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Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
• Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως, προϊόν
Αραβικής πρωτοβουλίας και Ελληνικής ανταπόκρισης με το ιστορικό βάθος
των σχέσεων των δυο πλευρών να αποτελεί υπόδειγμα των σχέσεων μεταξύ
των λαών και των χωρών γιόρτασε πρόσφατα τα 35 χρόνια από την ίδρυση
του.

• Το Επιμελητήριο αποτελεί ανεπτυγμένο μοντέλο κοινής συνεργασίας
μεταξύ των αλλοδαπών και των Αραβικών χωρών, διαδραματίζοντας καίριο
εποικοδομητικό ρόλο στην επικοινωνία και την ενίσχυση των σχέσεων
μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δυο πλευρών.
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Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
•

Όπως διαπιστώνεται από τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, σημειώθηκε
αύξηση στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού
κόσμου (€7 δισ.) καθώς και στην εισροή επενδύσεων, ιδιαίτερα από την
Αραβική πλευρά.

• Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως, κατά τη
διάρκεια των 35 χρόνων λειτουργίας του κατόρθωσε να εδραιώσει και να
ενισχύσει τη θέση του διανύοντας μεγάλη απόσταση στην επικοινωνία με
τις επιχειρηματικές κοινότητες, στην Ελλάδα και στον Αραβικό κόσμο,
προσφέροντας πολλές υπηρεσίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις, με
προστιθέμενη αξία, στα μέλη του και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
•

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούνται από 7 εμιράτα, συνολικής
έκτασης 83,600 τ.χλμ.

• Πληθυσμός: 9.2 εκ. (1.4 εκ. υπήκοοι των Εμιράτων και 7.8 εκ. ομογενείς)
• Πρωτεύουσα και 2η μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
είναι το Άμπου Ντάμπι
• Το Εμιράτο της Sharjah, διαθέτει τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου (Free Trade
Zone), με τις ειδικές φορολογικές συνθήκες και κίνητρα για επενδύσεις που
συμβάλλουν ενεργά στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία των Εμιράτων.
Χαρακτηριστικό της Ζώνης είναι τα 24 τ.χλμ. έκτασης της καθώς και το
γεγονός πως πρόκειται για το μοναδικό Εμιράτο που διαθέτει λιμάνια στην
Δυτική αλλά και στην Ανατολική ακτή του Αραβικού κόλπου παρέχοντας
απευθείας πρόσβαση στον Ινδικό ωκεανό.
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πλαίσιο, Πλεονεκτήματα & Προοπτικές
• Πολιτική και οικονομική σταθερότητα
•

Ταχύτατη οικονομική
δραστηριότητας

ανάπτυξη

σε

ένα

μεγάλο

εύρος

τομέων

• Φιλικό θεσμικό πλαίσιο που ενθαρρύνει κάθε είδους επένδυση
• Υλοποιούνται διαρκώς προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών
διατηρώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υποδομές της χώρας προς τους
επενδυτές στα υψηλότερα διεθνή επίπεδα
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Πλαίσιο, Πλεονεκτήματα & Προοπτικές
• Στρατηγικό γεωγραφικό πλεονέκτημα
• Σημαντικές λιμενικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά και
διανομή προϊόντων
• Στις ελεύθερες ζώνες υπάρχει δυνατότητα αποκλειστικής ιδιοκτησίας
(χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εγχώριου συνεταίρου)
• Στις ειδικές οικονομικές ζώνες είναι εφικτός ο επαναπατρισμός του 100% των
κερδών
• Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για μία νέα επένδυση

Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
• Αυτή τη στιγμή είναι κατά
μέσο όρο στα $44,600 κατά
κεφαλή με αυξητική τάση
• Είναι σαφώς υψηλότερο
συγκριτικά με τον αντίστοιχο
μέσο όρο των χωρών
υψηλού εισοδήματος (εκτός
ζώνης ΟΟΣΑ)

Πηγή: World Bank
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Κατά κεφαλή ΑΕΠ
• Αυτή τη στιγμή είναι κατά
μέσο όρο στα $43,962.7 με
αυξητική τάση
• Είναι σαφώς υψηλότερο
συγκριτικά με τον αντίστοιχο
μέσο όρο των χωρών
υψηλού εισοδήματος (εκτός
ζώνης ΟΟΣΑ)

Πηγή: World Bank

Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ
• Το 2014 έφτασε στο 4,6%
όταν το αντίστοιχο ποσοστό
για τις χώρες υψηλού
εισοδήματος (εκτός ζώνης
ΟΟΣΑ) ήταν μόλις 1,8%

Πηγή: World Bank

5

10/3/2016

Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Πληθωρισμός (GDP deflator)
• Το 2014 σημείωσε πτώση
1,3% και παραμένει σταθερά
σε χαμηλά επίπεδα μετά την
οικονομική κρίση του 2009

Πηγή: World Bank

Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών
(% ΑΕΠ)

• Το 2014 έφτασε στο 77,6%
του ΑΕΠ όταν το αντίστοιχο
ποσοστό για τις χώρες
υψηλού εισοδήματος (εκτός
ζώνης ΟΟΣΑ) ήταν μόλις
60,7%

Πηγή: World Bank
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες Η.Α.Ε.
Άμεσες ξένες επενδύσεις
• Το 2014 η αξία των άμεσων
ξένων επενδύσεων ανήλθε
σε $10 δισ.
• Είναι σαφές ότι υπάρχει
μεγάλο περιθώριο
επενδύσεων σε μία
αναπτυσσόμενη οικονομία
που προσφέρει σημαντικά
κίνητρα (φορολογικά κ.α.)
για επενδύσεις

Πηγή: World Bank

• Ολοκληρώνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες επενδυτές που
αναζητούν σταθερότητα, χαμηλή έως και μηδενική φορολογία και κυρίως
προοπτικές ανάπτυξης, να επενδύσουν σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη
οικονομία που συνεχώς διευρύνεται, εξελίσσεται και πρωτοπορεί.
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Λίγα λόγια για τη CCC
• Η CCC ιδρύθηκε το 1952 από τους Said Khoury και Hasib Sabbagh, οι
οποίοι ενώνοντας τις δυνάμεις τους δημιούργησαν μια από τις πρώτες
Αραβικές κατασκευαστικές εταιρείες.
• Σταδιακά, η εταιρεία εξελίχθηκε και πλέον κατέχει την 1η θέση μεταξύ
των 250 κορυφαίων κατασκευαστών έργων ENR στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής, ενώ βρίσκεται πάντα μέσα στο Tοp-20 των μεγαλύτερων
κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως.
• Το 1976, οι ιδρυτές της δημιούργησαν τα γραφεία της εταιρείας στην
Αθήνα οπού βρίσκεται μέχρι και σήμερα και απασχολούν πάνω από 700
υπαλλήλους, ενώ στις 45 χώρες που δραστηριοποιείται απασχολεί
συνολικά πάνω από 155.000 υπαλλήλους, προερχόμενους από 80
διαφορετικές εθνικότητες.

Λίγα λόγια για τη CCC
• Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της CCC καλύπτει όλο το φάσμα υλοποίησης
έργων EPC (Engineering, Procurement and Construction) στους ακόλουθους
βασικούς τομείς:
 Μηχανολογικά έργα
 Αγωγοί
 Κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού
 Λιμενικά έργα
 Βιομηχανικές μονάδες κάθε τύπου
 Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων & υποβρύχιων κατασκευών
• Πέραν των βασικών τομέων δραστηριότητάς η CCC είναι πλέον σε θέση να
προσφέρει ένα εύρος υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η εξόρυξη
υδρογονανθράκων, ο μεταλλευτικός κλάδος, η κατασκευή ακινήτων, η
ηλεκτροπαραγωγή & η ύδρευση και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
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Βασικά οικονομικά μεγέθη CCC- Πωλήσεις
2015: $6,7 δισ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη CCC- Πωλήσεις ανά τομέα
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Η CCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Η CCC διαθέτει 5 γραφεία σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Σάρζα και στα
χρόνια δραστηριοποίησης της στη χώρα έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικά
έργα για λογαριασμό τόσο κρατικών αρχών όσο και ιδιωτικών εταιρειών
• Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά μεγάλα έργα, με
χαρακτηριστικά παραδείγματα το αεροδρόμιο και το Προεδρικό Μέγαρο
στο Άμπου Ντάμπι, την Όπερα στο Ντουμπάι, καθώς και πλήθος άλλων
έργων που βρίσκονται στη φάση της κατασκευής και συντήρησης

Η CCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Αεροδρόμιο Άμπου Ντάμπι
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Η CCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Όπερα Ηouse, Ντουμπάι

Η CCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Προεδρικό Μέγαρο Άμπου Ντάμπι
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Ευχαριστώ!
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