∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα στις Χώρες του Περσικού Κόλπου

Κεφάλαιο 2
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

(ّرات ا ّ ا#$% ا- Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah)
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Εικ. 2.1 - «Το Φοινικόδεντρο», σύµπλεγµα τεχνητών νησιών στο Ντουµπάι.1

Η χώρα του Παραµυθιού, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Η.Α.Ε.) βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τµήµα
της Αραβικής Χερσονήσου, στο γεωγραφικό κέρας που δηµιουργεί η τελευταία στον
Περσικό Κόλπο. Είναι ένα οµοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από 7 εµιράτα και
είναι ανεξάρτητο κράτος από τις 2 ∆εκεµβρίου του 1971.
Τα Η.Α.Ε αποτελούν µια από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόµενες οικονοµίες
παγκοσµίως. Μάλιστα, είναι τέτοιος ο οργασµός οικιστικής ανάπτυξης που
υπολογίζεται ότι στην πόλη Ντουµπάι βρίσκονται το 25% των γερανών όλου του
κόσµου!
Σύγχρονα τεχνολογικά θαύµατα όπως το ξενοδοχείο σε σχήµα ιστίου, τα
τεχνητά συµπλέγµατα νησιών Κόσµος και Φοινικόδεντρο (Εικ. 2.1) και το µεγαλύτερο
κλειστό χιονοδροµικό κέντρο του κόσµου(!), το Dubai Snowdome, που δεσπόζει στο
µέσον της ερήµου, έχουν µετατρέψει τα Η.Α.Ε. σε ένα ονειρικό τόπο διακοπών, µια
πραγµατική χώρα του Παραµυθιού…

1

(πηγή : ∆ιαδίκτυο)
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2.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία

Εικ. 2.2 - Η γεωγραφική θέση των Η.Α.Ε. (πηγή: wikipedia.com)

Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τµήµα της
Αραβικής Χερσονήσου, στο γεωγραφικό κέρας που δηµιουργεί η τελευταία στον
Περσικό Κόλπο. Τα Η.Α.Ε. είναι ένα οµοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από 7
εµιράτα, τα οποία είναι τα ακόλουθα (σε αλφαβητική σειρά):

Άµπου Ντάµπι,

Ατζµάν, Ντουµπάι, Ουµ Αλ Καϊουάιν, Ρας Αλ Καϊµάχ, Σαρτζάχ και Φουτζάιραχ.
Πρωτεύουσα της χώρας είναι η πόλη του

Άµπου

Ντάµπι που βρίσκεται στο

οµώνυµο εµιράτο. Οι κύριες εξουσίες υπάγονται στην κεντρική οµοσπονδιακή
κυβέρνηση που δεν εκλέγεται από το λαό, όµως αρκετές ανήκουν στα µέλη-εµιράτα.
Εθνική επέτειος είναι η 2 ∆εκεµβρίου (Al-Eid Al Watani).
Η χώρα καλύπτει έκταση 83.600 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια έκταση
περίπου ίση µε αυτή της Πορτογαλίας, και συνορεύει µε το Οµάν (410 χλµ.) και τη
Σαουδική Αραβία (457 χλµ.). Έχει ακτογραµµές 1.318 χιλιοµέτρων.

Εικ. 2.3, 2.4 – Ετήσια ∆ιαγράµµατα Θερµοκρασίας και Υγρασίας στα Η.Α.Ε.
(πηγή: www.uaeinteract.com).
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Τα Η.Α.Ε. τέµνουν τον Τροπικό του Καρκίνου και τα τέσσερα πέµπτα της
έκτασής τους είναι έρηµος. Ωστόσο, είναι µια χώρα που αποτελείται από ποικίλα
τοπία: υπέροχους αµµόλοφους, πλούσιες οάσεις, βραχώδεις λόφους (ύψους µέχρι και
1.300 µέτρων) και πράσινες πεδιάδες. Το κλίµα είναι εν γένει ερηµικό, µε εξαίρεση
τις ανατολικές περιοχές της χώρας όπου, λόγω των βραχωδών λόφων, είναι
ψυχρότερο. Το χειµώνα οι θερµοκρασίες είναι περίπου 25ο C την ηµέρα, ενώ το
βράδυ µπορούν στα βάθη της έρηµου να φτάσουν µέχρι και τους 5ο C! Το καλοκαίρι
οι θερµοκρασίες αγγίζουν τους 50ο C, ενώ µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερες στην
ενδοχώρα. Η υγρασία το καλοκαίρι µπορεί να αγγίξει ακόµα και το 90%.
Στις εικόνες 2.3 και 2.4 φαίνονται η ετήσια διακύµανση της θερµοκρασίας
και της υγρασίας στην πρωτεύουσα του κράτους, το Άµπου Ντάµπι. Οι
βροχοπτώσεις στα Η.Α.Ε. είναι σπάνιες. Μικρά νησάκια περιστοιχίζουν τις
αµµώδεις παραλίες της χώρας και το βάθος των νερών δεν αγγίζει µεσογειακά βάθη,
κυµαίνεται µόνο από δέκα ως τριάντα µέτρα (βλ.-9).
Ο πληθυσµός (απογραφή 2004) αγγίζει τα 4,32 εκατοµµύρια και αναλυτικά
κατανέµεται ως εξής (βλ.-9):
Εµιράτο

Πληθυσµός

Άµπου Ντάµπι

1.700.000

Ντουµπάι

1.269.000

Σαρτζάχ

679.000

Ατζµάν

251.000

Ρας Αλ Καϊµάχ

208.000

Φουτζάιραχ

126.000

Ουµ Αλ Καϊουάιν
Σύνολο

66.000
4.320.000

Επίσηµη γλώσσα είναι η Αραβική. Επίσης οµιλούνται τα φαρσί (περσικά),
Ινδικά (Hindi) και Ουρντού (Urdu). Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 90% και η µέση
προσδόκιµη ηλικία είναι τα 78 έτη ζωής. Επίσηµη θρησκεία των Η.Α.Ε. είναι η
ισλαµική. Αναλυτικά, ο πληθυσµός κατανέµεται σε 96% Μουσουλµάνους (από τους
οποίους το 16% είναι Σιίτες) και το υπόλοιπο 4% είναι Ινδουιστές και Χριστιανοί
(βλ.-10). Το νόµισµα της χώρας είναι το Ντιρχάµ (Arabic Emirati Dirham - AED)
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και η συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ στις 16 Αυγούστου 2006 ήταν
(βλ.-11):
1 EUR

=

4,68857 AED

1 AED

=

0,213284 EUR

Εικ. 2.5 – Το Ντιρχάµ, το νόµισµα των Η.Α.Ε. (πηγή: wikipedia.com).

Στην Εικόνα 2.6 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12) η πορεία του νοµίσµατος
έναντι του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (25/08/05 – 18/08/06). Τον ∆εκέµβριο
του 2001, το Συµβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (στο οποίο
συµµετέχουν τα Η.Α.Ε.) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα
κοινό νέο νόµισµα στη περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο.

Εικ. 2.6 – Η πορεία του Dirham έναντι του Ευρώ για το διάστηµα 25/08/05 –
18/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com).
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Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι 74.900 Dh. Οι εθνότητες που απαρτίζουν τον
πληθυσµό είναι Άραβες, Ιρανοί και ΝότιοΑσιάτες (κυρίως Πακιστανοί και Ινδοί).
Επίσης, πολλοί Ευρωπαίοι ζούνε και εργάζονται στη χώρα (βλ.-13).
2.2 - Ιστορία
Τα πρώτα δείγµατα ανθρώπινης παρουσίας στη περιοχή των Η.Α.Ε.
χρονολογούνται στη λίθινη εποχή περίπου στο 5500 π.Χ. οπότε και το κλίµα ήταν
πιο υγρό από ότι είναι σήµερα. ∆ιάφορα ευρήµατα χρωµατιστών κεραµικών (τύπου
‘Ubaid) από τη Μεσοποταµία (σηµερινό νότιο Ιράκ) που βρέθηκαν στην περιοχή
των Η.Α.Ε. συνηγορούν στην ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των πρώτων κατοίκων του
Περσικού. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήµατα είναι ένας οικισµός στο νησί
Marawah. Στο τέλος της τέταρτης χιλιετίας (3100 – 3000 π.Χ.) χρονολογούνται οι
υπέργειοι τάφοι από ακατέργαστη πέτρα, γνωστοί ως τάφοι Hafit, που βρέθηκαν στις
περιοχές Al Ain και Dhaid. Επίσης, σύγχρονα αρχαϊκά κείµενα που βρέθηκαν στο
Uruk της Μεσοποταµίας αναφέρονται στο χαλκό της Fujairah, στα βορειοανατολικά
των Η.Α.Ε. Η εποχή από το 2500 ως 2000 π.Χ. ονοµάζεται «Umm Al-Nar» και
διακρίνεται από τη πληθώρα των οικισµών σε οάσεις, όπου συχνά δεσπόζουν
µεγάλα κυκλικά φρούρια. Αυτοί οι γεωργικοί καταυλισµοί ήταν εφικτοί κυρίως
λόγω της εξηµέρωσης του φοίνικα (Phoenix Dactilifera). Το δέντρο σε συνδυασµό
µε το πόσιµο νερό των πηγαδιών ευνόησαν την καλλιέργεια δηµητριακών,
λαχανικών και φρούτων στις οάσεις.
Στην εποχή του σιδήρου (1300 – 300 π.Χ.) –αν και ο σίδηρος δεν
χρησιµοποιήθηκε

πολύ

στην

περιοχή

-

εξηµερώνεται

η

καµήλα

και

πρωτοχρησιµοποιείται το Νότιο-Αραβικό αλφάβητο. Επίσης, υπάρχουν σταθερές
εµπορικές επαφές µε τις αυτοκρατορίες των Ασσυρίων και των Περσών και
εφαρµόζεται η πρωτοποριακή τεχνική άρδευσης Falaj (υπόγεια µεταφορά του νερού
από τα βουνά στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις).
Ακολουθεί η περίοδος µε την ονοµασία Mleiha (300 π.Χ. – 0) λόγω της
αναπτυγµένης την εποχή αυτή οµώνυµης πόλης. Κατά την περίοδο αυτή ξεκινά η
κοπή εντόπιων νοµισµάτων, γίνεται η πρώτη χρήση του αλόγου στην περιοχή των
Η.Α.Ε. (γνωστή ως Maka τότε) και σηµειώνονται οι πρώτες εµπορικές συναλλαγές
µε τους Έλληνες που αφορούν σε εισαγωγές µαύρων κεραµικών από την ηπειρωτική
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Ελλάδα καθώς και ροδίτικους αµφορείς! Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ούτε η
αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε οι Σελευκίδες διάδοχοί του δεν
µπόρεσαν να επιβάλλουν την ελληνική επικυριαρχία τους στην Αραβική περιοχή του
Περσικού Κόλπου.
Έπεται η περίοδος Ed-Dur (0 -240 µ.Χ.) που ονοµάστηκε έτσι λόγω του
οµώνυµου οικισµού που άκµαζε τότε κοντά στην πόλη Umm al-Qaiwain. Πολλές
σύγχρονες αναφορές εκθειάζουν τις µωβ βαφές, τα διαµάντια, το κρασί της
περιοχής. Επίσης, αρχίζει να χρησιµοποιείται η αραµαϊκή γραφή.
Το 240 µ.Χ. επέρχεται η άνοδος της περσικής Σασάνιας, δυναστείας που
κυριαρχεί σχεδόν σε όλη την αραβική χερσόνησο. Ακµάζει το εµπόριο µε την Κίνα
και η περίοδος από το 240 µ.Χ. µέχρι το 630 µ.Χ. χαρακτηρίζεται από την πληθώρα
θρησκευτικών δογµάτων (Αραβικός παγανισµός, Σασάνιος ζωροαστρισµός και
Νεστοριανισµός). Η περίοδος αυτή ονοµάζεται προ-ισλαµική.
Το 630 µ.Χ. καταφτάνουν στην περιοχή των Η.Α.Ε. οι πρώτοι διδάσκαλοι
του Ισλάµ και η περιοχή εξισλαµίζεται (ο Προφήτης Μωάµεθ πεθαίνει το 632 µ.Χ.).
Ένα µεγάλο κεφάλαιο ανοίγει για την ιστορία των Η.Α.Ε., αρχίζει η ισλαµική
περίοδος. Κατά την περίοδο αυτή, το εµπόριο ευνοείται από τις αναπτυγµένες
γνώσεις των Αράβων στη ναυσιπλοΐα και τον προσανατολισµό. ∆ιατηρούνται
εµπορικές σχέσεις µε Κένυα, Σρι Λάνκα, Βιετνάµ και Κίνα. ∆ιάσηµος είναι ο
θαλασσοπόρος Ibn Majid, γνωστός κι ως «Λιοντάρι των Θαλασσών». Μάλιστα,
θεωρείται ότι ο περίπλους της Αφρικής από το ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας (Ν.
Αφρική) από τον Πορτογάλο Βάσκο Ντε Γκάµα έγινε το 1498 µε βάση αραβικές
γνώσεις ναυσιπλοΐας!
Η πορτογαλική παρουσία ήταν αιµατηρή για τους κατοίκους της περιοχής.
∆ιάφορα φρούρια που χτίστηκαν στα λιµάνια της Ανατολικής ακτής, τα
επονοµαζόµενα «Πορτογαλικά», ήταν προπύργια διαφόρων Αράβων Σεΐχηδων που
συµµάχησαν µε τους Πορτογάλους. Τα µαργαριτάρια του Κόλπου έγιναν σιγά σιγά
διάσηµα στην Ευρώπη και κατέκτησαν «δύσκολες» αγορές χρυσοχοΐας, όπως αυτή
της Βενετίας (1580). Στον Κόλπο αρχίζουν να δραστηριοποιούνται πλέον οι Άγγλοι
κι οι Ολλανδοί, άλλες δύο µεγάλες ναυτικές δυνάµεις της εποχής.
Περίπου στο 1780, αρχίζει η άνθηση της πόλης Άµπου Ντάµπι (Abu Dhabi),
της σηµερινής πρωτεύουσας των Η.Α.Ε. Επίσης, ενώ οι µεγάλες ναυτικές δυνάµεις
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ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο τελικός κυρίαρχος των θαλασσών του
Κόλπου, µια γηγενής δύναµη αναδύεται, οι Qawasim (1800-1820). Ένας στόλος 60
πλοίων και 20.000 ναυτών που απειλούσε την κυριαρχία της Αγγλίας στον Ινδικό
Ωκεανό. Κάτω από την οµπρέλα της παγκόσµιας εκστρατείας για την καταπολέµηση
των πειρατών των θαλασσών, οι Άγγλοι (British East India Company) διέλυσαν εν
τέλει το στόλο των «πειρατών». Έτσι, οι Άγγλοι έγιναν οι κυρίαρχοι των θαλάσσιων
εµπορικών οδών του Περσικού Κόλπου και του Ινδικού Ωκεανού και ουσιαστικά οι
κυρίαρχοι του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου.
Οι Άγγλοι σύναψαν διάφορες συµφωνίες µε τους σεΐχηδες των εµιράτων,
κυρίως ναυτικές συµφωνίες. Με την υπογραφή της Γενικής Συνθήκης Ειρήνης
(General Treaty of Peace), το 1820 τα εµιράτα ονοµάστηκαν «The Trucial States»
(«οι πολιτείες της ανακωχής» σε ελεύθερη µετάφραση), καθώς οι Άραβες θα είχαν
τη δυνατότητα να εµπορεύονται τα µαργαριτάρια του Κόλπου. Ωστόσο, σε
στρατηγικά θέµατα θα ήταν υποχρεωµένοι να πάρουν την έγκριση των Άγγλων πριν
συνάψουν οποιανδήποτε συµφωνία µε τις άλλες µεγάλες δυνάµεις! Μια από τις
σηµαντικότερες µορφές της περιόδου για τα Trucial States αποτέλεσε ο Σείχης
Zayed bin Khalifa of Abu Dhabi, ο οποίος κυβέρνησε τα εµιράτα για 50 χρόνια από
το 1855 ως το 1909, κερδίζοντας τον τίτλο «Zayed ο Μέγας».
Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και η παγκόσµια οικονοµική ύφεση του
1920-1930 δυσκόλεψαν πάρα πολύ τις εξαγωγές µαργαριταριών. Ωστόσο, ήταν µια
ιαπωνική εφεύρεση που χτύπησε ανεπανόρθωτα τον επικερδή κλάδο: η τεχνητή
καλλιέργεια µαργαριταριών. Το τελειωτικό χτύπηµα ήρθε όταν, µετά το πέρας του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η κυβέρνηση της Ινδίας (αυτονοµηµένη πλέον από
τη Βρετανική επικυριαρχία) επέβαλλε βαρύτατους φόρους στην εισαγωγή
µαργαριταριών από τον Κόλπο. Ακολούθησε µια περίοδος ισχνών αγελάδων για
τους κατοίκους των Η.Α.Ε. (τότε The Trucial States) που διήρκεσε σχεδόν τριάντα
χρόνια.
Ευτυχώς οι δυσάρεστες αυτές συγκυρίες συνέπεσαν µε την

ανακάλυψη

κοιτασµάτων πετρελαίου στην περιοχή (1939) και την απαρχή της άντλησής τους
(1969). Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράκ (Iraq
Petroleum Company)- η εταιρεία από την οποία ξεπήδησαν αργότερα οι BP, Shell,
Total, Exxon-Mobil και Partex- έστρεψε την προσοχή της και νοτιότερα στον Κόλπο
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και έτσι άρχισαν οι πρώτες γεωλογικές έρευνες στην περιοχή. Το 1962 εξήχθη το
πρώτο ακατέργαστο φορτίο. Η οικονοµική άνθηση ήταν πλέον γεγονός και τα
Η.Α.Ε. (τότε The Trucial States) είχαν πια την οικονοµική δυνατότητα να
αναπτύξουν κοινωφελή προγράµµατα παιδείας, να κατασκευάσουν οδικά δίκτυα και
να χτίσουν σχολεία και νοσοκοµεία. Το 1968 οι Βρετανοί ανακοίνωσαν την πρόθεσή
τους να αποσυρθούν από τον Περσικό Κόλπο µέχρι το τέλος του 1971. Ο σεΐχης
Zayed bin Sultan Al Nahyan (εγγονός του «Zayed του Μέγα») προσπάθησε να
ενώσει τα 7 εµιράτα καθώς και το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Στις 2 ∆εκεµβρίου 1971
(εθνική επέτειος) κατοχυρώθηκε επίσηµα η ένωση σε ένα κράτος των έξι από τα
εφτά εµιράτα κάτω από την ονοµασία Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Το έβδοµο
εµιράτο, το Ρας Αλ Καιµάχ, εισήλθε στο συνασπισµό στις 10 Φεβρουαρίου του
1972, και έτσι, τα Η.Α.Ε. πήραν τη σύγχρονη τελική τους µορφή. Ο σεΐχης Zayed
(Πρόεδρος του κράτους) διακυβέρνησε τη χώρα σχεδόν 33 χρόνια (από την ίδρυση
του κράτους ως το θάνατό του τον Νοέµβριο του 2004) και η παρουσία του στο
τιµόνι του νεοσύστατου κράτους ήταν καταλυτική.
Πολλοί στάθηκαν δύσπιστοι στο αν θα µπορούσε να επιζήσει αυτός ο
συνασπισµός των εµιράτων, τόσο γιατί οι έριδες µεταξύ των φατριών είναι συχνό
φαινόµενο στην Αραβική Ιστορία, όσο και για το γεγονός ότι ο πλούτος των Η.Α.Ε.
θα προκαλούσε τη ζήλεια των γειτονικών (µεγαλύτερων και ισχυρότερων) κρατών.
Ωστόσο, ο Σεΐχης Zayed κατάφερε µε την κοινωνική εσωτερική και µετριοπαθή
εξωτερική πολιτική του να δηµιουργήσει ένα ισχυρό κράτος, παράγοντα
σταθερότητας στην ασταθή κατά τα άλλα περιοχή του Κόλπου (βλ.-9,14 και 15).
2.3 - Πολιτικό Πλαίσιο
Το «Ανώτατο Συµβούλιο των Κυβερνητών» είναι η ανώτατη οµοσπονδιακή
αρχή και το απαρτίζουν οι Κυβερνήτες των 7 εµιράτων. Οι Κυβερνήτες δεν
εκλέγονται, αλλά είναι κληρονοµικά αξιώµατα. Αυτοί ορίζουν για πενταετή θητεία
τον Πρόεδρο του κράτους (που πάντα είναι ο Κυβερνήτης του Άµπου Ντάµπι) και
τον Αντιπρόεδρο (που πάντα είναι ο Κυβερνήτης του Ντουµπάι). Ο Πρόεδρος ορίζει
τον Πρωθυπουργό και το 21-µελές Υπουργικό Συµβούλιο. Την Οµοσπονδιακή
Κυβέρνηση συµπληρώνουν το 40-µελές βουλευτικό σώµα, γνωστό ως το
Οµοσπονδιακό Εθνικό Συµβούλιο, και το ανεξάρτητο δικαστικό σώµα του οποίου
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ανώτατη βαθµίδα είναι το Ανώτατο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο. Οι διετούς θητείας
βουλευτές ορίζονται από τους Κυβερνήτες των Εµιράτων. Τέλος, από το Σύνταγµα
δεν επιτρέπεται η ύπαρξη πολιτικών κοµµάτων (βλ.-14).
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ασχολείται µε θέµατα εθνικής σηµασίας όπως
την εξωτερική πολιτική, την εθνική ασφάλεια και άµυνα, τα θέµατα υπηκοότητας
και µετανάστευσης, την εκπαίδευση, τη νοµισµατική πολιτική, το ταχυδροµείο, την
τηλεφωνία και εν γένει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τον έλεγχο της εναέριας
κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο. Επίσης, µε πιο εξειδικευµένα θέµατα όπως
τις εργασιακές σχέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές και την καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας. Κάτω από την οµπρέλα της οµοσπονδιακής διακυβέρνησης το
κάθε εµιράτο έχει το δικό του τοπικό σύστηµα διακυβέρνησης.
Σε συνδυασµό µε την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, κάθε εµιράτο έχει και τη
δική του τοπική διακυβέρνηση. Βεβαίως, η πιο ισχυρή τοπική κυβέρνηση είναι αυτή
του πολυπληθέστερου εµιράτου, του Άµπου Ντάµπι (το «Εκτελεστικό Συµβούλιο»
όπως ονοµάζεται). Κάθε µια από τις εφτά τοπικές κυβερνήσεις έχει δικά της τοπικά
διοικητικά παραρτήµατα που καλύπτουν ένα φάσµα θεµάτων όπως οικονοµικά,
δηµοσιονοµικά, θέµατα πολιτικής αεροπλοΐας, ελλιµενισµού κ.α. Στα τοπικά
κυβερνητικά σχήµατα υπάρχουν αντιπρόσωποι από τις πιο σηµαντικές οικογένειες
του κάθε εµιράτου. Η συνύπαρξη των δύο τύπων διακυβέρνησης, των τοπικών και
της οµοσπονδιακής, όχι µόνο είναι οµαλή, αλλά και συνεχώς βελτιώνεται.
Θα ήταν σηµαντικό να αναφερθούµε σε µια τρίτη µορφή διακυβέρνησης που
εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα. Παραδοσιακά, ο αρχηγός κάθε εµιράτου, ο
Σεΐχης, ήταν ο αρχηγός της πιο ισχυρής (και συχνά πιο πολυπληθούς) φυλής του
εµιράτου. Ο Σεΐχης εφάρµοζε µια µορφή άµεσης δηµοκρατίας, οργανώνοντας
δηµοτικά συµβούλια, τα επονοµαζόµενα majlis, όπου ο κάθε υπήκοός του µπορούσε
να συµµετέχει και να πει τη γνώµη του συζητώντας άµεσα µε τον Σεΐχη του. Με την
πάροδο των ετών και την αύξηση του πληθυσµού του κάθε εµιράτου, η
συγκεκριµένη µέθοδος δεν είναι η πλέον πρακτική, καθώς ο κάθε υπήκοος προτιµά,
για την επίλυση του προβλήµατός του, να απευθυνθεί κατευθείαν στην αρµόδια
διοικητική αρχή και όχι να περιµένει κάποια ακρόαση από τον Σεΐχη του. Ωστόσο,
πολλοί σεΐχηδες ή ακόµα και σύµβουλοί τους διατηρούν εβδοµαδιαία ανοικτά
majlis, όπου τόσο υπήκοοι των Η.Α.Ε., όσο και αλλοδαποί µπορούν να λάβουν

∆ιπλωµατική Εργασία Τµήµατος ΜΒΑ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας - Αθανασιάδης ∆ηµήτριος

∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα στις Χώρες του Περσικού Κόλπου

µέρος. Στα συµβούλια αυτά µπορούν να γίνουν συζητήσεις για πιο πολύπλοκα
θέµατα και όχι για επίλυση τυπικών εκκρεµοτήτων που θα επιλυθούν µέσω των
επίσηµων διοικητικών οργανισµών. Για παράδειγµα, γίνονται συζητήσεις για το
µέλλον του κράτους, το τι πολιτική θα πρέπει να εφαρµοστεί κ.α. Τα συµβούλια
αυτά αποτελούν ιδιαίτερο κοµµάτι του πολιτισµού των Η.Α.Ε. και τονίζουν τη
σηµασία του διαλόγου και του οικογενειακού κλίµατος που επικρατεί στη χώρα.
Σηµερινός Πρόεδρος των Η.Α.Ε είναι η Αυτού Υψηλότης (Α.Υ.) Σεΐχης
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, σεΐχη Zayed
bin Sultan Al Nahyan, µετά το θάνατό του στις 2 Νοεµβρίου του 2004. Επίσης, τον
διαδέχθηκε και στην ηγεσία του εµιράτου του Άµπου Ντάµπι. Ο σηµερινός
Πρόεδρος ακολουθεί τη µετριοπαθή πολιτική του πατέρα του, επιδιώκοντας να
συσπειρώσει τις χώρες του Κόλπου, κι έχει βοηθήσει οικονοµικά στην
ανοικοδόµηση του Ιράκ καθώς και χωριών της Παλαιστίνης. Όσον αφορά την
εσωτερική του πολιτική, έχει διαβλέψει τη σταδιακή εξάντληση των κοιτασµάτων
του πετρελαίου και θεωρεί ότι το οικονοµικό µέλλον της χώρας θα βασιστεί στην
υψηλή εκπαίδευση των υπηκόων της χώρας, ώστε να µπορούν να προσφέρουν
ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να διακρίνονται από επαγγελµατισµό.
Η εξωτερική πολιτική των Η.Α.Ε. διαπνέεται από τις αρχές του πρώτου
Προέδρου της χώρας, ο οποίος πίστευε στην ειρηνική επίλυση των διαφορών µεταξύ
των κρατών, στην αυτονοµία και αυτοδυναµία και όχι στην ανάµειξη στα εσωτερικά
των άλλων κρατών. Χαρακτηριστικό της θέλησης για διάλογο και συνεργασία
µεταξύ των χωρών, είναι ότι το Αραβικό Συµβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Arab
Gulf Cooperation Council – AGCC), που απαρτίζεται από τα Η.Α.Ε., το Κουβέιτ, τη
Σαουδική Αραβία, το Οµάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, συστάθηκε σε µια
συνάντηση κορυφής που έλαβε χώρα στο Άµπου Ντάµπι τον Μάιο του 1981.
Επίσης, τα Η.Α.Ε. αποτελούν µέλος της Ένωσης Αραβικών Χωρών (League of Arab
States).
Η θέση των Η.Α.Ε. στο Παλαιστινιακό ζήτηµα είναι να δηµιουργηθεί ένα
Παλαιστινιακό κράτος µε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ. Ωστόσο, δεν ευνοούν τα
τυφλά τροµοκρατικά χτυπήµατα των βοµβιστών-καµικάζι. Επίσης, κατά την εισβολή
του Ιράκ στο Κουβέιτ, τα Η.Α.Ε. είχαν τοποθετηθεί µε το µέρος του αδυνάτου, του
κατακτηµένου Κουβέιτ. Τα Η.Α.Ε. στηρίζουν και ενισχύουν το ρόλο του
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Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) συµµετέχοντας σε αποστολές ειρηνευτικών
δυνάµεων στη Σοµαλία (UNISOM 2) και στο Κόσσοβο (KFOR). Η Κυβέρνηση των
Η.Α.Ε. είναι ενεργό µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, του ΟΠΕΚ και πολλών άλλων διεθνών οργανισµών (βλ.-16).
Από το 1971, τρία νησιά του Κόλπου, το Abu Musa και τα Μεγάλο και
Μικρό Tund, καταλήφθηκαν από το Ιράν. Ακλουθώντας το πνεύµα διεθνών σχέσεων
που προαναφέρθηκε, τα Η.Α.Ε. απαίτησαν το 2005 την επιστροφή των νησιών µέσα
από διεθνή επιδιαιτησία (international arbitration) και από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
της Χάγης, ώστε να επιλυθεί η διαφορά ειρηνικά και µέσω διαλόγου. Μέχρι τον
Οκτώβριο του 2006, η διαφορά δεν έχει επιλυθεί (βλ.-9).
2.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός
Η κοινωνία των Η.Α.Ε. είναι ουσιαστικά µια χώρα Αράβων και συνεπώς τα
βασικά στοιχεία που διέπουν την κουλτούρα της χώρας είναι αυτά του Αραβικού
Πολιτισµού. Ωστόσο, η οικονοµική άνθηση, η εισροή πολλών ξένων στη χώρα για
εργασία και ο αναπτυγµένος τουρισµός έχουν κάνει τους κατοίκους της χώρας πιο
ανοικτόµυαλους καθώς δέχονται καθηµερινά πολιτισµικά ερεθίσµατα από όλο τον
κόσµο.
Στον Κατάλογο Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης (Human Development Index) που
συντάσσει ετησίως ο Ο.Η.Ε., τα Η.Α.Ε. κατέλαβαν την τεσσαρακοστή πρώτη θέση
το 2005, κάνοντας ένα θετικό άλµα οχτώ θέσεων από το 2004. Ο ετήσιος ρυθµός
ανάπτυξης είναι της τάξης του 6,9%, ένας από τους υψηλότερους παγκοσµίως και
αποδίδεται στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, των κοινωφελών
ιδρυµάτων, νοσοκοµείων, σχολείων και τη συνεχή αύξηση του ετήσιου εισοδήµατος
των κατοίκων. Η πλειονότητα των υπηκόων των Η.Α.Ε. εργάζεται στο δηµόσιο
τοµέα. Έχει υπολογιστεί ότι µέχρι το 2007 ο δηµόσιος τοµέας θα έχει κορεστεί,
πράγµα που σηµαίνει ότι ανοίγονται παράθυρα για ιδιωτικές επενδύσεις.
Η

κοινωνία

περιβάλλει

µε

ενδιαφέρον

τους

άπορους

κατοίκους

προσφέροντας δωρεάν κατοικίες και εκτάσεις γης σε αυτούς που το έχουν
περισσότερο ανάγκη. Τριάντα ανθρωπιστικά προγράµµατα καθώς και η έντονη
παρουσία της Ερυθράς Ηµισελήνου (ο αντίστοιχος οργανισµός του Ερυθρού
Σταυρού για τις µουσουλµανικές χώρες) συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των
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ορφανών παιδιών, των ενηλίκων, των ανάπηρων και γενικά ευαίσθητων οµάδων του
πληθυσµού.
Η Παιδεία είναι δωρεάν από το νηπιαγωγείο ως και το πανεπιστήµιο.
Υπάρχουν και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική
τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα κορίτσια, ενώ ο αλφαβητισµός αγγίζει το 90% και
υπάρχει σχέδιο πλήρωσης σε 100% µέχρι το 2010. Το πρόγραµµα αφορά στην
εκπαίδευση ενηλίκων που για οποιονδήποτε λόγο δεν έµαθαν να διαβάζουν και να
γράφουν.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι
κατοχυρωµένη συνταγµατικά. Στα Η.Α.Ε., αντίθετα µε άλλες µουσουλµανικές
χώρες, η ερµηνεία του Ισλάµ και της Αραβικής παράδοσης συνεπάγεται ίση
αντιµετώπιση των δύο φύλων και µάλιστα προτροπή των γυναικών να συµµετέχουν
στα κοινά (βλ.-17). Οι γυναίκες στα Η.Α.Ε. τυγχάνουν ίσης αντιµετώπισης και έχουν
τις ίδιες επαγγελµατικές ευκαιρίες. Υπάρχουν αρκετές οργανώσεις για την
προστασία των γυναικείων συµφερόντων µε πιο σηµαντική τη Γενική Ένωση
Γυναικών (General Women’s Union – GWU). Οι γυναίκες συµµετέχουν στο 16%
της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας. Ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας είναι
19,7% για τις γυναίκες και µόλις 8,2% για τους άντρες. Το Νοέµβριο του 2004
χρίστηκε για πρώτη φορά γυναίκα οµοσπονδιακή υπουργός (Υπουργείο Οικονοµίας
και Σχεδιασµού).
Στον τοµέα της υγείας, τα Η.Α.Ε. κατέχουν κορυφαία θέση ανάµεσα στις
αραβικές χώρες. Μάλιστα, στους δείκτες θνησιµότητας νεογνών και παιδιών
κατέχουν χαµηλά ποσοστά παγκοσµίως µε 5,54%0 και 7,7%0 αντίστοιχα. Το
υγειονοµικό σύστηµα της χώρας παρέχει υψηλές υπηρεσίες και ο προσδόκιµος
χρόνος ζωής πλησιάζει τα 78 χρόνια, υψηλός ακόµα και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Σύµφωνα µε ένα νόµο του 2005, όλοι οι ξένοι υπήκοοι που δουλεύουν στη χώρα
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υγειονοµική ασφάλεια. Ο νόµος υποχρεώνει όλους
τους εργοδότες να ασφαλίσουν τους υπαλλήλους τους στο υγειονοµικό σύστηµα της
χώρας (βλ.-13).
Η ελευθερία του Τύπου είναι άλλη µια αρχή που διέπει τα Η.Α.Ε. Στη χώρα
εκδίδονται δεκατρείς εφηµερίδες, εφτά αραβόφωνες (Al Ittihad, Akhbar al-Arab
κ.α.) και έξι αγγλόφωνες (Gulf News, Khaleej Times κ.α.). Επίσης, κυκλοφορούν
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ελεύθερα και ξένες εφηµερίδες και περιοδικά. Στο σύνολο έχουν µετρηθεί περίπου
158 περιοδικά και εφηµερίδες. Όσον αφορά την τηλεόραση, εκπέµπουν πολλά
γηγενή κανάλια (Abu Dhabi TV, Emirates Channel κ.α.) τόσο στην αραβική όσο και
στην αγγλική γλώσσα. Στο δεύτερο πόλεµο του Κόλπου, όσο και κατά την επίθεση
των Η.Π.Α. στο Αφγανιστάν, το Abu Dhabi TV αναδείχθηκε σε επίσηµο (και
εναλλακτικό) µέσο ενηµέρωσης των Αράβων µαζί µε το Al Jazeirah. Η θεµατολογία
τους καλύπτει ένα ευρύ φάσµα από πολιτιστικά θέµατα, πολιτική, οικονοµία,
αθλητικά κτλ. Ο εγχώριος ψηφιακός παροχέας προσφέρει µια γκάµα περίπου 70
δορυφορικών καναλιών από όλο τον κόσµο σε 14 γλώσσες. Αντίστοιχα, εκπέµπουν
πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί. Η χώρα είναι µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού
Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization
– WIPO) και αποτελεί µοντέλο για την περιοχή όσον αφορά την καταπολέµηση της
πειρατείας. Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .ae

και

υπάρχει µεγάλη διείσδυση του Ίντερνετ στο πληθυσµό, περίπου 1.380.000 χρήστες
το 2005 (βλ.-9)!
Ο Αθλητισµός είναι άλλο ένα κοµµάτι του σύγχρονου πολιτισµού των Η.Α.Ε.
Έχοντας κατακτήσει το πρώτο τους χρυσό Ολυµπιακό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς
της Αθήνας στη σκοποβολή, οι Άραβες έβαλαν πλώρη για να διοργανώσουν τους
Ολυµπιακούς του 2016. Μπορεί να µην έχουν την αθλητική παράδοση άλλων
χωρών, ωστόσο αποτελούν σοβαρή υποψηφιότητα καθώς είναι η πιο σταθερή
οικονοµία της περιοχής, µια περιοχή που ποτέ δεν φιλοξένησε τους Αγώνες.
Εξάλλου, η Αθλητική Πόλη, µια αυτόνοµη κατασκευή 4,6 εκατοµµυρίων
τετραγωνικών µέτρων που θα κατασκευαστεί, καθιστά τα Η.Α.Ε. πολύ
ενδιαφέρουσα επιλογή. Στη χώρα µπορεί κανείς να εξασκήσει όλα τα αθλήµατα,
κυρίως βέβαια αυτά της θαλάσσης, αλλά το όραµα των Αράβων έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούµενο: στο Ντουµπάι µπορεί κανείς να κάνει χειµερινό σκι καταµεσής της
ερήµου στο νεόκτιστο κλειστό χιονοδροµικό κέντρο το Dubai Snowdome!
2.5 – Οικονοµία
Η Οικονοµία των Η.Α.Ε. είναι από τις πιο ισχυρές της περιοχής του
Περσικού Κόλπου. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν (Α.Ε.Π.) το 2006 αγγίζει τα
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$130,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και τα $27.900 κατά άτοµο. Ο πληθωρισµός ήταν
της τάξης του 4,6% (βλ.-13).
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της διαφοροποίησης σε συνδυασµό µε
τα κέρδη από την εξαγωγή πετρελαίου (και των παραγώγων του) αποδίδει καρπούς.
Τα Η.Α.Ε. έχουν να επιδείξουν σηµαντική πρόοδο στον τοµέα του τουρισµού, των
ΜΜΕ, της ναυπηγικής καθώς και στην παροχή οικονοµικών και συµβουλευτικών
υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µη σχετικές µε το πετρέλαιο εξαγωγές
αντιστοιχούν στο 52,3% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Οι πρόσφατες
ανατιµήσεις του µαύρου χρυσού έδωσαν µια επιπλέον ώθηση στην οικονοµία του
κράτους. Η σύναψη ποικίλων εµπορικών και επενδυτικών συµφωνιών µε πολλές
χώρες του κόσµου, η δηµιουργία ελεύθερων εµπορικών ζωνών, όπου µπορεί ένας
ξένος επενδυτής να κατέχει µέχρι και το 100% της επιχείρησης, και το αναπτυγµένο
δίκτυο µεταφοράς και τηλεπικοινωνιών της χώρας ευνοούν τις επενδύσεις στη χώρα.
∆εν πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός ότι η γεωγραφική θέση των Η.Α.Ε. (κατ’
επέκταση όλων των χωρών του Κόλπου) είναι αυξανόµενης στρατηγικής σηµασίας
καθώς βρίσκεται στο µέσο της απόστασης Ευρώπης – Κίνας και αποτελεί
διαµετακοµιστικό κέντρο.
Σύµφωνα µε τους δείκτες της Παγκόσµιας Τράπεζας, η χώρα κατέχει τον
υψηλότερο δείκτη «Χρηµατοοικονοµικής Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας»
(“Financial Governance Effectiveness”) στην περιοχή και έναν από τους
υψηλότερους παγκοσµίως. Στα Η.Α.Ε. αυτή τη στιγµή δραστηριοποιούνται 21
εγχώριες τράπεζες και περίπου 50 ξένες µε κεντρικά γραφεία καθώς και
υποκαταστήµατα που καλύπτουν το γεωγραφικό φάσµα της χώρας. Οι Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) έχουν πενταπλασιαστεί στο
διάστηµα από το 2000 µέχρι το 2005 (βλ.-18). Υπολογίζεται ότι το 2005 έφτασαν
στο επίπεδο των $10,3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η κατασκευή της Νέας
Βιοµηχανικής Πόλης του Άµπου Ντάµπι και η συνεχής ιδιωτικοποίηση κρατικών
οργανισµών (εταιρείες τσιµέντου, χάλυβα, σωληνουργίες κ.α.) τονώνουν τις τοπικές
χρηµατιστηριακές αγορές και προσελκύουν τις ξένες επενδύσεις. Οι ξένες
επενδύσεις επηρεάστηκαν, ως ένα βαθµό, από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν
επιτρέπει την κατοχή πλειοψηφικού πακέτου από ξένους επενδυτές. Πρέπει να
υπάρχει ένα 51% που να ανήκει σε ένα γηγενή συνεργάτη (business partner).
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Ωστόσο, το πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί µε τη δραστηριοποίηση στις ζώνες
ελεύθερου εµπορίου που υπάρχουν (βλ.-19). Για τη διεύθυνση των ζωνών αυτών
έχει συσταθεί ο οργανισµός Higher Corporation for Specialized Economic Zones
(HCSEZ) µε έδρα το Άµπου Ντάµπι.
Οι κύριες βιοµηχανικές δραστηριότητες της χώρας είναι –εκτός φυσικά του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου – οι ακόλουθες: κατασκευές, αλουµίνιο, χηµικά
και πλαστικά, µέταλλα και βαρύς εξοπλισµός, κεραµικά, ρούχα και υφάσµατα. Ο
κατασκευαστικός τοµέας, ο οποίος συνεισφέρει το 14% του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, αποτελεί τον πιο σηµαντικό κλάδο της οικονοµίας
µετά το πετρέλαιο. Μάλιστα µόνο µέσα στο 2005 παρουσίασε αύξηση της τάξης του
15% (βλ.-13)! Η αύξηση αυτή είναι το φυσικό επακόλουθο της ραγδαίας αύξησης
του πληθυσµού, των επενδύσεων και των ζωνών ελεύθερου εµπορίου.
Τα Η.Α.Ε. είναι η 10η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, ο
6ος µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και έχει το 5ο µεγαλύτερο απόθεµα σε µαύρο
χρυσό και το 4ο σε φυσικό αέριο (βλ.-13). Η αύξηση της τιµής (λόγω των πολέµων
του Κόλπου, του Αφγανιστάν και της τροµοκρατίας, η τιµή εκτοξεύθηκε από τα $28
δολάρια το 2001 στα 78 το 2006) καθώς και της παγκόσµιας ζήτησης (βλέπε Κίνα)
επέφερε αναπόφευκτα αύξηση των κερδών για τη χώρα. Η απαίτηση από τον ΟΠΕΚ
για την αύξηση της παραγωγής ήταν αναµενόµενη. Η µέση παραγωγή το 2006
φτάνει τα 2,19 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα. Ενώ τα αποθέµατα των εµιράτων
του Ντουµπάι και της Σαρτζάχ έχουν ελαττωθεί σηµαντικά, αυτά του Άµπου
Ντάµπι, τα οποία αποτελούν και το 93,4% του συνόλου του κράτους, παραµένουν
πρακτικά αναλλοίωτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει σχεδιασµός να αυξηθεί η
παραγωγή µέχρι το 2010 στα 3,7 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως! Από την άλλη,
τα αποθέµατα σε φυσικό αέριο εκτιµάται ότι µε σηµερινούς ρυθµούς παραγωγής
µπορούν να διαρκέσουν περίπου 150 µε 170 έτη! Η µέση παραγωγή το 2004 έφτανε
τα 6,3 δισεκατοµµύρια κυβικά πόδια την ηµέρα. Τέλος, σηµαντική είναι η πρόοδος
που παρατηρείται στη χηµική βιοµηχανία των παραγώγων του πετρελαίου
(µελαµίνη, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ολεφίνες, πολύβυνιλοχλωρίδιο – το
γνωστό PVC-, αρωµατικές ενώσεις κ.α.).
Σηµαντικότατος κλάδος της οικονοµίας είναι ο τουρισµός. Είναι τέτοια η
ραγδαία αύξησή του που σε λίγα χρόνια θα αποφέρει περισσότερα κέρδη στο κράτος
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από ότι οι εξαγωγές πετρελαίου. Οι ζεστές και ρηχές θάλασσες, οι αµµώδεις
παραλίες και το κλίµα που µπορεί να συντηρήσει τουρισµό δωδεκάµηνης διάρκειας,
η γεωγραφική θέση-κλειδί των Η.Α.Ε. ανάµεσα στην Ευρώπη και την Ασία, το
αναπτυγµένο δίκτυο αεροδροµίων και λιµανιών, όλα συντελούν στη συνεχή εισροή
τουριστών στη χώρα. Όµως, τα Η.Α.Ε επένδυσαν στην ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν και για αυτό το λόγο ξεχώρισαν παγκοσµίως. Το πασίγνωστο
ξενοδοχείο σε µορφή ιστίου, τα τεχνητά συµπλέγµατα νησιών που έχουν θεµατική
µορφή, το «Φοινικόδεντρο» και ο «Κόσµος», το κλειστό χιονοδροµικό κέντρο που
προαναφέρθηκε και ολοκαίνουργια ξενοδοχεία, αποτελούν λίγα από τα παραµυθένια
θέρετρα που προσφέρει η χώρα στους δυνητικούς τουρίστες της. Περίπου 12.000
νέα δωµάτια θα είναι διαθέσιµα από το 2005 ως το τέλος του 2008 (βλ.-9).
Αν και η χώρα είναι γνωστή για τις ερήµους της, τα Η.Α.Ε., χάρη στην
καλλιέργεια του φοίνικα, καταφέρνουν να καλλιεργούν αγροτικά προϊόντα στις
οάσεις. Έτσι, εξάγουν χουρµάδες σε πολλές χώρες όπως στην Ιαπωνία, στην
Ινδονησία, στη Μαλαισία και λουλούδια στο Λίβανο, στην Αυστραλία, τη Μεγάλη
Βρετανία και σε χώρες του Αραβικού Κόσµου. Καθώς είναι σηµαντική η
εξοικονόµηση του πόσιµου νερού, συνεχώς αναζητούνται νέες µέθοδοι αγροτικής
καλλιέργειας. Η αγροτική παραγωγή και η αλιεία συνεισφέρουν το 2,6% του ΑΕΠ
(2004).
2.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στα Η.Α.Ε.
∆υστυχώς τα Η.Α.Ε. δεν εκπροσωπούνται από κάποια πρεσβεία στην
Ελλάδα. Οι πλησιέστερες πρεσβείες των Η.Α.Ε είναι αυτές στη Ρώµη και στη
Κωνσταντινούπολη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ Η.Α.Ε.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε. ΣΤΗ ΡΩΜΗ

∆/νση : Al Manhal Str. 9,

∆/νση : 492, Via della Camilluccia

Bateen Area, P.O.Box 5483, Abu Dhabi

00135, Rome

Τηλ.: (009712) 6654847
Fax : (009712) 6656008
E-mail : grembauh@emirates.net.ae
Πρέσβης: ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.
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Σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς
υπάρχουν πολλές και ενηµερωµένες ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο
Παράρτηµα 2 µπορεί κανείς να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και
των ιστοσελίδων.
Τα Η.Α.Ε. υποστηρίζουν µια πολιτική φιλελεύθερης οικονοµίας και
ελεύθερου εµπορίου. Το νόµισµα του κράτους, το Ντιρχάµ (Arabic Emirati Dirham AED), είναι σταθερό και εύκολα συναλλάσιµο. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στις
µεταφορές κερδών και στον επαναπατρισµό του κεφαλαίου. Οι φόροι εισαγωγής
είναι χαµηλοί της τάξης του 4% και µηδενικοί όσον αφορά στα τρόφιµα, τα
φάρµακα, τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, κάθε ξένος επιχειρηµατίας θα πρέπει να
έχει κάποιον εµπορικό συνεργάτη (Commercial Partner) πολίτη των Η.Α.Ε. και
µάλιστα ο τελευταίος να κατέχει τουλάχιστον το 51% της επιχείρησης. Ο λόγος είναι
φυσικά για να διατηρείται ο έλεγχος από τους κατοίκους των Η.Α.Ε. (βλ.-9).
Είναι σηµαντικό να ξεχωρίσουµε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεισφέρουν στο 33,1% των εισαγωγών της χώρας, δηµιουργώντας έτσι ένα ισχυρό
θεµέλιο για κάθε φιλόδοξο Έλληνα επιχειρηµατία. Ο ετήσιος όγκος των ελληνικών
εξαγωγών στα Η.Α.Ε. το 2005 (βλ.-20) ανήρθε στα 191,5 εκατοµµύρια ευρώ
(αύξηση 112% από το 2004) και οι εισαγωγές στα 30,8 εκατοµµύρια ευρώ (µείωση
8,7% από το 2004).
Όπως προαναφέρθηκε, η κυβερνητική γραµµή στηρίζει τον ιδιωτικό τοµέα
καθώς τον θεωρεί ύψιστης σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη και τη διατήρηση
της χαµηλής ανεργίας στη χώρα (2,6% το 2004). Για το λόγο αυτό τα Η.Α.Ε. έχουν
επενδύσει στην κατασκευή άριστων και υπερσύγχρονων υποδοµών µε σκοπό να
µαγνητίζουν τον ξένο επενδυτή. Η γραφειοκρατία είναι µικρή και οι συναλλαγές µε
το δηµόσιο τοµέα είναι οι περισσότερο οργανωµένες από όλα τα κράτη της
περιοχής. Η δε πολιτική σταθερότητα αποτελεί ακόµα ένα θετικό στοιχείο για να
δραστηριοποιηθεί κανείς επαγγελµατικά στα Η.Α.Ε (βλ.-21).
Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς,
στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το 1995 τα Η.Α.Ε. έγιναν µέλος
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχουν στη Γενική Συµφωνία
∆ασµών και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT), στη
Γενική Συµφωνία του Εµπορίου σε Υπηρεσίες (General Agreement on Trade in
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Services - GATS) και στη Συµφωνία περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στις Εµπορικές
Συναλλαγές (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property TRIPS).
Σηµαντικές γέφυρες µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι
τα Εµπορικά Επιµελητήρια. Τα πιο σηµαντικά είναι αυτά των δύο µεγαλύτερων
εµιράτων: το Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Άµπου Ντάµπι (Abu
Dhabi Chamber of Commerce and Industry - ADCCI*) που ιδρύθηκε το 1969 και
πλέον είναι το µεγαλύτερο µεταξύ των κρατών του Αραβικού Συµβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου (Arab Gulf Cooperation Council – AGCC) αριθµώντας
52.000 µέλη και το Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Ντουµπάι (Dubai
Chamber of Commerce and Industry - DCCI).
Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές παγκοσµίου εµβέλειας εκθέσεις. Οι
υποδοµές των συνεδριακών κέντρων είναι κορυφαίες παγκοσµίως. Το ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο του Άµπου Ντάµπι καλύπτει µια έκταση 500.000 τετραγωνικών
µέτρων! ∆εν είναι τυχαίο ότι για το 2003 τα ετήσια συνέδρια τόσο της Παγκόσµιας
Τράπεζας όσο και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έγιναν στα Η.Α.Ε. Η
σηµασία που έχει δοθεί στη διεξαγωγή µεγάλων συνεδρίων και εκθέσεων φαίνεται
από την πλουσιοπάροχη χρηµατοδότηση από το κράτος του κρατικού φορέα
εκθέσεων και συνεδρίων, UAE Exhibitions & Conferences Authority (UECA).
Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: International Defence Exhibition, Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, Environmental Conference
and Exhibition, Festival of Thinkers, Jewellery and Watches Exhibition, Arabian
Travel Market, Gulf Information Technology Exhibition, Dubai Air Show και Dubai
International Boat Show. Πρωτοφανής για τα Αραβικά δεδοµένα είναι η επίδειξη
µόδας The Bride Show, όπου στο εκθεσιακό κέντρο του Ντουµπάι σε ένα τριήµερο
γίνονται 20 επιδείξεις µεγάλων σχεδιαστών από όλο τον κόσµο (βλ.-22)!
2.7 – Πρόσβαση στη χώρα.
Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω των υπερσύγχρονων
αεροδροµίων της. Η οδική πρόσβαση για έναν Έλληνα δεν ενδείκνυται καθώς θα
πρέπει να διασχίσει πολλές χώρες και επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως π.χ. την
*

Ενδιαφέρουσα είναι η ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.adcci-uae.com
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Ανατολική Τουρκία. Ακτοπλοϊκώς, η πρόσβαση απλώς είναι ασύµφορη χρονικά
λόγω του περίπλου ολόκληρης της Αραβικής χερσονήσου! Ωστόσο, για τη µεταφορά
ή φύλαξη εµπορευµάτων, τα λιµάνια των Η.Α.Ε. θεωρούνται παγκοσµίως από τα
κορυφαία.
Τα αεροδρόµια της χώρας και οι ποιοτικές αεροπορικές εταιρείες των
Εµιράτων (Emirates Airlines, Etihad Airways) εξασφαλίζουν ένα άνετο ταξίδι.
Υπάρχουν εφτά διεθνή αεροδρόµια επί συνόλου 35 (βλ.-13). Τα µεγαλύτερα
βρίσκονται στο Άµπου Ντάµπι (Abu Dhabi International Airport) και στο Ντουµπάι
(Dubai International Airport).
2.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στα Η.Α.Ε;
Οι λόγοι για να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηµατικά στα Η.Α.Ε. είναι
πολλοί. Η οικονοµική έκρηξη έχει δηµιουργήσει µια δυναµική αγορά εύπορων
καταναλωτών. Η ίδια η κυβέρνηση ευνοεί µε διάφορα µέτρα τη βιοµηχανική (και όχι
µόνο) διαφοροποίηση από την επικρατούσα πετρελαϊκή βιοµηχανία, οπότε
πρωτότυπες ιδέες και εναλλακτικές προτάσεις ενισχύονται οικονοµικά από το ίδιο το
κράτος. Η γραφειοκρατία για το στήσιµο µιας επιχείρησης είναι µικρότερη σε σχέση
µε άλλα κράτη της περιοχής. Η µεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου στα Η.Α.Ε. (το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είναι σηµαντική αιτία για αυτό) αποτελεί ακόµα ένα
πλεονέκτηµα για εξεύρεση πληροφοριών για τον κάθε φιλόδοξο επιχειρηµατία.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη στρατηγική θέση των Η.Α.Ε. στον
παγκόσµιο χάρτη (στο µεσοδιάστηµα της απόστασης Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας), την
προσβασιµότητα που εγγυάται το πολύ καλά οργανωµένο δίκτυο µεταφορών και οι
υπερσύγχρονες υποδοµές, συνθέτουν ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηµατικό
περιβάλλον που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστικό παράγοντα αλλαγών, έναν
πρωτοπόρο επιχειρηµατικό κόµβο σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στο Παράρτηµα 2 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας
διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες
χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Η.Α.Ε (βλ.-23).
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 2
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2.1 – Χάρτες των Η.Α.Ε.

Πηγή : CIA factbook, http://www.uaeinteract.com
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2.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΙ
UAE Government (all Ministries).............................. www.uae.gov.ae
Emirates Media Incorporated..................................... www.emi.ae
Emirates News Agency.............................................. www.wam.org.ae
Federal Environmental Agency.................................. www.fea.gov.ae
Federal National Council............................................ www.almajles.gov.ae
Ministry of Education................................................. www.moe.uae.gov.ae
Ministry of Health....................................................... www.moh.gov.ae
Ministry of Information and Culture........................... www.uaeinteract.com
Ministry of Economy and Planning..............................www.uae.gov.ae/mop
UAE Central Bank....................................................... www.cbuae.gov.ae
UAE State Audit Institution......................................... www.saiuae.gov.ae
ABU DHABI
Abu Dhabi Airport and Duty Free................................www.dcaauh.gov.ae
Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry........... www.adcci-uae.com
Abu Dhabi Cultural Foundation.................................. www.culturalorg.ae
Abu Dhabi Customs Dept...........................................www.auhcustoms.gov.ae
Abu Dhabi International Exhibitions Centre (ADIEC)....www.adcci-uae.com
Abu Dhabi Islands Archaeological Survey....................www.adias-uae.com
Abu Dhabi Municipality............................................... www.adm.gov.ae
Abu Dhabi National Hotels Company.......................... www.adnh.com
Abu Dhabi National Oil Company................................ www.adnoc.com
Abu Dhabi Water and Electricity Authority..................www.adwea.gov.ae
Al Ain Municipality...................................................... www.alain.gov.ae
British Business Group (Abu Dhabi).............................www.bbgauh.ae
Department of Water Resource Studies.........................www.dwrs.gov.ae
Emirates Internet and Multimedia................................ www.eim.ae
General Exhibitions Corporation...................................www.gec.co.ae
General Information Authority.....................................www.gia.gov.ae
National Corporation for Tourism & Hotels................. www.ncth.com
Port Zayed............................................................www.portzayed.gov.ae
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UAE Red Crescent Society...........................................www.uaerc.org
World Trade Centre Abu Dhabi....................................www.wtcad.com
Zayed Foundation........................................................ www.zayed.org.ae
DUBAI
Al Maktoum Charity
Foundation...............................................................www.mrmcharity.org
American Business Council.....................................www.abcdubai.com
Dubai Airport Free Zone..........................................www.dafza.gov.ae
Dubai Chamber of Commerce & Industry...............www.dcci.org
Dubai Civil Defence................................................ www.dcd.gov.ae
Dubai Department of Information............................www.dubaitv.gov.ae
Dubai Dept of Economic Development................... www.dubaided.gov.ae
Dubai Development & Investment Authority.......... .www.ddia.ae
Dubai Development Board........................................ www.dubaidb.gov.ae
Dubai Duty Free.........................................................www.dubaidutyfree.com
Dubai e-Government Portal........................................www.dubai.ae
Dubai Financial Market............................................. www.dfm.co.ae
Dubai International Airport........................................www.dubaiairport.com
Dubai International Financial Centre.........................www.difc.ae
Dubai Land Department............................................ www.dubailand.gov.ae
Dubai Municipality.....................................................www.dm.gov.ae
Dubai Naturalisation & Residency............................ www.dnrd.gov.ae
Dubai Police Headquarters.....................................www.dubaipolice.gov.ae
Dubai Ports Authority..................................................www.dpa.co.ae
Dubai Tourism & Commerce Marketing................www.dubaitourism.co.ae
Dubai Traffic Police................................................www.dxbtraffic.gov.ae
Dubai Transport.................................................... www.dubaitransport.gov.ae
Dubai Water & Electricity Company..................... www.dewa.gov.ae
Dubai World Trade Centre (DWTC).......................www.dwtc.com
SHARJAH
Hamriyah Free Zone................................................www.hamriyahfz.com
SAIF Zone, Sharjah..................................................www.saif-zone.com
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Sharjah Chamber of Commerce...............................www.sharjah.gov.ae
Sharjah Customs Department..........................www.sharjahcustoms.gov.ae
Sharjah Directorate & Town Planning.... ...... www.shj-planning.gov.ae
Sharjah Expo Centre.......................................www.expo-centre.co.ae
Sharjah International Airport.......................... www.shj-airport.gov.ae
Sharjah Police............................................................www.shjpolice.gov.ae
Sharjah TV................................................................ www.sharjahtv.gov.ae
Sharjah Water & Electricity Department.................. www.sewa.gov.ae
Sharjah’s Museums ................................................... www.shj.gov.ae
AJMAN
Ajman Chamber of Commerce....................................www.ajcci.co.ae
Ajman Free Zone..................................... www.ajmanfreezone.gov.ae
Ajman University................................................. ......www.ajman.ac.ae
RA’S AL-KHAIMAH
Port Saqr......................................................................www.saqrport.com
Ra’s al-Khaimah Airport............................................ www.rkt-airport.com
Ra’s al-Khaimah Exhibition Centre............................ www.rakexpo.co.ae
Ra’s al-Khaimah Free Trade Zone........................www.rakiftz.com
Ra’s al-Khaimah Municipality..............................www.rakmunicipality.com
Ra’s al-Khaimah Museum.....................................www.rakmuseum.gov.ae
Ra’s al-Khaimah Tourism Department...................www.raktourism.com
FUJAIRAH
Fujairah Exhibition Centre.......... www.fujairahchamber-uae.com/exhibit.htm
Fujairah Free Trade Zone......................................www.fujairahfreezone.com
Fujairah International Airport..............................www.fujairah-airport.com
Fujairah Municipality........................................... www.fujairahmunc.gov.ae
Fujairah Trade Centre..................................... www.fujairahtradecentre.com
Πηγή : http://www.uaeinteract.com
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2.3 – Φωτογραφικό υλικό

Εικ. Π.2.3.1 - Τα Η.Α.Ε. όπως φαίνονται από το δορυφόρο.

Εικ. Π.2.3.2 - Το ξενοδοχείο Burj-Al-Arab σε σχήµα ιστίου στο Dubai.
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Εικ. Π.2.3.3 - Το τεχνητό σύµπλεγµα νησιών «Κόσµος» στο Ντουµπάι.

Εικ. Π.2.3.4 - Κυνήγι µε γεράκι.

Εικ. Π.2.3.5 - Φωτογραφία στο δρόµο του Σείχη Zayed Al Nahyan.
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Εικ. Π.2.3.6 - Μνηµείο του Κορανίου.

Εικ. Π.2.3.7 -Σύναψη µιας συµφωνίας, η επισηµοποίηση µιας ∆.Ε.∆.

Εικ. Π.2.3.8 - ∆είγµα παγκοσµιοποίησης, ένα Starbucks Café αρµονικά
δεµένο µε την αρχιτεκτονική του Ντουµπάι
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