµοσπονδιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο 

λαµβάνοντας υπόψιν τα διεθνή πρότυπα, υπάρχουν ακόµα περιθώρια 

βελτίωσης στη διαχείριση της γραφειοκρατίας και τη διαφάνεια των 

κυβερνητικών δοµών. Τα σενάρια δείχνουν ότι αυτό θα έχει σηµαντική 

επίδραση στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του 

κυβερνητικού έργου και θα συµβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της 

χώρας να προσελκύει ξένους επενδυτές.  
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Όπως θα δούµε στην ακόλουθη εικόνα, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια-

κατευθύνσεις για τα ΗΑΕ έως το 2025 που εµφανίζονται ως κινήσεις σε έναν πίνακα 

ο οποίος ορίζεται από τα δύο βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν πιο πάνω:  

 

Γράφηµα 15. Τα ΗΑΕ και ο Κόσµος: Τα σενάρια έως το 2025 

 
Πηγή: WEF 2007, σ.7 
 
 

Σενάριο 1ο. Θα είναι τα ΗΑΕ σε θέση να χρησιµοποιήσουν τον πλούτο που 

διαθέτουν και τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει µε τις άλλες χώρες του Κόλπου, 

συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία ως µία χώρα µε διαφοροποιηµένη και 

βασισµένη στη γνώση οικονοµία; Στο σενάριο της «Οάσεως», τα ΗΑΕ αξιοποιούν 

την περιφερειακή ολοκλήρωση για να ελαχιστοποιήσουν την αστάθεια που υπάρχει 

στην περιοχή ενώ παράλληλα αναβαθµίζουν το ανθρώπινο δυναµικό για να  

συµµετάσχει ο ντόπιος πληθυσµός σε µία ισχυρή, πλην κεντρικά σχεδιασµένη, 

οικονοµία.  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 96 

Σενάριο 2ο. Θα επιτρέψουν οι ηγέτες των ΗΑΕ να εξαπλωθεί στη χώρα η 

περιφερειακή βία δηµιουργώντας αβεβαιότητα για τους επενδυτές και εµποδίζοντας 

τις µεταρρυθµίσεις; Η «Αµµοθύελλα» είναι ένα σενάριο όπου η ύπαρξη δραµατικών 

περιφερειακών γεγονότων φέρνει τα ΗΑΕ σε δύσκολη κατάσταση την οποία µόνο οι 

ηγέτες της χώρας µπορούν να διαχειριστούν ενεργά. Οι µεταρρυθµίσεις τίθενται σε 

κίνδυνο και οι αυξηµένες δαπάνες δεν οδηγούν σε µακροπρόθεσµες λύσεις των 

δηµογραφικών και οικονοµικών προβληµάτων.  

 

Σενάριο 3ο. Προτίθεται η κυβέρνηση των ΗΑΕ να επιτύχει τους στόχους της 

ανάπτυξης µίας διεθνούς κλάσης οικονοµίας που θα κατευθύνεται από την αγορά και 

όχι από εκείνη, αξιοποιώντας το σταθερό περιφερειακό περιβάλλον και την αυξηµένη 

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για την προσέλκυση τοπικών και ξένων επενδύσεων 

στον ιδιωτικό τοµέα; Ο «Εύφορος Κόλπος» είναι ένα σενάριο στο οποίο τα ΗΑΕ 

εδραιώνουν το ρόλο τους ως παγκόσµια οικονοµική δύναµη µε τη µετατροπή τους σε 

κέντρο καινοτοµίας και βιοµηχανίας και µε τις επενδύσεις και την ευηµερία να 

απλώνονται και στα επτά εµιράτα122.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται µερικές από τις σηµαντικότερες πτυχές 

των τριών σεναρίων123.  

Όασις 

∆ιεθνές Περιβάλλον Η παγκοσµιοποίηση συνεχίζεται αλλά µετριάζεται από 

ανησυχίες για την ασφάλεια. Θεσπίζονται περισσότεροι 

καταναγκαστικοί κανόνες που οδηγούν σε λιγότερη 

ολοκλήρωση µεταξύ των διαφόρων κοινωνιών. 

Οικονοµικές 

Επιδόσεις 

Η µε γνώµονα την κυβέρνηση οικονοµία, εστιάζει στους 

παραδοσιακούς τοµείς όπως στην ενέργεια, τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τουρισµό. Η ανάπτυξη 

περιορίζεται από την εξωτερική αστάθεια. Οι επιχειρήσεις και 

οι ιδιώτες εξακολουθούν να βασίζονται σε περιορισµένο 

βαθµό στην στήριξη της κυβέρνησης και στην παρέµβασή 

της. Οι εισοδηµατικές διαφορές µέσα στην κοινωνία και 

                                                 
122 WEF 2007, σ.7 
123 WEF 2007, σ.10 
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µεταξύ των εµιράτων διευρύνονται.   

Κοινωνική 

Ανάπτυξη 

Η εσωτερική σταθερότητα διατηρείται αλλά υπάρχουν 

περιστασιακά απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό, 

εκτός των χωρών του Κόλπου. Περιορισµένη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Αύξηση των εισοδηµατικών 

ανισοτήτων µεταξύ των υπηκόων. Η ολοκλήρωση της 

Οµοσπονδίας προχωράει όµως το άγχος είναι εµφανές. 

Εξωτερικές Σχέσεις Μερικές εντάσεις µε τις ΗΠΑ και την ΕΕ γύρω από τη σχέση 

τους µε το Ιράν. Τα ΗΑΕ είναι υποχρεωµένα να παίξουν ένα 

πολύπλοκο ενδιάµεσο ρόλο για να µετριάσουν τις συνέπειες 

της τεταµένης σχέσης ∆ύσης-Ανατολής.  

Ηγεσία και 

∆ιακυβέρνηση 

Οι περιορισµένης έκτασης πολιτικές µεταρρυθµίσεις εξαιτίας 

της ανησυχίας για την ασφάλεια αποπροσανατολίζουν το 

ενδιαφέρον της κυβέρνησης µακριά από την ουσιαστική 

θεσµική οργάνωση του κράτους και την κατανοµή της 

εξουσίας. Ο ρόλος της κυβέρνησης στην πολιτική και 

οικονοµική ζωή της χώρας χαρακτηρίζεται ως 

πατερναλιστικός. 

 

 

Αµµοθύελλα 

∆ιεθνές Περιβάλλον Κυριαρχούν τα θέµατα ασφάλειας εξαιτίας της αύξησης των 

αναταραχών και της βίας.  

Οικονοµικές 

Επιδόσεις 

Εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων, τα 

χρηµατικά αποθέµατα µόνο µερικώς µπορούν να 

προστατέψουν την οικονοµία από τις επιπτώσεις της χαµηλής 

τιµής του πετρελαίου και τελικά η οικονοµία διολισθαίνει 

στην ύφεση. Η διαφοροποίηση είναι αρκετά περιορισµένη και 

οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα πιο εξαρτηµένες από την 

κυβέρνηση για την ευηµερία και την επιβίωσή τους.  

Κοινωνική 

Ανάπτυξη 

Υπάρχει η απειλή της τροµοκρατίας τόσο από το εξωτερικό 

όσο και από το εσωτερικό. Η απόδοση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος λιµνάζει. Οι σχέσεις µε τους αλλοδαπούς 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΠΣ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, 2011-2012, «Ανάπτυξη και Πολιτικές στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα», Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Γεωργίου Γ. Κασσιανή 

 98 

εργαζόµενους είναι τεταµένες. Η ανεργία αυξάνεται. Η 

οµοσπονδιακή ολοκλήρωση βρίσκεται σε κρίση.  

Εξωτερικές Σχέσεις Οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ και τις άλλες µεγάλες δυνάµεις του 

πλανήτη κυριαρχούνται από ζητήµατα ασφάλειας. Ο 

παθητικός διεθνής ρόλος του κράτους επικεντρώνεται σε ένα 

µικρό αριθµό βασικών συµµαχιών.  

Ηγεσία και 

∆ιακυβέρνηση 

Τα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα εγκαταλείπονται σε 

µεγάλο βαθµό καθώς η προσοχή και οι πόροι διατίθενται στα 

θέµατα της εσωτερικής ασφάλειας. Εντείνεται η δυσκολία των 

ηγετών να αντιµετωπίσουν την εσωτερική αστάθεια. Η 

νοµιµότητα της κυβέρνησης αµφισβητείται από µεγάλα 

τµήµατα του πληθυσµού.  

 

 

Ο Εύφορος Κόλπος 

∆ιεθνές Περιβάλλον Ενίσχυση της παγκοσµιοποίησης. 

Περισσότερο συνεκτικές κοινωνίες. 

Οικονοµικές Επιδόσεις Η ενσωµάτωση στην παγκόσµια 

οικονοµία αυξάνεται σηµαντικά. Οι 

επενδύσεις στην εκπαίδευση συµβάλλουν 

στην αύξηση του ΑΕΠ και στην 

οικονοµική διαφοροποίηση τόσο των 

παραδοσιακών τοµέων (τουρισµός, 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες) όσο και 

των καινοτόµων (βιοτεχνολογίας). Οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

ανταγωνίζονται ανεξάρτητα και 

αποτελεσµατικά στη διεθνή οικονοµία. 

Κοινωνική Ανάπτυξη Βελτιωµένη δηµόσια και ιδιωτική 

διακυβέρνηση και αυξηµένες επιδόσεις 

στην εκπαίδευση. Η ανεργία 

αντιµετωπίζεται µε επιτυχία και 

µειώνεται η εξάρτηση από ξένο εργατικό 
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δυναµικό. Η ισχυρότερη οµοσπονδιακή 

ολοκλήρωση είναι γεγονός. 

Εξωτερικές Σχέσεις Η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 

δεσµών µε το Ιράν και η ανασυγκρότηση 

του Ιράκ, συµβάλλουν στην ενίσχυση 

των σχέσεων και τη σταθερότητα στον 

Κόλπο. Η χώρα είναι σε θέση να 

αναπτύξει ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο 

αµοιβαίων επωφελών σχέσεων µε 

περιφερειακές και παγκόσµιες δυνάµεις. 

Ηγεσία και 

∆ιακυβέρνηση 

Υπάρχει ισχυρή διακυβέρνηση η οποία 

επωφελείται από τις µεταρρυθµίσεις στην 

κατανοµή των εξουσιών προωθώντας τη 

διαφάνεια και την ευνοµία. Η 

µεγαλύτερη σταθερότητα διευκολύνει τη 

συµµετοχική διακυβέρνηση. Η 

κυβέρνηση γίνεται ένα αποτελεσµατικό 

όργανο της συλλογικής εθνικής 

βούλησης για τη διαµόρφωση του 

οικονοµικού και πολιτικού µέλλοντος της 

χώρας.  
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Επίλογος – Συµπεράσµατα 

 

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας, ας κάνουµε µία γρήγορη ανασκόπηση των 

θεµάτων που τέθηκαν υπό µελέτη. Αρχικά, γνωρίσαµε τα ΗΑΕ ως προς το φυσικό 

περιβάλλον, την ιστορία και την πολιτική, την εξωτερική πολιτική, τη σύνθεση του 

πληθυσµού, το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σύστηµα υγείας. Έτσι, αφού 

σχηµατίσαµε µία πρώτη εικόνα για τη χώρα, περάσαµε στο δεύτερο και κυριότερο 

κεφάλαιο της εργασίας που αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας των ΗΑΕ. Αρχικά, 

εξετάστηκε η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας που 

αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Είδαµε το υψηλό βιοτικό επίπεδο 

που απολαµβάνουν οι κάτοικοι, εµφανές στο ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και τη 

µέριµνα που προσφέρεται σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες αποτρέποντας έτσι την 

εµφάνιση κοινωνικών εντάσεων. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η απασχόληση, η 

ανεργία, η σύνθεση του εργατικού δυναµικού της χώρας και η πολιτική που 

εφαρµόζεται αναφορικά µε τα εργασιακά. Ακολούθησε η εξέλιξη διαφόρων 

οικονοµικών µεγεθών της χώρας όπως το ΑΕΠ, το εµπορικό ισοζύγιο και ο 

πληθωρισµός. Μετά σειρά είχε το ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα που επικρατεί στη χώρα 

και η εξέταση των παραγόντων που το διαµόρφωσαν όπως οι άριστες υποδοµές, η 

νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική, οι άµεσες επενδύσεις, οι επενδυτικοί νόµοι 

και οι ελεύθερες οικονοµικές ζώνες. Στη συνέχεια παρακολουθήσαµε την πορεία 

προς την εκβιοµηχάνιση της χώρας µε σκοπό τη διαφοροποίηση της οικονοµίας και 

την απαγκίστρωσή της από το πετρέλαιο. Επιπλέον διερευνήθηκε η ενεργειακή 

πολιτική των ΗΑΕ αναφορικά µε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας καθώς και την πυρηνική ενέργεια. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΗΑΕ ως περιφερειακό κέντρο 

της Μέσης Ανατολής και στο τέλος του κεφαλαίου διερευνήθηκαν άλλοι τοµείς της 

οικονοµίας όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία, ο τουρισµός και η γεωργία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την κρίση που έπληξε το Dubai, τις 

προσπάθειες διάσωσής του από την πλήρη οικονοµική κατάρρευση και την 

κατάσταση που επικρατεί σήµερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύθηκε η τρέχουσα 

στρατηγική για την ανάπτυξη και την ευηµερία της χώρας που ονοµάστηκε 

«Στρατηγική 2011-2013». Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο µελετήθηκαν οι  
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προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η χώρα τα επόµενα χρόνια καθώς και τα 

σενάρια για το µέλλον των ΗΑΕ. 

 

Τα ΗΑΕ είναι αναµφίβολα µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα, από οποιαδήποτε 

οπτική γωνία (κοινωνική, οικονοµική, πολιτική) την παρατηρήσει κανείς, διότι 

επιφυλάσσει συνεχώς νέες εκπλήξεις. Τα ΗΑΕ είναι πραγµατικά ο ορισµός της 

ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης των δηµοσίων εσόδων τα οποία επενδύονται 

ξανά στην ίδια τη χώρα, επικουρώντας και ενθαρρύνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία 

παράλληλα µε τη συνεχή αναβάθµιση των δηµοσίων παροχών, από τις υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης του πολίτη µέχρι τις µεγάλες υποδοµές. Είναι κοινός τόπος ότι σχεδόν 

τίποτα από ό,τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί δίχως την 

εκµετάλλευση του πλούσιου ορυκτού πλούτου. Βέβαια, δεν σηµαίνει ότι το πετρέλαιο 

από µόνο του είναι πανάκεια. Ορισµένες φορές, όπως στην Αφρική για παράδειγµα, 

µπορεί να αποτελέσει πραγµατικό εφιάλτη για τη χώρα που το διαθέτει. Στα ΗΑΕ 

όµως, τα έσοδα από την αξιοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

µεταµόρφωσαν τούτη την εχθρική προς τον άνθρωπο περιοχή του πλανήτη σε µία 

πραγµατική όαση µέσα στην έρηµο της αραβικής χερσονήσου αποτελώντας πρότυπο 

για άλλες χώρες που διαθέτουν κοιτάσµατα στο υπέδαφός τους µεταξύ των οποίων 

και η πατρίδα µας που έστω και αργά κάνει τώρα τα πρώτα της βήµατα προς την 

κατεύθυνση αυτή. ∆εν υπήρχε τίποτα, όλα έπρεπε να γίνουν από την αρχή και 

σήµερα τα ΗΑΕ είναι το παράδειγµα του πώς πρέπει να οικοδοµηθεί µία χώρα. Έχει 

αναγνωριστεί διεθνώς ως οικονοµική δύναµη και όλα αυτά µέσα σε λιγότερο από 

τέσσερις δεκαετίες. Κάθε χρόνο εισρέουν στη χώρα χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον 

κόσµο που ονειρεύονται να χτίσουν το µέλλον τους πάνω σε γερές βάσεις όπως γερά 

είναι και τα θεµέλια των ΗΑΕ. Θα µπορέσει όµως η χώρα να προσφέρει στους 

ανθρώπους που την κατοικούν µία καλύτερη ζωή στις πόλεις του µέλλοντος; Πιστεύω 

ότι η απάντηση είναι θετική, πρώτον εξαιτίας της ορθολογικής διαχείρισης των 

κρατικών εσόδων που αναφέρθηκε παραπάνω και δεύτερον εξαιτίας της έµφασης που 

δίνει το κράτος στην ανθρώπινη υπόσταση. Ο ίδιος ο ιδρυτής των ΗΑΕ σεΐχης Zayed 

έλεγε πάντα ότι ο πλούτος δεν βρίσκεται στο χρήµα αλλά στον άνθρωπο, 

φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τη συµβολή του ανθρώπου στο θαύµα της χώρας του. 

∆εν είναι τυχαία άλλωστε η έµφαση που δίδεται στις κοινωνικές παροχές όπως η  

υγεία και η εκπαίδευση που θεωρούνται κεφαλαιώδους σηµασίας για την πρόοδο και 

την ανάπτυξη της χώρας. Έτσι, υπάρχει µία αµφίδροµη σχέση κράτους-πολιτών στην 
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οποία ο ένας προσφέρει στον άλλον αυτά που χρειάζεται και οι δύο βγαίνουν 

κερδισµένοι. Ένας από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας των ΗΑΕ αποτελεί 

η ταυτότητα της χώρας η οποία δεν έχει αλλοιωθεί παρά το εύρος των µεταναστών 

που έχουν εισρεύσει στη χώρα. Είναι ένα περήφανο αραβικό κράτος του Κόλπου µε 

τη διαφορά ότι έχει ρίξει γέφυρες επικοινωνίας και φιλίας στον υπόλοιπο κόσµο σε 

αντίθεση µε ορισµένα κράτη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου όπου επικρατούν οι 

διαµάχες και οι συγκρούσεις. Συνεπώς, η ειρήνη µαζί µε την εσωτερική ασφάλεια 

αποτελούν τη βάση του οικοδοµήµατος των ΗΑΕ και η ίδια η χώρα αποτελεί έναν 

από τους καλύτερους πρεσβευτές του αραβικού κόσµου στον υπόλοιπο κόσµο. 

Έκπληξη µας προκαλεί ότι τα σχέδια για το µέλλον δεν σταµατούν ποτέ. Συνεχώς 

δηµιουργούνται νέες ιδέες που τίθενται σε εφαρµογή µε άριστο παράδειγµα την πόλη 

Masdar που βρίσκεται στο στάδιο της ίδρυσης εκ του µηδενός. Η πόλη αυτή, που 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα είναι έτοιµη µέχρι το 2018, θα τροφοδοτείται 

αποκλειστικά από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως θα ισχύει κάποτε στο µέλλον 

για όλες τις πόλεις του κόσµου, εγχείρηµα που θα φέρει τον άνθρωπο σε συµφωνία µε 

τη φύση και όχι τη δεύτερη σε µειονεκτική θέση έναντι του πρώτου όπως συµβαίνει 

τώρα. Ταυτόχρονα όµως, τα ΗΑΕ αντιµετωπίζουν µία σειρά από προκλήσεις που θα 

µπορούσαν να βλάψουν µελλοντικά τη σταθερότητα και την ευηµερία τους. Ακόµα  

όµως και χωρίς την απειλή των εξωτερικών αναταραχών ή των χαµηλών τιµών του 

πετρελαίου, τα ΗΑΕ πρέπει να αντιµετωπίσουν µία σειρά από εσωτερικές 

προκλήσεις. Για παράδειγµα, τα αποθεµατικά που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας των 

υψηλών τιµών του πετρελαίου, δεν θα είναι για πάντα διαθέσιµα. Για αυτό, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό στις τρέχουσες επενδύσεις να γίνεται προσεκτική διαχείριση 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι συµβάλλουν στην οικοδόµηση µίας διαφοροποιηµένης και 

βιώσιµης οικονοµίας που θα βασίζεται στην καινοτοµία και στην οικοδόµηση µίας 

ισορροπηµένης κοινωνικής δοµής. Τα επόµενα χρόνια είναι αποφασιστικής σηµασίας 

για την ανάπτυξη της χώρας. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σήµερα έχουν τη 

δυνατότητα να παγιώσουν την τρέχουσα αισιοδοξία και να τη µετατρέψουν σε µόνιµη 

ανάπτυξη. Η άρτια συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή της 

κυβέρνησης, των επιχειρηµατιών, των ίδιων των πολιτών και των τοπικών φορέων,  

θα αποτελέσει το µυστικό µίας ταχύτερης και βιώσιµης ανάπτυξης χωρίς να τεθεί σε 

κίνδυνο η εσωτερική σταθερότητα. Μία ενδεχόµενη καθυστέρηση ή απροθυµία της 

ηγεσίας να αντιµετωπίσει τυχόν φλέγοντα ζητήµατα που αφορούν το εσωτερικό της 

χώρας, µπορεί να συµπέσει µε εξωτερικά αρνητικά γεγονότα. Τότε, η χώρα θα 
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εισέλθει σε µία φάση οικονοµικής ύφεσης και εσωτερικών συγκρούσεων που δεν θα 

της επιτρέπουν να ατενίσει µε αισιοδοξία το µέλλον. Είµαι όµως πεπεισµένη ότι το 

κράτος που µε τόση προσοχή ίδρυσε και ανέπτυξε ο σεΐχης Zayed πριν από τέσσερις 

δεκαετίες δεν θα αφεθεί στην τύχη του. Φαίνεται, ότι οι τωρινοί ηγέτες βαδίζουν στα 

χνάρια του µεγάλου ηγέτη, διακρίνονται για τη δυναµικότητα και τη φιλοδοξία τους 

και επιθυµούν το όραµά τους για µία σύγχρονη και βιώσιµη οικονοµία που θα 

βασίζεται στη γνώση κα την καινοτοµία να γίνει πραγµατικότητα. Εχέγγυο φυσικά 

της επιτυχίας αποτελούν τόσο τα αποθεµατικά της χώρας όσο και τα αποθέµατα του 

µαύρου χρυσού που διαθέτει η χώρα τα οποία θα διαρκέσουν για έναν αιώνα αρκεί 

βέβαια να γίνει σωστή διαχείριση του πλούτου έτσι ώστε να κατευθυνθεί σε 

επενδύσεις που θα διαφοροποιήσουν την οικονοµία της χώρας και θα την 

απαγκιστρώσουν από το πετρέλαιο.  
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