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Σύνοψη 

Η ακόλουθη διπλωµατική εργασία φέρει τον τίτλο: «∆ιεθνής Επιχειρηµατική 

∆ραστηριότητα στις Χώρες του Περσικού Κόλπου» κι αφορά στη ∆ιεθνή 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα (International Business) στις χώρες που βρέχονται 

από τον Περσικό Κόλπο. Οι χώρες αυτές αλφαβητικά είναι οι ακόλουθες: τα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Η.Α.Ε.), το Ιράκ, το Ιράν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το 

Μπαχρέιν, το Οµάν κι η Σαουδική Αραβία. 

Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να φέρει σε επαφή το σύγχρονο Έλληνα 

επιχειρηµατία µε τις χώρες του Περσικού Κόλπου, να γκρεµίσει µύθους περί 

υπανάπτυκτων περιοχών και βάρβαρων λαών, να προβάλει τις νέες επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες που αναδύονται και να προσφέρει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται 

κανείς για να ξεκινήσει µια επιχειρηµατική δραστηριότητα σε µια ξένη χώρα. 

 Η κάθε χώρα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Όλα τα κεφάλαια 

διαιρούνται στις ακόλουθες ενότητες: «Γεωπολιτικά Στοιχεία», «Ιστορία», «Πολιτικό 

Πλαίσιο», «Κοινωνία-Πολιτισµός», «Οικονοµία», «Επιχειρηµατική 

∆ραστηριοποίηση» και «Πρόσβαση στη χώρα». Αυτή η σταθερή διάρθρωση των 

κεφαλαίων επιτρέπει στον αναγνώστη να κάνει συγκρίσεις µεταξύ των χωρών και 

συνεπώς να καταλήξει ευκολότερα σε συµπεράσµατα για τα επιχειρηµατικά 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε χώρας. 

 Στο τέλος της εργασίας υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναλύει την 

«Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο» («Business Ethics and Etiquette») στις υπό 

εξέταση χώρες, αναλύει δηλαδή την κατανόηση της κουλτούρας των ανθρώπων του 

Κόλπου καθώς και τους τρόπους διαπροσωπικής προσέγγισής τους. 

 Η διπλωµατική εργασία θα φέρει και µια δεύτερη υπόσταση πέραν αυτής του 

εγγράφου που διαβάζετε αυτήν τη στιγµή. Θα δηµοσιοποιηθεί µέσω του διαδικτύου 

και µε αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατή η χρήση της ανά πάσα στιγµή. 

 Η ολοκλήρωσή της διπλωµατικής εργασίας έλαβε χώρα κατά το διάστηµα 

Ιανουάριος 2006 – Οκτώβριος 2006 στην πόλη του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 

 

Αθανασιάδης ∆ηµήτριος  

Λαγκαδάς, Οκτώβριος 2006 



 



Abstract 

The following dissertation is entitled “International Business in the Countries 

of the Persian Gulf”, concerning the international business in the countries around 

the Persian Gulf. These countries are the following: United Arab Emirates, Iraq, Iran, 

Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman and Saudi Arabia. 

The main aim of this dissertation is for the modern Greek businessman to 

come in contact with the Persian Gulf countries as well as to demolish myths about 

undeveloped countries and barbarians. Moreover, emerging opportunities in business 

are presented, offering at the same time the required information for anybody who 

wants to launch a new business enterprise in a foreign country. 

Each country is presented in a separate chapter. Every chapter is divided in 

the following parts: “Geopolitical Information”, “Historical background”, “Political 

situation”, “Society - Culture”, “Economy”, “Business”, “Access in country”. This 

structure lets the reader compare among the countries and therefore draw conclusions 

about the business advantages and disadvantages each country has. 

At the end of the dissertation there is a chapter which analyses the “Business 

Ethics and Etiquette” for the countries under examination. More specifically, it 

analyses the understanding of people’s culture in the Persian Gulf as well as their 

approach of interpersonal relations. 

Apart from this document the dissertation will be published via Internet so as 

to be accessible at any time. 

The completion of the dissertation took place in Lagadas city in Thessaloniki  

between January 2006 and October 2006. 
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1.1 – Η ραγδαία αυξανόµενη σηµασία των ∆ιεθνών Επιχειρηµατικών        

∆ραστηριοτήτων  

Η ∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα (∆.Ε.∆.) δεν είναι µια 

καινούργια εµπορική πρακτική. ∆εν θα ήταν υπερβολή να συνδυάσουµε την απαρχή 

των ∆.Ε.∆. µε τα πρώτα ταξίδια των ανήσυχων αρχαίων εξερευνητών που, είτε µε τα 

καραβάνια των τετράποδων ζώων, είτε µε τα κωπήλατα σκαριά τους, προσέγγιζαν 

νέους πολιτισµούς και σύναπταν πρώιµες εµπορικές συναλλαγές. Καθώς η πρώτη 

∆.Ε.∆. δεν είναι ιστορικά καταγεγραµµένη, µια ιστορική αναδροµή αναπόφευκτα θα 

ήταν ελλιπής.  

 Όµως τι ακριβώς ορίζουµε ως ∆.Ε.∆;  

Κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα (εµπόριο, παραγωγή, υπηρεσίες) που 

εφαρµόζεται διαµέσου των συνόρων δύο ή περισσοτέρων χωρών ονοµάζεται ∆ιεθνής 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα (Ball et al., 2006). Ο παγκόσµια αποδεκτός όρος  που 

αντιστοιχεί στον ελληνικό ∆.Ε.∆. είναι ο αγγλικός International Business. 

Η ∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα αποτελούσε για πολλά χρόνια ένα 

ξεχωριστό τµήµα των επιχειρήσεων, αναπτυγµένο παράλληλα µε τις εγχώριες 

δραστηριότητες και πολύ συχνά δευτερεύουσας σηµασίας. Αυτό ήταν απόλυτα 
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λογικό, αφού απέφερε µικρά κέρδη επί του συνόλου της πίτας της επιχείρησης. 

Σήµερα όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η ∆.Ε.∆. από παρακλάδι είναι συχνά 

ο ακρογωνιαίος λίθος της δοµής των επιχειρήσεων.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν τη σύγχρονη επιχείρηση στις 

∆.Ε.∆ κι οι οποίοι παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

 

α) Πολιτικοί παράγοντες.  

Σηµαντικές πολιτικοοικονοµικές συµµαχίες µεταξύ πολλών χωρών 

προωθούν τις ∆.Ε.∆. µέσω ευνοϊκών φορολογικών και τελωνειακών ρυθµίσεων 

(ενδεικτικά στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές συµµαχίες). Είναι 

περιττό να αναφέρουµε το πόσο ευνόησε τις ∆.Ε.∆. στην Ελλάδα η ένταξή µας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ επίκαιρη, επίσης, είναι η People’s Commercial Agreement 

(«Εµπορική Συµφωνία των Ανθρώπων») που αφορά στις Κούβα, Βενεζουέλα και 

Βολιβία και επιστεγάζει, µε την πλήρη κατάργηση των δασµών, τις στενές 

πολιτικοοικονοµικές σχέσεις των τριών χωρών (βλ.-1)*. 

Η πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων που οδήγησε σε καπιταλιστικά 

συστήµατα αγοράς (ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση αγορών κ.α.) άνοιξε το δρόµο 

σε πολλές επιχειρήσεις να συνάψουν ∆.Ε.∆. σε χώρες που παραδοσιακά δεν 

µπορούσαν να εισχωρήσουν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του πρώην 

γενικού γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ 

Γκορµπατσόφ, που συµµετείχε σε διαφήµιση για το κατάστηµα της αµερικανικής 

αλυσίδας Pizza Hut στο κέντρο της Μόσχας. 

Η Κίνα  αποτελεί ακόµα έναν παράγοντα που έχει συντελέσει στην αύξηση 

των ∆.Ε.∆. Ο κολοσσός των 1,3 δισεκατοµµυρίου καταναλωτών  έχει ανοίξει τις 

πόρτες του στις ξένες επενδύσεις και ταυτόχρονα έχει κατακλύσει την Υφήλιο µε τα 

αναρίθµητα (και πολύ φθηνά) προϊόντα του. Με έναν στους πέντε ανθρώπους στη 

Γη να είναι Κινέζος, είναι στατιστικά απίθανο για µια επιχείρηση να µη συνεργαστεί 

ποτέ µε κάποιον Κινέζο προµηθευτή ή πελάτη! 

Τέλος, στους πολιτικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να συγκαταλέξουµε τα 

χαλαρότερα (και συχνά επιτηδευµένα πιο ασαφή) νοµοθετικά πλαίσια, όσον αφορά 

τους κανόνες ασφαλείας, το περιβάλλον και την εργασία (οχτάωρο, παιδική 
                                                 
* Παραποµπή στην πηγή 1 στην ενότητα Βιβλιογραφία- Πηγές. Το ίδιο πρότυπο παραποµπών θα 
χρησιµοποιηθεί σε όλη την εργασία. 
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εκµετάλλευση κ.α.) που ισχύουν στις µη αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη. Πολλές 

επιχειρήσεις για να γλυτώσουν από τις αυστηρές προδιαγραφές και τους ελέγχους 

στην πατρίδα τους, δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά σε ξένες χώρες.  

 

β) Τεχνολογικοί παράγοντες.  

Η τεχνολογική πρόοδος σε τοµείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο 

έχει διευκολύνει σηµαντικά την διεθνή επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς η 

πληροφορία, οι ιδέες και η επικοινωνία διαχέονται από το ένα άκρο του πλανήτη στο 

άλλο σε πραγµατικό χρόνο, σχεδόν άµεσα. Ο χρόνος και  η απόσταση δεν είναι 

πλέον τα ανυπέρβλητα εµπόδια του παρελθόντος. 

Μέσω δορυφορικών εφαρµογών, όπως η δορυφορική τηλεόραση και η 

τηλεδιάσκεψη, είναι δυνατή η διαφήµιση σε παγκόσµια κλίµακα, τα επαγγελµατικά 

συµβούλια (meetings) µε συναδέλφους σε κάποιο αποµακρυσµένο υποκατάστηµα 

(π.χ. στην Αυστραλία) και εν τέλει η γενική διεύθυνση (management) µιας 

επιχείρησης εξ αποστάσεως! 

 

Πίνακας 1.1 – Παγκόσµια Χρήση του ∆ιαδικτύου 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Περιοχή  Πληθυσµός 
( 2006) 

Χρήση 
∆ιαδικτύου 

% 
Πληθυσµός 
( Κάλυψη ) 

Χρήση % 
επί του 
Κόσµου 

Ανάπτυξη 
Χρήσης 

2000-2005 

Αφρική 915.210.928 23.649.000 2,6 % 2,3 % 423,9 % 

Ασία 3.667.774.066 364.270.713 9,9 % 35,6 % 218,7 % 

Ευρώπη 807.289.020 291.600.898 36,1 % 28,5 % 177,5 % 

Μέση 
Ανατολή 

190.084.161 18.203.500 9,6 % 1,8 % 454,2 % 

Βόρειος 
Αµερική 

331.473.276 227.303.680 68,6 % 22,2 % 110,3 % 

Αµερική 
(υπόλοιπη)  

553.908.632 79.962.809 14,4 % 7,8 % 342,5 % 

Ωκεανία 33.956.977 17.872.707 52,6 % 1,7 % 134,6 % 

Κόσµος 
(Σύνολο) 

6.499.697.060 1.022.863.307 15,7 % 100,0 % 183,4 % 

Πηγή: www.internetworldstats.com. Miniwatts Marketing Group, Μάρτιος 2006 

 

 

Εξίσου σηµαντικές στην εξάπλωση των ∆.Ε.∆. είναι οι διευκολύνσεις που 

προσφέρει το ∆ιαδίκτυο (Internet). Ακόµα και µια µικρή εταιρεία µπορεί να 

επιχειρήσει σε ξένες αγορές απλά µε το να «ανεβάσει» στο διαδίκτυο την δική της 

ιστοσελίδα. Μέσω της ιστοσελίδας της έχει την οικονοµική δυνατότητα να 
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διαφηµίσει τα προϊόντα της σε ξένους πελάτες που µε παραδοσιακούς τρόπους δεν 

θα µπορούσε. Το διαδίκτυο έχει επίσης περιθωριοποιήσει τις ταχυδροµικές 

συναλλαγές, αφού το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) είναι πιο γρήγορο, πιο 

αξιόπιστο και πάµφθηνο.  

Η ευκολία απόκτησης πληροφοριών και σύναψης εµπορικών συµφωνιών 

µέσω του διαδικτύου είχε σηµαντική επίδραση ιδιαίτερα στο διεπιχειρησιακό 

εµπόριο (Business-To-Business Commerce, B2B). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιακών δικτύων Cisco Systems, που διενεργεί το 

80% των 12 δισεκατοµµυρίων δολαρίων πωλήσεών της µέσω του διαδικτύου! Στον 

Πίνακα 1.1 φαίνεται η διείσδυση του διαδικτύου σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. 

Αξιοπρόσεχτη βέβαια είναι η τελευταία στήλη του πίνακα, όπου φαίνεται ο ραγδαίος 

ρυθµός εξάπλωσης του παγκόσµιου ιστού (βλ.-2). 

Η καχυποψία απέναντι στους άγνωστους διαδικτυακούς πελάτες και 

προµηθευτές (λόγω της αδυναµίας φυσικής επαφής), η πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών και ο φόβος για τα «κενά ασφαλείας» (hackers, ιοί, ηλεκτρονική 

κατασκοπεία κ.α.) µε το καιρό έγιναν στοιχειωµένα φαντάσµατα του παρελθόντος. 

Έτσι, όλο και περισσότερες είναι οι εταιρείες που ανοίγουν τα φτερά τους στη 

διεθνή αγορά µέσω του διαδικτύου. 

 

γ) Η Αγορά.  

 Η επιρροή εξωγενών παραγόντων στις αγορές είναι πλέον δραστική. Οι 

εταιρείες βρίσκονται συχνά προ τετελεσµένων γεγονότων, καθώς οι εγχώριες αγορές 

αλλάζουν εναρµονιζόµενες σε διεθνείς τάσεις, παραλλάσσονται επηρεασµένες από 

ξένα ήθη που εισχωρούν µέσω του τουρισµού, της τηλεόρασης και του 

παγκοσµιοποιηµένου τρόπου ζωής (µουσική, ντύσιµο, φαγητό κ.α.). Έτσι, για να 

ανταπεξέλθουν οι εταιρείες γίνονται πιο εξωστρεφείς και συνάπτουν ∆ιεθνείς 

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες.  

Επιπρόσθετα, οι εγχώριες αγορές των αναπτυγµένων χωρών σιγά σιγά 

φτάνουν σε σηµείο κορεσµού. Στην αναζήτηση νέων πρώτων υλών, τεχνολογιών και 

παρθένων αγορών, οι εταιρείες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε παγκόσµια 

κλίµακα. 
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Τέλος, η ίδια η αγορά προκαλεί την εισροή ξένων επενδύσεων και ευνοεί τις 

∆.Ε.∆. Αυτό συµβαίνει γιατί όσο οι εταιρείες διεθνοποιούνται, τόσο αυτόµατα 

γίνονται και παγκόσµιοι πελάτες! Αν, για παράδειγµα, µια αυτοκινητοβιοµηχανία 

επεκταθεί σε µια χώρα όπου δεν υπάρχει κατασκευαστής ελαστικών, τότε θα ζητήσει 

από τον προµηθευτή της να ανοίξει κι αυτός ένα εργοστάσιο στην καινούργια 

τοποθεσία. Παρατηρούµε δηλαδή ένα ντόµινο διεθνών επενδύσεων, ένα ντόµινο 

∆.Ε.∆. 

 

δ) Το Κόστος.  

Οι οικονοµίες κλίµακας µε στόχο τη µείωση του κόστους µονάδος προϊόντος 

θα είναι πάντοτε ένα στόχος της επιχείρησης. Ένας από τους τρόπους για την 

επίτευξή τους είναι η παγκοσµιοποίηση των γραµµών παραγωγής, ώστε να µειωθούν 

τα κόστη ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης. Επίσης, φθηνά εργατικά χέρια σε 

ξένες χώρες είναι ένας ακόµα λόγος για την επέκταση (ή και µεταφορά) µιας 

εταιρείας στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των πολλών 

ελληνικών ∆.Ε.∆. στη γειτονική Βουλγαρία για οικονοµικούς λόγους.  

 

ε) Ο Ανταγωνισµός.  

 Η κοινωνία µας γίνεται καθηµερινά όλο και πιο ανταγωνιστική. 

Αναπόφευκτα το ίδιο ισχύει και για το επιχειρηµατικό περιβάλλον.  Ο διεθνής 

ανταγωνισµός είναι σκληρός και συχνά για να τον αντιµετωπίσεις πρέπει να κινηθείς 

επιθετικά. Παρατηρείται το φαινόµενο µια εταιρεία να δραστηριοποιείται στη χώρα 

του ανταγωνιστή της για να του αποσπάσει την προσοχή και να τον καθυστερήσει 

από το να διεισδύσει στη δική της εσωτερική αγορά!  

Από την άλλη, µέσα στο παιχνίδι του εσωτερικού ανταγωνισµού, πολλές 

εταιρείες συνάπτουν ∆.Ε.∆. για να προλάβουν τον εγχώριο ανταγωνιστή πριν ο 

τελευταίος ανοιχτεί σε µια νέα αγορά (π.χ. η Pepsi µπήκε πρώτη στις αγορές της 

Ρωσίας και Ινδίας). Επίκαιρο παράδειγµα βέβαια αποτελεί ο ανταγωνισµός των 

ελληνικών τραπεζών στις Βαλκανικές χώρες. 
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στ) Μάρκετινγκ.  

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα ήταν αξιόλογο να προστεθεί ακόµα ένας 

παράγοντας στους λόγους που οδηγούν µια εταιρεία στις ∆.Ε.∆.. Κι αυτός δεν είναι 

άλλος από τους λόγους µάρκετινγκ. Ο χαρακτηρισµός «διεθνής»  προσδίδει στην 

εταιρεία ένα διαφορετικό ειδικό βάρος, ένα κύρος, µια εικόνα δύναµης, 

σταθερότητας και ανάπτυξης. Πολλές εταιρείες στη σφραγίδα τους αναφέρουν τις 

συνεργαζόµενες µαζί τους επιχειρήσεις (affiliates) σε διάφορες γωνιές της Γης. Αυτό 

δεν είναι τυχαίο. Συχνά αυτές οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις δεν είναι καν 

επικερδείς. Είναι όµως «κράχτες» για δυνητικούς µεγάλους πελάτες, καθώς οι 

τελευταίοι, έχοντας ήδη διεθνή δραστηριότητα, προτιµούν συνεργασία µε έµπειρες 

στις ∆.Ε.∆. εταιρείες. 

 

1.2 – ∆είκτες ∆.Ε.∆. 

Η διεθνοποίηση των εταιρειών αποτελεί ένα πολύπλευρο φαινόµενο που δεν 

µεταφράζεται ολοκληρωµένα µε αριθµούς και στατιστικές. Πέρα από τις ψυχρές 

επιχειρηµατικές κινήσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες κ.α.) εµπεριέχει 

συγκρούσεις και συνενώσεις κοινωνιών, πολιτισµών και ιδεών. ∆εν είναι τυχαίο, 

εξάλλου, ότι έχει προκαλέσει µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, µαζικά κινήµατα 

ακτιβιστών (Σιάτλ, 1999) και παγκόσµια φόρουµ κατά της παγκοσµιοποίησης (βλ.-

3). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι δείκτες µε τους οποίους θα µπορούσε να µετρηθεί το 

που και πόσο γρήγορα οι ∆.Ε.∆. έχουν αυξηθεί.  

Ο δείκτης FDI (Foreign Direct Investment – Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ή 

Α.Ξ.Ε.) αναφέρεται στις άµεσες επενδύσεις σε εξοπλισµό, υποδοµές και 

επιχειρήσεις σε µια ξένη χώρα, σε τέτοιο βαθµό ώστε να είναι δυνατό να έχει ο 

επενδυτής επαρκή διευθυντικό έλεγχο. Η απλή εξαγορά µετοχών  σε ξένα 

χρηµατιστήρια (portfolio investment) δεν συµπεριλαµβάνεται στο δείκτη. Είναι 

ενδεικτικό ότι ο παγκόσµιος δείκτης FDI έχει αυξηθεί από 521 δισεκατοµµύρια 

δολάρια το 1981 σε 6,6 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2001 (βλ.-4). 

Ένας  ακόµα δείκτης είναι οι Εξαγωγές. Οι εξαγωγές αναφέρονται στη 

µεταφορά οποιουδήποτε εγχώριου προϊόντος ή υπηρεσίας σε κάποια ξένη χώρα. Το 

επίπεδο των εξαγωγών προϊόντων παγκοσµίως έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 

1980 ως το 2002 (βλ.-5). Από 2,031 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε 6,414 
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τρισεκατοµµύρια δολάρια. Την αντίστοιχη περίοδο, για την εξαγωγή υπηρεσιών 

παρουσιάστηκε µια αύξηση από 385 δισεκατοµµύρια δολάρια σε 1,611 

τρισεκατοµµύρια δολάρια (Παράρτηµα Π-1.2)! 

Κλείνοντας, θα αναφερθούµε σε έναν νέο δείκτη µιας Ελβετικής οµάδας 

έρευνας, τον ∆είκτη Παγκοσµιοποίησης του Ινστιτούτου 

Konjunkturforschungsstelle (KOF). Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο γενικό 

βαθµό παγκοσµιοποίησης που βρίσκεται µια χώρα λαµβάνοντας υπόψη 

οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Στο Παράρτηµα Π-1.3 

φαίνεται η κατάταξη των χωρών µε βάση τον δείκτη αυτόν (βλ.-6,7).  

 

1.3 –  Η πολυπλοκότητα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στο 

∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Περιβάλλον. 

Η ∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα παρουσιάζει πολλές 

ιδιαιτερότητες σε σχέση µε την εγχώρια. Είναι σαφώς πιο πολύπλοκη, καθώς η 

επιχείρηση έχει να αντιµετωπίσει δυνάµεις από τρία ξεχωριστά περιβάλλοντα: της 

«µητρικής» χώρας, της ξένης και του διεθνούς πλαισίου που υπερκαλύπτει τα δύο 

προηγούµενα! Αυτό το πολυσύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον µπορεί να 

διαχωριστεί σε εξωτερικές και εσωτερικές δυνάµεις. Οι εξωτερικές δυνάµεις δεν 

είναι ελεγχόµενες από την επιχείρηση (γι’ αυτό συχνά χαρακτηρίζονται και ως µη-

ελεγχόµενες) και µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Ball et al., 2006): 

- Ανταγωνιστικές (πλήθος και  είδη ανταγωνιστών, ένταση ανταγωνισµού) 

- ∆ιανοµής (ύπαρξη εθνικών και διεθνών καναλιών διανοµής που ευνοούν τις 

∆.Ε.∆. σε  µια ξένη χώρα) 

- Οικονοµικές (ΑΕΠ, επιτόκια, πληθωρισµός, φορολογία) 

- Κοινωνικοοικονοµικές (διάφορα χαρακτηριστικά του πληθυσµού, όπως 

ήθη, έθιµα, συνήθειες, πεποιθήσεις, κοινωνικά ταµπού κ.α. ) 

- Νοµικές (νοµοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, µη αυστηρά 

διατάγµατα, «παραθυράκια»…) 

- Γεωπολιτικές (φυσικές πηγές, τοπογραφία, κατανοµή πληθυσµού, κλίµα) 

- Πολιτικές (πολίτευµα, ύπαρξη διεθνών οργανισµών, εθνικιστικές 

               αντιδράσεις) 

- Εργασιακές (φθηνά εργατικά χέρια, σύνθεση και ικανότητες του εργατικού  
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  δυναµικού) 

- Τεχνολογικές (τεχνικές υποδοµές, εξοπλισµός) 

Σαν υποσηµείωση, θα άξιζε να αναφέρουµε πως πολλές εταιρείες µέσω 

διαφόρων λόµπυ που σχηµατίζουν συχνά καταφέρνουν να διεισδύσουν στα κέντρα 

αποφάσεων των ξένων χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Με ποικίλες πρακτικές 

(υποσχέσεις, εξαγορές, δωροδοκίες, απειλές, πιέσεις) καταφέρνουν να ελέγξουν 

κάποιες από τις µη-ελεγχόµενες δυνάµεις που προαναφέρθηκαν. ∆εν είναι σπάνιο το 

φαινόµενο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κύκλος εργασιών πολλών πολυεθνικών 

ξεπερνά τα Α.Ε.Π. πολλών φτωχών κρατών. 

Από την άλλη, τα στοιχεία του επιχειρησιακού περιβάλλοντος µιας 

επιχείρησης τα οποία µπορεί να ελέγξει η ίδια αποτελούν τις εσωτερικές δυνάµεις 

του περιβάλλοντος. Τέτοια στοιχεία είναι το κεφάλαιο, οι πρώτες ύλες, το 

προσωπικό, η χρηµατοδότηση, η παραγωγή, το µάρκετινγκ κ.α. Όλες οι εσωτερικές 

δυνάµεις µετασχηµατίζονται πάντα (θέλοντας και µη) ώστε να εναρµονιστούν µε τις 

εξωτερικές. 

Πέρα από την πολυπλοκότητα του διεθνούς περιβάλλοντος που οφείλεται 

στην αλληλεπίδραση των εθνικών περιβαλλόντων, ο σύγχρονος επιχειρηµατίας που 

θα συνάψει ∆.Ε.∆. πρέπει να έχει γνώση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας όπου θα 

επιχειρήσει. Αν γνωρίζει καλά την κουλτούρα, τον πολιτισµό, το επιχειρηµατικό 

τοπίο, την ίδια την κοινωνία της ξένης χώρας, τότε θα είναι σε θέση να κατανοήσει 

(και να σεβαστεί) τις αγοραστικές ανάγκες της. Η γνώση δε της ξένης γλώσσας 

αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον σύγχρονο επιχειρηµατία (βλ.-8).  

Επιπλέον, ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να είναι σε θέση να «απαρνηθεί» (στο 

βαθµό που είναι αυτό εφικτό) τα προσωπικά του κριτήρια αναφοράς. Τα κριτήρια 

προσωπικής αναφοράς (SRC – Self-Reference Criteria) συµπεριλαµβάνουν όλες 

τις ασυναίσθητες αναφορές που κάνουµε στις αξίες και αρχές της δικής µας 

κουλτούρας, όταν κρίνουµε µια κατάσταση ενός ξένου περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε 

τους Cateora και Graham (2005), η «αυταπάρνηση» των SRC ευνοεί πιο 

αντικειµενικές κρίσεις στη λήψη αποφάσεων και αποτελεί µάλλον το µεγαλύτερο 

πρόβληµα των σύγχρονων managers στο διεθνές επίπεδο. 

 Είναι προφανές ότι η επιχείρηση του µέλλοντος θα πρέπει να είναι 

εξωστρεφής, ώστε να αφουγκράζεται τις παγκόσµιες εξελίξεις, να είναι δεκτική 
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ώστε να τις κατανοεί, και ευέλικτη ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

προσαρµοστεί σ’ αυτές. Για λόγους οικονοµίας χρηµάτων και χρόνου, η επιχείρηση 

του µέλλοντος θα είναι πιο άυλη από ποτέ άλλοτε, καθώς θα είναι πλήρως 

µηχανογραφηµένη και οι πιο πολλές διαδικασίες θα γίνονται διαδικτυακά. 

 Η σύγχρονη πραγµατικότητα υπαγορεύει µια επιχείρηση χωρίς σταθερή 

έδρα. Οι µονάδες παραγωγής µεταφέρονται από τις αναπτυγµένες χώρες σε άλλες 

υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόµενες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των 

ελληνικών κλωστοϋφαντουργιών που µετακόµισαν στη φθηνότερη Βουλγαρία. 

 Στα πλαίσια των παραπάνω, ο σύγχρονος Έλληνας επιχειρηµατίας πρέπει να 

σκύψει πάνω από τον Άτλαντα και σκεφτεί σοβαρά να µάθει γεωγραφία! 

 

  1.4 – ∆.Ε.∆. στις χώρες του Περσικού Κόλπου. 

 Αυτή η διπλωµατική εργασία θα ασχοληθεί µε µια άκρως ενδιαφέρουσα 

περιοχή για σύναψη ∆.Ε.∆: την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Στη περιοχή αυτή 

υπάγονται οι ακόλουθες χώρες: τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (ΗΑΕ), το Ιράκ, το 

Ιράν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Οµάν κι η Σαουδική Αραβία. 

Έχοντας το πλεονέκτηµα της δεδοµένης Αραβικής συµπάθειας προς το 

ελληνικό στοιχείο και κουβαλώντας τους αιώνιους δεσµούς φιλίας µε Άραβες και 

Πέρσες, ο Έλληνας επιχειρηµατίας µπορεί να προσεγγίσει µε αξιώσεις την αγορά 

του Κόλπου. 

 Είναι αλήθεια ότι η περιοχή µαστίζεται συχνά από πολέµους (Ιράν-Ιράκ, 

Πόλεµοι του Κόλπου), εµφύλιες συρράξεις µεταξύ εθνοτήτων (Ιρακινοί – Κούρδοι), 

θρησκευτικών δογµάτων (Σουνίτες-Σιίτες-Ιµπάντι) και φατριών (Σαουδική Αραβία). 

Ωστόσο δεν παύει να είναι η πλέον πλουτοπαραγωγική περιοχή παγκοσµίως όσον 

αφορά το πετρέλαιο. Ο µαύρος χρυσός µε τη σειρά του έχει δώσει µια µεγάλη 

ώθηση στην ανάπτυξη σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας (κατασκευές, υποδοµές 

κ.α.). Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, για παράδειγµα, αποτελούν τον σύγχρονο 

παράδεισο των επενδύσεων. 

 Οι κοινωνίες των χωρών αυτών ανοίγονται σιγά σιγά στη ∆ύση και συχνά 

αποκτούν δυτικότροπες συνήθειες. Τα δυτικά προϊόντα τους γίνονται όλο και πιο 

γνώριµα, τα ενσωµατώνουν στον τρόπο ζωής τους. Κατ’ επέκταση οι ευκαιρίες για 

τα ελληνικά προϊόντα αυξάνουν. Μιλάµε για µια αναπτυσσόµενη αγορά περίπου 
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εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων ανθρώπων! Θα εξετάσουµε, λοιπόν, την κάθε χώρα 

ξεχωριστά, θα αναλύσουµε την κουλτούρα της, θα ταξιδέψουµε στην ενδοχώρα της, 

θα εντοπίσουµε τα προβλήµατά της και θα δούµε τις επιχειρηµατικές προοπτικές που 

προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 1 
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1.1 – Πολιτικοοικονοµικές Συµµαχίες Χωρών 
GDP (PPP) ($US) Όνοµα - Ιστοσελίδα Πληθυσµός  
Σε εκατοµύρια/  
per capita 
 

Μέλη 

EU 
(European Union)  
www.europa.eu 

 
 

460.124.266 11.723.816   /    
25.480                      

25 (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, 
Λουξεµβούργο, Ολλανδία, ∆ανία, 
Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Αυστρία Φινλανδία, Σουηδία, 
Κύπρος, Τσεχία, Ουγγαρία, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 
Σλοβακία, Σλοβενία) 

MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur 
- Southern Common 
Market)  www.mercosur.int 

 
 

  10 (Βραζιλία, Αργεντινή, 
Ουρουγουάη, Παραγουάη, 
Βενεζουέλα, Βολιβία, Χιλή, Κολοµβία, 
Εκουαδόρ και Περού) 

APEC  
(Asia-Pacific Economic 
Cooperation) 
www.apec.org 

 
 

2.638.200.000 47.168.000 / 
1.515 

21  (Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, 
Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Νέα 
Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, 
Νότιος Κορέα, Ταϊλάνδη, Η.Π.Α., 
Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μεξικό, Παπούα, 
Νέα Γουινέα, Χιλή, Ταιβάν, Περού, 
Ρωσία, Βιετνάµ) 

CARICOM  
(Caribbean Community 
and Common Market) 
www.caricom.org 

 
 

14.565.083 64.219 / 
4.409 

15 (Αντίγκουα κ Μπαρµπάντος, 
Μπαχάµες, Μπελίζ,  Άγιος ∆οµίνικος, 
Γρενάδα,  Γουιάνα, Αιτή, Τζαµάικα, 
Μονσεράτ, St.Kitts & Nevis, Saint 
Lucia, St.Vincent & The Grenadines, 
Σουρινάµ, Τρινιντάντ κ Τοµπάγκο)   

ECOWAS 
(Economic Community  
Of West African States) 
www.ecowas.int 

 
 

251.646.263 342.519 / 
1.361 

15 (Μπενίν, Μπουργκίνα Φάσο, Ακτή 
Ελεφαντοστού, Μαλί, Νίγηρας, 
Σενεγάλη, Τόγκο, Γουινέα, Σιέρα 
Λεόνε, Λιβερία, Γκάνα, Γκάµπια, 
Νιγηρία, Cape Verde, Γουιάνα) 

CEMAC  
(Communaute 
Economique et 
Monetaire de l'Afrique 
Centrale) 

 
 

34.970.529 85.136 / 
2.435 

6 (Καµερούν, Γκαµπόν, Τσαντ, 
Ισηµερινή Γουινέα, ∆ηµοκρατία 
Κεντρικής Αφρικής, Κονγκό) 

CEFTA 
(Central European Free 
Trade Agreement) 
www.cefta.org 

 
 

36.657.345  4 (Ρουµανία, Βουλγαρία, Κροατία, 
F.Y.R.O.M. Πρώην µέλη: Πολωνία, 
Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, και 
Σλοβενία) 
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EAC 
(East African 
Community) www.eac.int 

 

97.865.428 104.239 / 
1.065 

3 (Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα) 

CSN  
(South American 
Community of Nations) 
www.notisur.com 

370.158.470 2.868.430 / 
7.749 

12 (Βολιβία, Εκουαδόρ, Περού, 
Κολοµβία, Αργεντινή, Παραγουάη, 
Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Βραζιλία, 
Χιλή, Γουιάνα, Σουρινάµ) 

GCC  
(Gulf Cooperation 
Council States) 
www.gcc-sg.org 

 
 

35.869.438 536.223 / 
14.949 

6 (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Οµάν, 
Κατάρ, Κουβέιτ) 

SACU  
(Southern African 
Customs Union) 

51.055.878 541.433 / 
10.605 

5 (Νότιος Αφρική, Μποτσουάνα. 
Λεσόθο, Ζουαζηλάνδη, Ναµίµπια) 

COMESA 
(Common Market for 
Eastern and Southern 
Africa) 
www.comesa.int 

 
 

118.950.321 141.962 / 
1.193 

20 (Αγκόλα, Μπουρούντι, Κοµόρες, 
Κονγκό, Τζιµπουτί, Αίγυπτος, 
Ερυθραία, Αιθιοπία, Κένυα, Λιβύη, 
Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, 
Ρουάντα,Σεϋχέλλες, Σουδάν, 
Ζουαζηλάνδη, Ουγκάντα, Ζάµπια, 
Ζιµπάµπουε) 

NAFTA 
(North  American Free 
Trade Agreement) 
www.nafta-sec-alena.org 

 
 

430.495.039 12.889.900 / 
29.942 

3 (Καναδάς, Η.Π.Α., Μεξικό) 

ASEAN 
(Association of 
Southeast Asian 
Nations) 
www.aseansec.org 

 
 

553.900.000 2.172.000 / 
4.044 

10 (Μπρουνέι ,Καµπότζη, Ινδονησία, 
Λάος, Μαλαισία, Μιανµάρ, 
Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, 
Βιετνάµ) 

SAARC 
(South Asian 
Association for Regional 
Cooperation) 
www.saarc-sec.org 

 
 

1.467.255.669 4.074.031 / 
2.777 

7 (Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, 
Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι 
Λάνκα) 

Agadir Agreement  126.066.286 513.674 /  
4.075 

5 (Μαρόκο, Αίγυπτος, Ιορδανία, 
Τυνησία, Λίβανος) 
 

EurAsEC 
(Eurasian Economic 
Community) 
 

 

208.067.618 1.689.137 / 
8.118 

6 (Λευκορωσία, Καζακστάν, 
Κιργιστάν, Ρωσία, Τατζικιστάν, 
Ουζµπεκιστάν) 
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CACM 
(Central American 
Common Market) 
 

 
 

37.816.598 159.536 / 
4.219 

5 (Γουατεµάλα, Ελ Σαλβαντόρ, 
Ονδούρα, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα) 

PARTA  
(Pacific Islands Forum- 
Pacific Regional Trade 
Agreement) 

7.810.905 23.074 / 
2.954 

16 (Αυστραλία, Νησιά Κουκ, 
Μικρονησία, Φίτζι, Κιριµπάτι, Νησιά 
Μάρσαλ, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, 
Νιούι, Παλάου, Παπούα, Σαµόα, 
Νησιά Σολοµώντα, Τόγκα, Τουβαλού, 
Βανουάτου) 

 
Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Free_Trade_Agreements, 

Επίσηµες ιστοσελίδες των συµµαχιών. 
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1.2 – ∆είκτης FDI, Εξαγωγές 
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Πηγή : http://globstat.unctad.org/html/index.html 
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1.3 – Κατάταξη µε βάση το ∆είκτη Παγκοσµιοποίησης του Ινστιτούτου KOF 
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Πηγή : www.kof.ch/globalization 
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Κεφάλαιο 2 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 

 

 

 

 (Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah -  ا=>;رات ا45ّ6781 ا01ّ/-,)
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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  66.000 

Σύνολο 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 στην 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 
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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,  

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

∆/νση : 492, Via della Camilluccia 

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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Κεφάλαιο 3 

∆ηµοκρατία του Ιράκ 

 

 

 

 

 (Al-Jumhuriyah Al-Iraqiyah -ةيقارعلا ةيروJمجلا)
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Εικ. 3.1 -  Ο µιναρές Malwaiya του 9ου αιώνα µ.Χ. στη πόλη Σαµάρα!2 

 

Η Γη στις όχθες των δύο ποταµών, η Μεσοποταµία, η ∆ηµοκρατία του νέου 

Ιράκ. 

Ανάµεσα στον Τίγρη και τον Ευφράτη, στη Μεσοποταµία κατά τους αρχαίους 

Έλληνες, αναπτύχθηκαν οι σπουδαίοι πολιτισµοί των Σουµερίων, των Ασσυρίων και 

των Βαβυλωνίων.  

Το Ιράκ δυστυχώς βασανίζεται σε όλη τη µακραίωνη Ιστορία του από πολέµους 

και κατακτητές. Τα τελευταία τριάντα χρόνια τρεις πόλεµοι σηµάδεψαν την πορεία των 

Ιρακινών κι οδήγησαν το κράτος σε εξαθλίωση: ο πόλεµος Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο 

Πρώτος (1991) και ο ∆εύτερος Πόλεµος του Κόλπου (2003). 

Η ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος του Σαντάµ Χουσεΐν άνοιξε το δρόµο 

για τον εκδηµοκρατισµό της χώρας. Ωστόσο, η διεκδίκηση της εξουσίας από τους 

Σουνίτες, τους Σιίτες και τους Κούρδους έχει φέρει τη χώρα στα πρόθυρα εµφυλίου 

πολέµου. 

Η ανοικοδόµηση µιας τόσο µεγάλης και πλούσιας σε κοιτάσµατα πετρελαίου 

χώρας αναπόφευκτα δηµιουργεί πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 

                                                 
2 (πηγή : www.iraqresistence.net)  
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3.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 3.2 - Η γεωγραφική θέση του Ιράκ. (πηγή: wikipedia.com) 

 

Η ∆ηµοκρατία του Ιράκ είναι µια χώρα που καλύπτει έκταση 437.032 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια έκταση περίπου τριπλάσια της Ελλάδας. 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Βαγδάτη µε  πληθυσµό 4.797.000 (απογραφή 2000). 

Άλλες µεγάλες πόλεις είναι η Βασόρα (Basrah), η Μοσούλη (Mosul) και το Κιρκούκ 

(Kirkuk). 

Η χώρα συνορεύει µε το Ιράν (1.458 χλµ.), την Ιορδανία (181 χλµ.), το 

Κουβέιτ (240 χλµ.), τη Σαουδική Αραβία (814 χλµ.), τη Συρία (605 χλµ.) και την 

Τουρκία (352 χλµ.). Το Ιράκ έχει µια µικρή διέξοδο στον Περσικό Κόλπο, στην 

περιοχή του Ουµ-Κασρ. ∆υτικά και νοτιοδυτικά της χώρας επικρατεί έρηµος, τµήµα 

της ερήµου της Συρίας. Στα βόρεια, στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ποταµοί 

Τίγρης και Ευφράτης έως τα σύνορα µε τη Συρία, υπάρχουν εύφορες κοιλάδες. Το 

νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας ως τα σύνορα µε το Ιράν χαρακτηρίζεται από ψηλά 

βουνά και στέπες. Τέλος, η περιοχή που εκτείνεται από τη Βαγδάτη έως τον Περσικό 

Κόλπο, κατά µήκος των δύο µεγάλων ποταµών, είναι ουσιαστικά ένα µεγάλο δέλτα 

µε λίµνες και καλλιεργήσιµες εκτάσεις (βλ.-24).  

Το Ιράκ είναι χωρισµένο διοικητικά σε 18 κυβερνεία (muhafadhat), τα 

οποία είναι τα ακόλουθα: η Βαγδάτη, το Salah ad Din, το Diyala, το Wasit, το 

Maysa, το Al Basrah, το Dhi Qar, το Al Muthanna, το Al-Qādisiyyah, το Babil, το 

Καµπάλα, το An Najaf, το Al Anbar, το Ninawa, το Dahuk, το Arbil, το At Ta'mim 

(Kirkuk) και το As Sulaymaniyah.  
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1. Βαγδάτη 
2. Salah ad Din 
3. Diyala 
4. Wasit 
5. Maysan 
6. Al Basrah 
7. Dhi Qar 
8. Al Muthanna 
9. Al-Qādisiyyah 

10. Babil 
11. Karbala 
12. An Najaf 
13. Al Anbar 
14. Ninawa 
15. Dahuk 
16. Arbil 
17. At Ta'mim (Kirkuk) 
18. As Sulaymaniyah 

Εικ. 3.3 – Τα 18 κυβερνεία (muhafadhat) του Ιράκ (πηγή: wikipedia.com). 

 

Ο πληθυσµός της χώρας ανέρχεται στους 26.075.000 κατοίκους (απογραφή 

2004), από τους οποίους το 70-80% είναι Άραβες, το 15-20% Κούρδοι και το 5% 

µειονότητες όπως Ασσύριοι, Τουρκµένοι και Χαλδαίοι (βλ.-24). 

Επίσηµη γλώσσα είναι τα Αραβικά. Τα Κουρδικά οµιλούνται ευρέως στις 

βορειοδυτικές περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία. Επίσης, 

οµιλούνται τα ασσυριακά, τα αρµένικα και τα φαρσί. Ο αλφαβητισµός αγγίζει 

µόλις το 40,5%, µακράν το χαµηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του Κόλπου, 

και η µέση προσδόκιµη ηλικία είναι τα 69,1 έτη ζωής.  

Επίσηµη θρησκεία στο Ιράκ είναι η ισλαµική. Το 97% του πληθυσµού είναι 

µουσουλµάνοι, από τους οποίους το 60-65% είναι Σιίτες και το 35-40% είναι 

Σουνίτες. Οι χριστιανοί συγκροτούν το υπόλοιπο 3% του πληθυσµού(βλ.-14). 

Από τις 15 Οκτωβρίου του 2003 νέο εθνικό νόµισµα του Ιράκ είναι το «νέο 

δηνάριο» του Ιράκ (Iraqi Dinar –IQD ). Το νέο νόµισµα δεν απεικονίζει πλέον τον 

Σαντάµ Χουσεΐν και η συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ στις 28 

Αυγούστου 2006 ήταν (βλ.-11): 

1 EUR = 1.893,05 IQD 

1 IQD = 0,000528 EUR 
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Εικ. 3.4 – Το «νέο δηνάριο», το νόµισµα του Ιράκ (πηγή: wikipedia.com).  

  

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $3.500 δολάρια, το χαµηλότερο κατά 

κεφαλήν εισόδηµα από όλες τις χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο (βλ.-

13). 

 

3.2 - Ιστορία 

Το σύγχρονο Ιράκ βρίσκεται στην περιοχή όπου αναπτύχθηκαν οι πολιτισµοί 

της Μεσοποταµίας. Λόγω της πλούσιας βλάστησης της περιοχής και του άφθονου 

νερού από τους δύο µεγάλους ποταµούς, η περιοχή κατοικήθηκε από τα προϊστορικά 

χρόνια. Τα πρώτα δείγµατα ζωής χρονολογούνται στο 6000 π.Χ.!  

Περίπου από το 3500 π.Χ. οι Σουµέριοι, εγκαταστηµένοι στη Νότια 

Μεσοποταµία, ανέπτυξαν έναν σπουδαίο πολιτισµό επηρεασµένο από τους ρυθµούς 

της φύσης και των ποταµών, και εισήγαγαν τη γραφή, τη λογοτεχνία, τον τροχό και 

την αστρονοµία.  

Το 2000 π.Χ. οι Amorites κατακτούν τους Σουµέριους και ξεκινά η περίοδος 

του Βαβυλώνιου Βασιλιά Χαµουραµπί. Ο Χαµουραµπί εφάρµοσε έναν πολύπλοκο 

νοµικό κώδικα. Μετά από µία περίοδο αναταραχής στην περιοχή µε συνεχώς 

καινούριους κατακτητές, τον 9ο αιώνα π.Χ. οι Semitic Ασσύριοι επικρατούν στη 

Μεσοποταµία, όµως το σκληρό µιλιταριστικό καθεστώς τους προκαλεί τη 

δυσαρέσκεια των υπόλοιπων φυλών και έτσι οι Χαλδαίοι επαναφέρουν το καθεστώς 

της Βαβυλώνας υπό τον βασιλιά Ναβουχοδονόσωρα, ο οποίος παραµένει στην 

εξουσία έως το 562 π.Χ.  

Το 539 π.Χ. η Μεσοποταµία γίνεται τµήµα της Περσικής Αυτοκρατορίας, η 

οποία καταλαµβάνεται από το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 330 π.Χ. και 
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πολλά ελληνικά στοιχεία αφοµοιώνονται στην περιοχή. Η περίοδος αυτή 

τερµατίζεται µε την επικράτηση των Πάρθων το 126 π.Χ. Έπεται η κατάκτηση της 

περιοχής από τους Ιρανούς Σασσανίδες το 227 µ.Χ.  

Από το 650 αραβικά φύλα κερδίζουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής από 

τους Πέρσες κι εξισλαµίζουν τους κατοίκους, που ήταν κυρίως ζωροάστρες και 

χριστιανοί. Η πρώτη µεγάλη αραβική δυναστεία, το χαλιφάτο των Abbasid, είχε την 

εξουσία στην περιοχή από το 750 έως το 1258 και την ασκούσε από τη Βαγδάτη. Η 

περιοχή γνώρισε σηµαντική πολιτιστική άνθιση κατά την εξουσία του Al Mamun 

(813–33). 

Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα, οι Τούρκοι πολεµιστές Μαµελούκοι επηρέασαν 

σηµαντικά τους Abbasid, ενώ οι διάδοχοι των Μαµελούκων, οι Σελτζούκοι, 

δηµιούργησαν µία αυτοκρατορία γύρω από τη Βαγδάτη. Στις αρχές του 13ου αιώνα, 

αυτή η αυτοκρατορία καταλαµβάνεται από τους Μογγόλους Τζένγκις Χαν και 

Ταµερλάνο, οι οποίοι κατέστρεψαν µεγάλο µέρος του ιρακινού πολιτισµού. 

 Στις αρχές του 16ου αιώνα οι σουνίτες Τούρκοι µάχονται ενάντια στη σιιτική 

περσική αυτοκρατορία των Safavid και κερδίζουν τον έλεγχο του Ιράκ, τον οποίο θα 

έχουν για το µεγαλύτερο µέρος των επόµενων τεσσάρων αιώνων. Η περίοδος 

εξουσίας των Μαµελούκων έληξε το 1831.  

Από το 1908 αρχίζει να διαφαίνεται η επίδραση των Νεότουρκων στην 

περιοχή, που εισάγοντας δηµοκρατικές ιδέες και προσπαθώντας να ενοποιήσουν όλα 

τα αραβικά στοιχεία της περιοχής είχαν ως απώτερο σκοπό την τουρκοποίηση της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας και των λαών που την απάρτιζαν.  

Στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο βρετανικές και οθωµανικές δυνάµεις έδωσαν 

µάχες στην περιοχή του Ιράκ µε αποτέλεσµα το 1917 το µεγαλύτερο µέρους του 

σηµερινού Ιράκ να βρίσκεται υπό βρετανική κατοχή. Ωστόσο, η µεταπολεµική 

βρετανική κυβέρνηση αντιµετώπισε τη λαϊκή δυσφορία που εκφράστηκε µε 

δολιοφθορές κι εξεγέρσεις κι οδήγησε σε επανάσταση κατά της βρετανικής 

επικυριαρχίας.  

Η µεγάλη επανάσταση του Ιράκ το 1920 ενοποίησε τους Σιίτες και τους 

Σουνίτες και έφερε στην εξουσία ιρακινή κυβέρνηση, σουνιτική στην πλειοψηφία 

της, µε ηγέτη τον βασιλιά Faisal, που ποτέ δεν κατάφερε να επιφέρει τη σταθερότητα 

στην περιοχή και παρέµεινε υπό το βρετανικό έλεγχο. 
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 Από το 1920 οι εθνικιστές ιρακινοί πίεζαν τους Βρετανούς για ανεξαρτησία, 

ώσπου το 1932 το Ιράκ γίνεται πλήρως ανεξάρτητο διατηρώντας µια ιδιόµορφη 

σχέση µε τη Βρετανία. Ωστόσο, λόγω της διαρκούς διαµάχης µεταξύ Σιιτών και 

Σουνιτών και της ύπαρξης διάφορων εθνοτήτων (Κούρδων, Ασσυρίων, Αρµενίων 

κ.ά.) που αρνούνταν να ενσωµατωθούν στο ανεξάρτητο κράτος, το Ιράκ δεν µπόρεσε 

να ευηµερήσει. 

Το 1933 η αντίσταση των Ασσυρίων οδήγησε στη σφαγή πολλών 

ασσυριακών χωριών από τον ιρακινό στρατό. Ο θάνατος του Faisal το 1933 οδήγησε 

σε ένα πετυχηµένο πραξικόπηµα το 1936 από τον Κούρδο Bakr Sidqi κατά της ήδη 

αποσταθεροποιηµένης κυβέρνησης, ενώ το 1939 ο θάνατος και του γιου του Faisal 

του Ghazi τερµάτισε την περίοδο του παναραβισµού στο Ιράκ και αύξησε τον 

εθνικισµό και το αντιβρετανικό αίσθηµα.  

 Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος προκάλεσε πολλές αλλαγές στη χώρα. Το 1941, ο 

εθνικιστής Rashid Ali επανέφερε τη µοναρχία και ενοποίησε τους εθνικιστικούς 

παράγοντες της ιρακινής κυβέρνησης. Από το 1943 το Ιράκ αποτέλεσε βάση για τις 

επιχειρήσεις των Συµµαχικών ∆υνάµεων, ενώ ο πόλεµος οδήγησε στην εξαθλίωση 

του Ιράκ, στην οικονοµική καταστροφή και στο διαχωρισµό των εθνοτήτων. Η 

κατάσταση αυτή οδήγησε σε δύο σηµαντικά γεγονότα το 1948: α) την αναγκαστική 

συναίνεση των ιρακινών στη Συµφωνία του Portsmouth, η οποία έκανε λόγο για 

συνεργασία µε τις βρετανικές δυνάµεις και β) την αποστολή στρατευµάτων στον 

πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεµο.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η δυσαρέσκεια ήταν έντονη κατά της 

κυβέρνησης. Αποτέλεσµα αυτής της δυσαρέσκειας ήταν η δηµιουργία ενός 

καινούριου κοσµικού κόµµατος, του κόµµατος Μπάαθ, το οποίο βασιζόταν στην 

πνευµατική κοινότητα της χώρας και είχε την υποστήριξη του στρατού.  

Το 1958 µία εξέγερση µε ηγέτη τον Στρατηγό Abdul Karim Qasim 

κατήργησε τη µοναρχία και εγκαθίδρυσε τη δηµοκρατία. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση 

δεν πέτυχε να φέρει σταθερότητα στη χώρα και από το 1963 αρχίζει µία περίοδος 

συνεχών πραξικοπηµάτων και στρατιωτικής διακυβέρνησης. Μετά τον 

αραβοϊσραηλινό πόλεµο του 1967, οι υποστηρικτές του κόµµατος Μπάαθ 

επανήρθαν στην εξουσία. Στην επόµενη δεκαετία το κόµµα αυτό ενδυνάµωσε την 
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επιρροή του στη χώρα κάτω από την ηγεσία των Ahmad Hasan al Bakr και του 

Σαντάµ Χουσεΐν (Saddam Husayn). 

 Στη δεκαετία του ’70, ο Σαντάµ διατηρούσε στενές σχέσεις µε όλα τα 

αραβικά κράτη και βελτίωσε σηµαντικά τις οικονοµικές συνθήκες στη χώρα. Στο 

εσωτερικό της χώρας υιοθέτησε πρακτικές χειραγώγησης και εξόντωσης όλων των 

εχθρών του, τις οποίες και διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της εξουσίας του. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του απάνθρωπου καθεστώτος είναι η χρήση χηµικών 

όπλων εναντίων κουρδικών χωριών. 

Το 1980 εδαφικές διαφορές οδήγησαν το Ιράκ να εισβάλει στο Ιράν. Ο 

πόλεµος διήρκεσε έως το 1988, ενώ την ίδια περίοδο οι Κούρδοι στα νοτιοανατολικά 

προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν την κατάσταση και να πιέσουν στρατιωτικά και 

διπλωµατικά προς µία κουρδική αυτονοµία. Ο αιµατηρός πόλεµος τελείωσε το 1988. 

Το 1991 η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ οδήγησε στον 1ο πόλεµο του 

Περσικού Κόλπου. Η επέµβαση των Η.Π.Α. και των συµµάχων τους είχε ως 

αποτέλεσµα την απόσυρση των ιρακινών δυνάµεων. Η δεκαετία του ’90 

χαρακτηρίστηκε από την εµφάνιση πολλών κινηµάτων για την αυτονοµία των 

Κούρδων καθώς και από τη σταδιακή χειροτέρευση του επιπέδου ζωής λόγω των 

διεθνών περιορισµών (εµπάργκο).  

Η τροµοκρατική επίθεση στις Η.Π.Α. το 2001 επανέφερε την πολιτική των 

Η.Π.Α. κατά του Ιράκ στο προσκήνιο. Το 2002 το Ιράκ αποδέχθηκε τον στρατιωτικό 

έλεγχο για χηµικά όπλα, ωστόσο το 2003 οι Η.Π.Α. εισέβαλαν στο Ιράκ 

προβάλλοντας ως αιτιολογία την απόκρυψη όπλων µαζικής καταστροφής από το 

καθεστώς και την ανάµειξή του στην τροµοκρατική επίθεση του 2001. Η εισβολή 

οδήγησε τελικά στην οριστική ανατροπή του καθεστώτος Σαντάµ. 

Τον Ιούνιο του 2004 ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. η επιχείρηση εκδηµοκρατισµού 

της χώρας µε το σχηµατισµό µιας µεταβατικής κυβέρνησης στο Ιράκ, όταν οι Η.Π.Α. 

όρισαν πρόεδρο του Ιράκ τον Ghazi al Ujayl al Yawr και πρωθυπουργό τον Ayad 

Allawi . Τον Ιανουάριο 2005 οι βουλευτικές εκλογές αποτέλεσαν το δεύτερο 

σηµαντικό βήµα. Ωστόσο, η εγκαθίδρυση µόνιµης κυβέρνησης καθυστέρησε λόγω 

της συνεχόµενης διαµάχης για το πώς θα γινόταν η διανοµή της εξουσίας µεταξύ των 

τριών  κύριων µνηστήρων της εξουσίας, των Σουνιτών, των Σιιτών και των 

Κούρδων.  
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∆υστυχώς σήµερα, µε τη σταδιακή αποµάκρυνση των αµερικανικών 

στρατευµάτων κατοχής, το Ιράκ βρίσκεται στα πρόθυρα εµφυλίου πολέµου (βλ.-

14,15,24,25 και 26). 

 

3.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

Ο Μεταβατικός ∆ιοικητικός Νόµος (The Transitional Administrative 

Law - TAL) , λειτουργώντας ως Σύνταγµα ορίζει ότι το Ιράκ έχει ∆ηµοκρατικό 

Οµοσπονδιακό Σύστηµα. Εκτός από την κεντρική εξουσία, που εκλέγεται από τα 

18 κυβερνεία, παράλληλα υπάρχει και τοπική δηµοτική ηγεσία. Σηµαντικό είναι ότι 

µε ειδική διάταξη αναγνωρίζεται η αυτονοµία της περιοχής του Κουρδιστάν (βλ.-

14). 

Ο Μεταβατικός ∆ιοικητικός Νόµος ορίζει ότι η εκτελεστική εξουσία 

αποτελείται από έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους, που µαζί αποτελούν το 

Προεδρικό Συµβούλιο, έναν πρωθυπουργό κι ένα Συµβούλιο Υπουργών (στην 

προσωρινή κυβέρνηση το απάρτιζαν 36 υπουργοί, αν και ο µεταβατικός διοικητικός 

νόµος δεν ορίζει ακριβή αριθµό).  

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται από πλειοψηφία δύο τρίτων στο 

275-µελές Εθνικό Κοινοβούλιο. Το Προεδρικό Συµβούλιο επιλέγει πρωθυπουργό 

(ουσιαστικά η πιο ισχυρή θέση στην κυβέρνηση στο ισχύον σύστηµα), ο οποίος 

πρέπει να λάβει την οµόφωνη αποδοχή από το Προεδρικό Συµβούλιο, καθώς και 

αποδοχή από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Εάν το προεδρικό συµβούλιο δεν 

καταφέρει να επιλέξει οµόφωνα Πρωθυπουργό, τότε το Κοινοβούλιο επιφορτίζεται 

µε την αρµοδιότητα αυτή µε τα δύο τρίτα των ψήφων. Στη συνέχεια ο 

πρωθυπουργός σε συνεργασία µε το προεδρικό συµβούλιο επιλέγει την υπόλοιπη 

κυβέρνηση και ορίζονται  οι υπουργοί.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το ¼ του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι 

γυναίκες. Στο πρώτο κοινοβούλιο οι βουλευτίνες ήταν 79, ενώ εκλέχτηκαν  

βουλευτές από κάθε εθνική ή θρησκευτική οµάδα του Ιράκ. Σηµερινός Πρόεδρος 

του Ιράκ είναι ο Κούρδος Jalal Talabani και Πρωθυπουργός ο Σιίτης Nouri Al-

Maliki (βλ.-14). 
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Το Ιράκ είναι µέλος των Ηνωµένων Εθνών. Επίσης, είναι ενεργός µέλος της 

Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της UNESCO, του 

ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, της Ένωσης Αραβικών Χωρών (League of Arab States) κ.ά. 

 Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες τόσο 

µε τα δυτικά κράτη όσο και µε χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι σχέσεις του Ιράκ µε 

τα γειτονικά αραβικά κράτη όπου οι σουνίτες υπερτερούν άλλαξαν µετά την 

επέµβαση του 2003, όταν αυτά τα κράτη υποστήριζαν την αποποµπή του Σαντάµ. 

Για παράδειγµα, οι σχέσεις Ιορδανίας-Ιράκ µετά την υποστήριξη της πρώτης στις 

Η.Π.Α. πάγωσαν, ενώ χειροτέρεψαν ακόµη περισσότερο το Μάρτη του 2005, όταν 

ένας Ιορδανός αυτοκτόνησε σκοτώνοντας ταυτόχρονα 125 Ιρακινούς. 

Όσον αφορά µε το Κουβέιτ, οι σχέσεις παραµένουν τεταµένες µε τις 

διαφορές τους να µην έχουν µειωθεί, όµως σχετική ύφεση παρατηρείται στην ένταση 

στην περιοχή από τις αρχές του 2000. Από το 2003 οι σχέσεις µε τη Συρία και τη 

Σαουδική Αραβία έχουν χειροτερέψει, λόγω των αφύλακτων συνόρων και της 

µεγάλης κίνησης πληθυσµών από το Ιράκ προς τις χώρες αυτές. 

 Το Ιράκ µε το Ιράν παραδοσιακά είχαν πολύπλοκες σχέσεις. Από το 2003 το 

Ιράν προσπάθησε να εµποδίσει την αναγέννηση ενός δυνατού κι απειλητικού Ιράκ, 

ενώ ταυτόχρονα ήθελε την αποφυγή ενός εµφυλίου στο εσωτερικό του Ιράκ, καθώς 

κάτι τέτοιο θα ήταν επίφοβο για τα γειτονικά κράτη της Μέσης Ανατολής. Το 

ιδανικό σενάριο για το Ιράν το 2005 ήταν η επικράτηση των Σιιτών, ως εκλεγµένη 

κυβέρνηση, µε τη διατήρηση βασικών ισλαµικών αρχών και για αυτό ακριβώς ήταν 

θερµοί υποστηρικτές τους (βλ.-13,14 και 15). 

 

3.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

Το 75% του ιρακινού πληθυσµού ζει στην πεδιάδα που απλώνεται από τα 

νοτιοανατολικά της Βαγδάτης ως τον Περσικό Κόλπο. Οι δύο µεγαλύτερες εθνικές 

οµάδες του Ιράκ είναι οι Άραβες και οι Κούρδοι, ενώ µικρότεροι σε πληθυσµό είναι 

οι Τουρκµάνοι, οι Χαλδαίοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες και οι Αρµένιοι. Ο ετήσιος 

ρυθµός ανάπτυξης είναι της τάξης του 2,66% και η ανεργία αγγίζει το 25-30% (βλ.-

13).  

Τη δεκαετία του ’80 η κοινωνική πρόνοια του Ιράκ ήταν από τις καλύτερες 

στη Μέση Ανατολή. Αργότερα όµως, µετά από συνεχείς περικοπές, περιήλθε σε 
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σηµαντική κρίση. Μετά τη διεθνή αποµόνωση στις αρχές του ’90 (εµπάργκο από τη 

διεθνή κοινότητα ακόµα και σε φάρµακα) το επίπεδο ζωής µειώθηκε δραµατικά και 

ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού βρέθηκε να ζει σε συνθήκες φτώχειας και 

εξαθλίωσης. Στις αρχές του 2000 περίπου το 60% του πληθυσµού ζούσε από 

διανοµές φαγητού.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση η αλλαγή που έγινε µετά την πτώση του 

καθεστώτος του Σαντάµ το 2003 ανανέωσε σηµαντικά το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Σκοπός της αλλαγής ήταν η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος 

µε καλύτερες υποδοµές, υποχρεωτικό χαρακτήρα, ώστε να µην παρατηρείται το 

φαινόµενο της παιδικής εργασίας, κάτι που είχε αυξηθεί από τις αρχές του 1990. Νέα 

σχολεία χτίστηκαν και άλλα επισκευάστηκαν, πολλά εργαστήρια δηµιουργήθηκαν, 

δόθηκαν αυξήσεις στους µισθούς των εκπαιδευτικών, αναθεωρήθηκε η διδακτική 

ύλη σε όλα τα µαθήµατα. Ενδεικτικό είναι ότι το 2000 αναλφάβητοι ήταν το 45% 

του ανδρικού πληθυσµού και το 77% του γυναικείου.  

Η εκπαίδευση στο Ιράκ είναι δωρεάν. Έξι έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι υποχρεωτικά, αλλά πολλά παιδιά δεν παρακολουθούν το σχολείο, επειδή 

πρέπει να δουλέψουν για να βοηθήσουν οικονοµικά την οικογένεια. Το Ιράκ έχει 

διάφορα µεγάλα πανεπιστήµια, µε πιο σηµαντικά αυτά της Βαγδάτης και της 

Μοσούλης. 

Στη διάρκεια του καθεστώτος του Σαντάµ ο τοµέας της υγείας ήταν σε πολύ 

άσχηµη κατάσταση. Επιπλέον, η αµερικανική εισβολή το 2003 κατέστρεψε πολλά 

νοσοκοµεία και η κατάσταση χειροτέρεψε. Σήµερα, στους δείκτες θνησιµότητας 

νεογνών το Ιράκ κατέχει το θλιβερό ποσοστό 48,64%0 σε αντίθεση µε το 

εκπληκτικό 2,41%0  του γειτονικού Κουβέιτ. Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής είναι τα 

69,1 χρόνια. Με διεθνή χρηµατοδότηση χτίστηκαν αρκετά νοσοκοµεία και 

περιφερειακά ιατρικά κέντρα, ενώ εκπαιδεύτηκε προσωπικό. Τέλος, ο 

προϋπολογισµός του 2006 προβλέπει αύξηση των δαπανών υγείας από 1 

δισεκατοµµύριο αµερικανικά δολάρια το 2005 σε 1,5 (βλ.-13). 

Ο ρόλος της γυναίκας στο σύγχρονο Ιράκ είναι υποβαθµισµένος (βλ.-27). Η 

αυστηρή εφαρµογή της Σαρίας και η φτωχή οικονοµική κατάσταση της χώρας δεν 

αφήνουν πολλά περιθώρια στις γυναίκες ούτε να αναµειχθούν κι ούτε να 

αναδειχθούν στα κοινά της χώρας. Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για το ρόλο της 
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γυναίκας στο Ιράκ αποτελεί η Οργάνωση για τη Γυναικεία Ελευθερία στο Ιράκ 

(Organization of Women’s Freedom in Iraq - www.equalityiniraq.com/english.htm). 

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στο Ιράκ περιλαµβάνουν 4 τηλεοπτικά 

κανάλια και περίπου 80 ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η χώρα είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World 

Intellectual Property Organization – WIPO). Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων 

της χώρας είναι το .iq. Υπάρχει πολύ χαµηλή διείσδυση του Ίντερνετ στον 

πληθυσµό, καθώς το 2005 υπήρχαν µόνο 36.000 χρήστες (βλ.-13). 

 

3.5 – Οικονοµία 

Πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου οι περισσότεροι κάτοικοι του Ιράκ 

ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Από τη δεκαετία του ’60, η 

εκµετάλλευση του µαύρου χρυσού µεταµόρφωσε την οικονοµία της χώρας κι οι 

οικονοµικές προοπτικές του Ιράκ ήταν υπεραισιόδοξες. 

Ωστόσο, ο µακροχρόνιος πόλεµος µε το Ιράν στη δεκαετία του ‘80 

κατάστρεψε την οικονοµία και άφησε τη χώρα φορτωµένη µε ένα χρέος µεγαλύτερο 

των 40 δισεκατοµµυρίων αµερικανικών δολαρίων. Ο συνδυασµός των χαµηλών 

τιµών του πετρελαίου, της επιστροφής των πολεµικών χρεών (που ανέρχονταν σε 

περίπου 3 δισεκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια ετησίως) και των δαπανών 

ανοικοδόµησης επιδείνωσαν την κατάσταση της οικονοµίας και προκάλεσαν την 

εισβολή στο Κουβέιτ.  

Στη δεκαετία του ‘90 η οικονοµία διαλύθηκε ολοσχερώς µε τις διεθνείς 

κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα για την εισβολή στο Κουβέιτ και τις 

καταστροφές υποδοµής που υπέστη το Ιράκ από την επίθεση των αµερικανών και 

των συµµάχων. 

Τον ∆εκέµβριο του 1999, το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών Πετρέλαιο-

για-Φαγητό (UN Oil-For-Food program - OFF) επέτρεπε στο Ιράκ να εξαγάγει 

κάποιες ποσότητες πετρελαίου, ώστε να χρηµατοδοτήσει τις βασικές ανάγκες του 

λαού όπως τρόφιµα και φάρµακα. Έτσι, οι εισαγωγές τροφίµων αυξήθηκαν κι οι 

υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης βελτιώθηκαν σηµαντικά.  
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∆υστυχώς όµως, τον Απρίλιο του 2003, η νέα εισβολή των αµερικάνων στη 

χώρα οδήγησε και πάλι το Ιράκ στη διάλυση. Αυτήν τη φορά, η ανατροπή του 

καθεστώτος του Σαντάµ επέφερε τη γενική παράλυση στη χώρα.  

Με την ξένη υποστήριξη και παρά τη συνεχιζόµενη άναρχη εσωτερική 

κατάσταση, άρχισε το 2004 η ανοικοδόµηση του Ιράκ σε ποικίλους τοµείς 

(πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας, υγείας κ.ά.). Η έκθεση του Ο.Η.Ε. και της 

Παγκόσµιας Τράπεζας που δηµοσιεύθηκε το φθινόπωρο του 2003 υπολόγιζε ότι οι 

βασικές ανάγκες αναδηµιουργίας του Ιράκ µέχρι το 2007 θα κόστιζαν περίπου 55 

δισεκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια (βλ.-21 και 28).  

Στις 20 Νοεµβρίου του 2004, συµφωνήθηκε να διαγραφεί το 80% του 

διεθνούς χρέους των 42 δισεκατοµµυρίων αµερικανικών δολαρίων. Το συνολικό 

εξωτερικό χρέος του Ιράκ ήταν περίπου $120 δισεκατοµµύρια κατά την διάρκεια της 

εισβολής του 2003, και είχε αυξηθεί κατά $5 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2004. Η 

ανακούφιση του χρέους θα εφαρµοστεί σε τρία στάδια: δύο από 30% και ένα από 

20% (βλ.-29). 

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) το 2005 άγγιξε τα 46,5 

δισεκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια και µόνο τα $3.400 κατά άτοµο. Ο 

πληθωρισµός το 2005 ήταν της τάξης του 40%! Το πετρέλαιο αποτελεί σχεδόν το 

95% του ΑΕΠ. Η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου είναι 2,3 εκατοµµύρια βαρέλια 

(bpd) και το Ιράκ είναι η 16η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα και o 12ος 

µεγαλύτερος εξαγωγέας  πετρελαίου. Βέβαια, αυτή η χαµηλή κατάταξη του Ιράκ 

είναι πλασµατική τόσο λόγω των διεθνών περιορισµών στις εξαγωγές του όσο και 

λόγω της εν πολλοίς κατεστραµµένης υποδοµής της πετρελαϊκής βιοµηχανίας (βλ.-

13). 

Παρά το εύφορο έδαφος και τους πολλούς υδάτινους πόρους του, το Ιράκ 

είναι εισαγωγέας τροφίµων λόγω της άστοχης αγροτικής πολιτικής κατά τη διάρκεια 

του προηγούµενου καθεστώτος. Στο πλαίσιο του προγράµµατος OFF, το Ιράκ 

εισήγαγε µεγάλες ποσότητες σιταριών, κρέατος, πουλερικών και γαλακτοκοµικών 

προϊόντων.  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2005 έφτασαν στο επίπεδο των 730 εκατοµµυρίων αµερικανικών 
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δολαρίων (το 2004 µόλις στα $2 εκατοµµύρια!). Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι 

κλάδοι στους οποίους επενδύονται τα περισσότερα κεφάλαια (βλ.-18). 

 

Βαριά Βιοµηχανία  26% 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 21% 

Ελαφριά Βιοµηχανία  17% 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία  4% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή  4% 

Καταναλωτικά Αγαθά  4% 

Ποτά / Αναψυκτικά 2% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ. 3.5 – Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Ιράκ.  

   

3.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Ιράκ. 

Το Ιράκ εκπροσωπείται από πρεσβεία στην Ελλάδα και επίσης υπάρχει 

ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Στον ακόλουθο πίνακα υπάρχουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας των δυο πρεσβειών (βλ.-30). 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΡΑΚ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΙΡΑΚ 

∆/νση : Μαζαράκη 4,  

Παλαιό Ψυχικό 

∆/νση : Jadriyah University Sq. N2 Hay 

Babil Quarter-District 913/Street 31/H 63 

Τηλ.: (0030) 210-6749690 Τηλ.: (009641) 7782273, 7784360 

Fax : (0030)  Fax :  (009641)  7188729   

E-mail : atnemb@iraqmofa.net E-mail : gremb.bag@mfa.gr 

Πρέσβης: Ahmed Ismail Ibrahim Πρέσβης: Μακρής Παναγιώτης  

 

Ο ετήσιος όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Ιράκ το 2005 ανήρθε στα 12,3 

εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 6,6% από το 2004) και οι εισαγωγές στα 28,9 

εκατοµµύρια ευρώ (µείωση 44,1% από το 2004). Από τα ανωτέρω στοιχεία 

προκύπτει ότι το διακρατικό εµπόριο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (βλ.-

20). Είναι προφανές ότι λόγω του ασταθούς πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος 

είναι πολύ ριψοκίνδυνο να επενδύσει κανείς σήµερα στο Ιράκ, ωστόσο η χώρα είναι 

µια µεγάλη αγορά και ένα αναπτυσσόµενο κράτος µε µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης.  



 81 

 Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Ιράκ είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου από τον ∆εκέµβριο του 2004 και συµµετέχει 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 Services - GATS) και στη Συµφωνία περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στις 

Εµπορικές Συναλλαγές (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual 

Property - TRIPS) κ.ά.  

∆υστυχώς δεν υπάρχει στο διαδίκτυο κάποιο ιρακινό επιµελητήριο. Ωστόσο, 

ιστοσελίδα έχει το Αµερικανο-Ιρακινό Επιµελητήριο (American Chamber of 

Commerce of Iraq - www.amcham-iraq.org)! Επίσης, στην διαδικτυακή διεύθυνση 

www.iraqitradecenter.com υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί 

κανείς να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα. 

Στη χώρα δυστυχώς δεν γίνονται πολλές εκθέσεις. Επιπλέον, η πιο 

σηµαντική, αυτή της ανοικοδόµησης του Ιράκ (Rebuild Iraq International Exhibition 

- www.rebuild-iraq-expo.com), λαµβάνει χώρα στο Αµµάν της Ιορδανίας. Άλλη 

σηµαντική έκθεση είναι η έκθεση βιοµηχανιών κι επιχειρήσεων Arbil International 

Fair στη πόλη Arbil (βλ.-22). 

 

3.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω του διεθνούς 

αεροδροµίου στην πρωτεύουσα (Baghdad International Airport). Υπάρχουν περίπου 

80 µεγάλα αεροδρόµια σε όλη τη χώρα (βλ.-13). Οι αερογραµµές της χώρας είναι οι 

Iraqi Airways (www.airiraqco.com) που δυστυχώς δεν έχουν γραµµή από και προς 

την Ελλάδα (πριν το Πρώτο Πόλεµο του Κόλπου υπήρχε απευθείας γραµµή). 

Μεγάλο λιµάνι της χώρας είναι το Umm Qasr στον Περσικό Κόλπο. 

 

3.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Ιράκ; 

Όπως όλες οι χώρες του Περσικού Κόλπου, έτσι και το Ιράκ κατέχει 

στρατηγική θέση στον παγκόσµιο χάρτη (στο µεσοδιάστηµα της απόστασης 

Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας). Επιπλέον, το Ιράκ συνορεύει µε την Τουρκία, δηλαδή µε 

µια χώρα που ίσως αύριο να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η πολιτική 
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κατάσταση του Ιράκ είναι τόσο ασταθής που αυτά τα σύνορα δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ασφαλή για τη µεταφορά προϊόντων λόγω του Κούρδων αυτονοµιστών 

τόσο στην Τουρκία όσο και στο Ιράκ. 

Από την άλλη, όλη η διεθνής κοινότητα κοιτά µε µεγάλη προσοχή τις 

εξελίξεις στη χώρα και ασκεί τη µεγάλη επιρροή της ώστε να αποφευχθεί µια 

εµφύλια σύρραξη.  

Όταν σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση, το Ιράκ θα προσφέρει µεγάλες 

ευκαιρίες στους Έλληνες επιχειρηµατίες καθώς είναι µια µεγάλη χώρα που θα 

χτιστεί εξ ολοκλήρου από την αρχή. Τοµείς όπως γεωργία, κτηνοτροφία, βιοµηχανία, 

τηλεπικοινωνίες βρίσκονται ακόµα σε υπανάπτυκτο επίπεδο.  

Στο Παράρτηµα 3 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Ιράκ. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 3 



 84 

 



 85 

3.1 – Χάρτης του Ιράκ. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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3.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

 

Εκθέσεις  www.rebuild-iraq-expo.com 

Υπουργεία  

Ministry of Trade www.motiraq.org 

Ministry of Industry and Minerals www.iraqiindustry.com 

Ministry of Oil www.uruklink.net/oil/ 

Ministry of Education www.moeiraq.info 

Ministry of Foreign Affairs www.iraqmofa.net 

Ministry of Water Resources www.iraqi-mwr.org 

Ministry of Communication www.iraqimoc.net 

Ministry of Culture www.cultureiraq.org 

Portal www.iraqportal.com 

 http://iraq.pogar.org 

Iraq Stock Exchange www.isx-iq.net 
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3.3 – Φωτογραφικό υλικό 

 
 

Εικ. Π.3.3.1 – Θρησκευτική και φυλετική κατανοµή πληθυσµού στο Ιράκ. 
 
 

 
 

Εικ. Π.3.3.2 – Κοµµάτι του Ποινικού Κώδικα του Χαµουραµπί. 
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Εικ. Π.3.3.3 – Η ανατροπή του µεγάλου αγάλµατος του Σαντάµ στη Βαγδάτη. 
 

  
 

Εικ. Π.3.3.4-5 – Αριστερά, ο Κούρδος Πρόεδρος του Ιράκ Jalal Talabani και δεξιά ο 
Σιίτης Πρωθυπουργός της χώρας Nouri Al-Maliki. 

 

 
 

Εικ. Π.3.3.6 - Ιρακινοί δείχνουν τους µαυρισµένους από µελάνι δείκτες τους,  
ένδειξη ότι έχουν ψηφήσει στις εκλογές του 2005. 
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Εικ. Π.3.3.7  - «Τα χέρια της νίκης», από τα πλέον γνωστά µνηµεία της Βαγδάτης. 
 

 
 

Εικ. Π.3.3.8  - Το µνηµείο Shaheed προς τιµήν των νεκρών του πολέµου Ιράν-Ιράκ. 
 

 
 

Εικ. Π.3.3.9  - Τα άρµατα είναι πλέον κοµµάτι της καθηµερινότητας στη Βαγδάτη. 
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Εικ. Π.3.3.10  - Ιρακινές «σερφάρουν» στο διαδίκτυο. 
 
 

 
 

Εικ. Π.3.3.11  - Εργασίες ανοικοδόµησης στη Μοσούλη 
 

. 
 

Εικ. Π.3.3.12  - Συνδιάσκεψη ξένης επιχείρησης στη Βαγδάτη. 
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Κεφάλαιο 4 

Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν 

 

 

 

 

 ( Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān - ناريا Qمالسا QروJمج )
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Εικ. 4.1 - Αρχαίο Περσικό χαλί.3 

 

Η Γη της Άρειας φυλής και των Περσικών χαλιών, η Ισλαµική ∆ηµοκρατία του 

Ιράν. 

Η Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν είναι γνωστή στους Έλληνες µε το όνοµα 

Περσία από τις άκαρπες προσπάθειες των Αχαιµενιδών Βασιλέων να καταλάβουν τη 

χώρα µας. Όµως πέρα από πολέµους, η  µακραίωνη Ιστορία του Ιράν κουβαλά έναν 

ξεχωριστό πολιτισµό που κατά καιρούς έχει σηµαδέψει την πορεία της ανθρωπότητας. 

Το Ιράν είναι µια τεράστια σε έκταση χώρα και παράλληλα ένα φυλετικό και 

γλωσσικό µωσαϊκό. Οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες. Η στρατηγική θέση της χώρας και τα 

ανεξάντλητα κοιτάσµατα πετρελαίου της Κασπίας και του Περσικού την έχουν φέρει 

πολλές φορές στο στόχαστρο των ξένων συµφερόντων. Η λαϊκή δυσφορία απέναντι 

στις ξένες παρεµβάσεις οδήγησε στη µεγάλη Ιρανική Επανάσταση του 1979 µε 

πρωτοστάτη τον Αγιατολάχ Χοµεϊνί.  

Αν και στη χώρα εφαρµόζεται αυστηρά η Σαρία, ωστόσο, είναι µια σύγχρονη 

χώρα που γεννά πολλούς καλλιτέχνες και επιστήµονες, τόσο άντρες όσο και γυναίκες. 

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αναπτύξει τελευταία την έχει φέρει σε ανοικτή 

αντιπαράθεση µε το Ισραήλ και τις Η.Π.Α.  

                                                 
3 (πηγή : www.hardwoodbrokers.com) 
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4.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 4.2 - Η γεωγραφική θέση του Ιράν (πηγή: wikipedia.com). 

 

Η Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν είναι περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα ως 

Περσία. Η ονοµασία αυτή επικράτησε στη ∆ύση λόγω των Ελλήνων, οι οποίοι 

γενίκευσαν την ονοµασία της περιοχής Παρς (Παρσίς), Φαρς σήµερα, η οποία ήταν 

το κέντρο της Περσικής Αυτοκρατορίας. Είναι µια αρκετά µεγάλη χώρα που 

καλύπτει έκταση 1.648.195 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, περίπου δέκα φορές η 

Ελλάδα ή, πιο παραστατικά, όσο η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η 

Γερµανία µαζί! Το Ιράν λόγω της θέσης του συνορεύει µε πολλές χώρες: µε την 

Αρµενία (35 χλµ.), το Αζερµπαϊτζάν (432 χλµ.) και το Τουρκµενιστάν (992 χλµ.) στο 

βορρά, το Πακιστάν (909 χλµ.) και το Αφγανιστάν (936 χλµ.) στην ανατολή, την 

Τουρκία (499 χλµ.) και το Ιράκ (1.458 χλµ.) στη δύση. Επιπλέον, στον Περσικό 

Κόλπο, έχει κοντινούς γείτονες το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το 

Οµάν, το Κατάρ και τα Η.Α.Ε (βλ.-13)! 

Η λέξη Ιράν έχει αρχαίες ινδο-περσικές ρίζες και σηµαίνει «η Γη της Άρειας 

φυλής». Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Τεχεράνη µε πληθυσµό 11.199.214 

κατοίκων. Άλλες µεγάλες πόλεις είναι οι Mashhad, Esfahan, Tabriz, Shiraz, Karaj, 

Ahvaz, Qom και η Kermanshah. 

Το Ιράν είναι µια από τις πλέον ορεινές χώρες του κόσµου. Τραχιές σειρές 

βουνών καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα. Στο πυκνοκατοικηµένο δυτικό µέρος 

δεσπόζουν µεγάλες οροσειρές όπως ο Καύκασος, τα βουνά Zagros και Alborz, όπου 

βρίσκεται το υψηλότερο σηµείο του Ιράν η κορυφή Damavand (5.604 µ.). Το 

ανατολικό µέρος αποτελείται κυρίως από τις ακατοίκητες λεκάνες ερήµων, όπως η 
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τεράστια αλατούχος έρηµος Dasht-e Kavir (καλύπτει µια έκταση 800 επί 300 

χιλιοµέτρων!) και αλατισµένες λίµνες (βλ.-15).  

Το κλίµα του Ιράν είναι από ξηρό ως υποτροπικό. Είναι φυσιολογικό αυτή η 

τεράστια σε έκταση χώρα να παρουσιάζει έντονες κλιµατικές αντιθέσεις. Στα βόρεια 

και ανατολικά της χώρας, δηλαδή κατά µήκος της Κασπίας Θάλασσας και στα 

οροπέδια κοντά στο Αφγανιστάν, παρατηρούνται µεγάλες πτώσεις θερµοκρασιών 

συχνά πολύ κάτω από το µηδέν. Οι δε θερινές θερµοκρασίες στις περιοχές αυτές 

σπάνια υπερβαίνουν τους 25°C. Από την άλλη, οι παράκτιες πεδιάδες του Περσικού 

Κόλπου και του Κόλπου του Οµάν στο νότιο Ιράν έχουν πιο ήπιους χειµώνες από 

την ενδοχώρα και πολύ υγρά και καυτά καλοκαίρια.  

 

 

1. Τεχεράνη 
2. Qom  
3. Markazi  
4. Qazvin  
5. Gilan  
6. Ardabil  
7. Zanjan  
8. Ανατολικό Αζερµπαϊτζάν  
9. ∆υτικό Αζερµπαϊτζάν 

10. Κουρδιστάν  
11. Hamedan  
12. Kermanshah  
13. Ilam  
14. Lorestan  
15. Khuzestan  
16. Chaharmahal και 

Bakhtiari  
17. Kohkiluyeh και Buyer 

Ahmad  
18. Bushehr  
19. Fars  
20. Hormozgan  
21. Sistan και Baluchistan  
22. Καρµανία  
23. Yazd  
24. Esfahan  
25. Semnan  
26. Mazandaran  
27. Golestan  
28. Βόρειο Khorasan  
29. Razavi Khorasan  
30. Νότιο Khorasan 

Εικ. 4.3 – Οι 30 επαρχίες (ostanha) του Ιράν (πηγή: wikipedia.com). 

 

Το κράτος είναι χωρισµένο διοικητικά σε 30 επαρχίες (ostanha) οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: Τεχεράνη, Qom,  Markazi, Qazvin, Gilan, Ardabil, Zanjan, 

Ανατολικό Αζερµπαϊτζάν, ∆υτικό Αζερµπαϊτζάν, Κουρδιστάν, Hamedan, 
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Kermanshah, Ilam, Lorestan, Khuzestan, Chaharmahal και Bakhtiari, Kohkiluyeh και 

Buyer Ahmad, Bushehr, Fars, Hormozgan, Sistan και Baluchistan, Καρµανία, Yazd, 

Esfahan, Semnan, Mazandaran, Golestan, Βόρειο Khorasan, Razavi Khorasan και  

Νότιο Khorasan. 

Το Ιράν έχει πληθυσµό 68.467.488 ανθρώπων (βλ.-13). Ο ρυθµός αύξησης 

του γηγενούς πληθυσµού έχει µειωθεί την τελευταία δεκαετία και πλέον είναι 1,1%, 

ωστόσο κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια ο πληθυσµός αυξανόταν µε υψηλούς 

ρυθµούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήµερα περισσότερο από τα 2/3 του 

πληθυσµού είναι κάτω από την ηλικία των 30!  

Η χώρα είναι ένα µωσαϊκό εθνικών µειονοτήτων που ενώνονται κάτω από 

τον πανάρχαιο περσικό πολιτισµό. Η πλειοψηφία του πληθυσµού οµιλεί την επίσηµη 

γλώσσα την περσική (φαρσί) ή κάποια από τις πολλές ιρανικές διαλέκτους. Επίσης 

οµιλούνται τα τούρκικα, τα κουρδικά, τα αραβικά και τα balochi. Οι σηµαντικότερες 

εθνικές οµάδες κατανέµονται ως εξής: Πέρσες (55%), Αζέροι (20%), Gilaki και 

Mazandarani (8%), Κούρδοι (7%), Άραβες (3%), Baluchi (2%), Lurs (2%), 

Τουρκµένοι (2%), Qashqai, Αρµένιοι, Πέρσες Εβραίοι, Γεωργιανοί, Ασσύριοι, 

Circassians, Tats και Pashtuns (1%). Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 79,4% και η µέση 

προσδόκιµη ηλικία είναι τα 70,26 έτη ζωής (βλ.-13).  

Επίσηµη θρησκεία είναι η ισλαµική. Οι περισσότεροι Ιρανοί είναι Σιίτες 

µουσουλµάνοι (90%) και λιγότεροι είναι Σουνίτες (9%, κυρίως Κούρδοι). Το 

υπόλοιπο 1% ανήκει σε µη-µουσουλµανικές θρησκευτικές µειονότητες (Βαχαβίτες, 

Μανδαίοι, Ζωροάστρες, Εβραίοι και Χριστιανοί). Οι τελευταίες τρεις µειονοτικές 

θρησκείες αναγνωρίζονται επίσηµα, προστατεύονται και εκπροσωπούνται στο 

Majles (το Κοινοβούλιο). Αντίθετα, οι Βαχαβίτες, η µεγαλύτερη θρησκευτική 

µειονότητα στο Ιράν, δεν αναγνωρίζεται επίσηµα και συχνά έχει υποστεί διώξεις!  

Το νόµισµα της χώρας είναι το Ριάλ του Ιράν (Iranian Rial -IRR ) και η 

συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ στις 20 Αυγούστου 2006 ήταν (βλ.-

11): 

 

1 EUR = 10.600,00 IRR 

1 IRR = 0,00009433 EUR 
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Εικ. 4.4 – Το Περσικό Rial, το νόµισµα του Ιράν (πηγή: wikipedia.com).  

 

 Στην Εικόνα 4.5 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12) η πορεία του νοµίσµατος 

έναντι του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (29/08/05 – 22/08/06).  

 

 

Εικ. 4.5 – Η πορεία του Περσικού Ριάλ έναντι του Ευρώ 

 για το διάστηµα 29/08/05 – 22/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com).  

 

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $7.980 δολάρια, περίπου όσο της Τουρκίας, 

αρκετά χαµηλό για τα δεδοµένα του Κόλπου (βλ.-13).  
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4.2 - Ιστορία 

Η πλούσια ιστορία της Περσίας αρχίζει περίπου το 3200 π.Χ. µε τον 

πολιτισµό των πρωτο-Ελαµιτών και την άφιξη των Άρειων. Η πρώτη αναφορά στους 

Πέρσες προέρχεται από µια Ασσυριακή επιγραφή του 800 π.Χ. η οποία τους 

αναφέρει ως «Παρσού». Για τους επόµενους δύο αιώνες οι Πέρσες ήταν υποτελείς 

των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων.  

Το πρώτο Ιρανικό κράτος ήταν η αυτοκρατορία των Αχαιµενιδών (648-330 

π.Χ.) που ιδρύθηκε από τον Αχαιµένα. Ο γιός του Αχαιµένα, ο Θιέσπης, οδήγησε 

τους νοµάδες Πέρσες να εγκατασταθούν στο νότιο Ιράν γύρω στο 650 π.Χ. και 

συγκρότησε το πρώτο οργανωµένο Περσικό κράτος. Ο Κύρος ο Μέγας δηµιούργησε 

τη µεγάλη Περσική αυτοκρατορία κατακτώντας τη Μηδεία, τη Λυδία και τη 

Βαβυλώνα. Ο γιός του Κύρου, Καµβύσης Β', πρόσθεσε και την Αίγυπτο. Η 

Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της µε τον ∆αρείο Α', ο οποίος κατέλαβε την 

κοιλάδα του Ινδού ποταµού και τη Θράκη και, καταδιώκοντας τους Σκύθες, πέρασε 

ακόµα και το ∆ούναβη! 

Η εισβολή του ∆αρείου στην Ελλάδα ανακόπηκε στη Μάχη του Μαραθώνα. 

Ο γιός του ∆αρείου, ο  Ξέρξης Α', επανέλαβε την προσπάθεια, αλλά ηττήθηκε στη 

Ναυµαχία της Σαλαµίνας το 480 π.Χ. και αποκρούστηκε οριστικά στη Μάχη των 

Πλαταιών το επόµενο έτος.  

Η αυτοκρατορία των Αχαιµενιδών καταλύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο 

οποίος σάρωσε κυριολεκτικά την Περσική Αυτοκρατορία. Το ελληνικό στοιχείο που 

έφερε µαζί του ο νέος αυτοκράτορας και οι διάδοχοί του, αναµείχθηκε µε τα τοπικά 

στοιχεία, δηµιουργώντας τον Ελληνιστικό πολιτισµό (300-250 π.Χ.).  

Ακολούθησαν οι δυναστείες των Πάρθων (250 π.Χ.- 226 µ.Χ.) και των 

Σασσανιδών (226-651 µ.Χ.) που δεν ηττήθηκαν από τη ρωµαϊκή αυτοκρατορία κι 

εξουσίασαν την Περσία µέχρι και τον εξισλαµισµό της. Το 651, στη µάχη της al-

Qādisiyyah οι Άραβες κατέκτησαν την Περσία, την εξισλάµισαν και καθιέρωσαν το 

Σιιτικό Ισλάµ ως επίσηµη θρησκεία.. Μέχρι τότε, ο Ζωροαστρισµός ήταν η εθνική 

θρησκεία των Περσών.  

Το 13ο αιώνα, ο Μογγόλος Τζένγκις Χαν κατέκτησε το Ιράν, και οι 

µογγολικές δυναστείες το κυβέρνησαν για περίπου δύο αιώνες. Ακολούθησαν οι 

δυναστείες των Safavid (1502-1736), των Zand (1750-1795) και των Qajarid (1795-
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1925). Η Ρώσικη και η Βρετανική αυτοκρατορία άσκησαν µεγάλη πολιτική επιρροή 

στην Τεχεράνη κάτω από τη δυναστεία των Qajarid. Η δυσαρέσκεια της 

παρείσφρησης των ξένων συµφερόντων οδήγησε στη συνταγµατική επανάσταση του 

1905 ενάντια στο Σάχη, στο σχηµατισµό Κοινοβουλίου και στη σύνταξη ενός 

περιορισµένου συντάγµατος το 1906. Το 1908 ανακαλύφθηκαν στο Ιράν τα πρώτα 

κοιτάσµατα πετρελαίου.  

Το 1921, ο Reza Khan Pahlavi, ένας ιρανός ανώτερος υπάλληλος της 

περσικής ταξιαρχίας Cossack, οργάνωσε ένα πραξικόπηµα ενάντια στην 

αποδυναµωµένη δυναστεία Qajar και πήρε τον έλεγχο της χώρας. Το 1925 έγινε 

Σάχης (Shah) και κυβέρνησε το Ιράν για σχεδόν 16 έτη εγκαθιδρύοντας µια νέα 

δυναστεία, αυτή των Pahlavi.  

Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, τον Αύγουστο του 

1941, η ΕΣΣ∆ εισέβαλε στη χώρα για να αποτρέψει ένα φιλογερµανικό 

πραξικόπηµα, καθώς η γεωγραφική θέση του Ιράν ήταν ζωτικής σηµασίας στη 

γραµµή ανεφοδιασµού των Συµµάχων. Μετά από απαίτηση των συµµάχων 

(Ηνωµένο Βασίλειο-Σοβιετική Ένωση), ο Σάχης Reza οδηγήθηκε σε παραίτηση. Ο 

γιος του, Mohammad Reza Pahlavi, έγινε Σάχης και κυβέρνησε έως το 1979! 

Το 1951, ο εθνικιστής και παντοδύναµος Πρωθυπουργός Mohammed 

Mossadeq ανάγκασε το Κοινοβούλιο να εθνικοποιήσει τη βρετανικών συµφερόντων 

Αγγλο-Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (Anglo-Iranian Oil Company). Ο Mossadeq 

ήρθε σε ρήξη µε τον Σάχη. Ο τελευταίος µε τη στήριξη των Βρετανών προσπάθησε 

να εξοντώσει τον Πρωθυπουργό, αλλά η «Επιχείρηση Αίας» (Operation Ajax) 

απέτυχε. Ο Σάχης αυτοεξορίστηκε στο Ιράκ, στη χώρα ξέσπασαν εµφύλιες διαµάχες 

µεταξύ των υποστηρικτών του Σάχη και του Πρωθυπουργού και περίπου 300 Ιρανοί 

έχασαν τη ζωή τους. Τελικά επικράτησαν οι υποστηρικτές του Σάχη κι ο 

δηµοκρατικά εκλεγµένος Πρωθυπουργός καταδικάστηκε σε τρίχρονη φυλάκιση για 

εσχάτη προδοσία τον Αύγουστο του 1953. Από τότε άρχισε να αναπτύσσεται το 

έντονο αντιβρετανικό και αντιαµερικανικό λαϊκό συναίσθηµα στο Ιράν. 

Το 1961, το Ιράν άρχισε µια σειρά οικονοµικών, κοινωνικών, και 

διοικητικών µεταρρυθµίσεων που έγιναν γνωστές ως η «Λευκή Επανάσταση του 

Σάχη». Ο εκσυγχρονισµός και η οικονοµική ανάπτυξη προχώρησαν σε ένα 

πρωτοφανές ποσοστό, καθώς τροφοδοτήθηκαν οικονοµικά από την εκµετάλλευση 
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των ατελείωτων αποθεµάτων πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, η αυταρχικότητα του 

καθεστώτος του Σάχη και των Υπηρεσιών Ασφαλείας SAVAK προκάλεσε 

κοινωνική αναταραχή και κατ’ επέκταση πολιτική δυσαρέσκεια. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής ήρθε στο προσκήνιο ο πνευµατικός ηγέτης Αγιατολάχ Χοµεϊνί 

(Ayatollah Ruhollah Khomeini). Ο Χοµεϊνί, που ήταν πολύ δηµοφιλής στο λαό, 

αντιτάχθηκε στο Σάχη και στον αµερικανικό δάκτυλο στη χώρα. Ο Σάχης τον 

εξόρισε κι ο Χοµεϊνί, από την Τουρκία στην αρχή και το Ιράκ στη συνέχεια, 

συνέχισε τον αντικαθεστωτικό του αγώνα.  

Ο Σάχης σιγά σιγά έχανε τον έλεγχο της χώρας και το 1978, όταν οι 

ειρηνικές διαµαρτυρίες εναντίον του έγιναν δυνατότερες, κήρυξε το στρατιωτικό 

νόµο. Στις 8 Σεπτεµβρίου διέταξε το στρατό να καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις 

και εκείνη η αιµατοβαµµένη µέρα ονοµάστηκε «Μαύρη Παρασκευή». Ήταν η αρχή 

του τέλους του Σάχη, που εγκατέλειψε τη χώρα τον Ιανουάριο του 1979.  

Την 1η Φεβρουαρίου του 1979, ο εξορισµένος Χοµεϊνί επέστρεψε από τη 

Γαλλία για να ηγηθεί της Ιρανικής Επανάστασης που οδήγησε στη δηµιουργία µιας 

νέας, θεοκρατικής δηµοκρατίας καθοδηγούµενης από τις ισλαµικές αρχές. Μετά από 

15 έτη εξορίας στην Τουρκία, στο Ιράκ και στη Γαλλία, ο Χοµεϊνί έγινε εθνικός 

θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. 

Η νέα ισλαµική δηµοκρατία πιστοποιήθηκε επίσηµα την 1η Απριλίου του 

1979 µετά από εθνικό δηµοψήφισµα στο οποίο συµµετείχαν όλοι οι Ιρανοί πολίτες 

από δεκαέξι ετών και πάνω, άντρες και γυναίκες. Πάνω από το 98% ψήφισε υπέρ 

της αντικατάστασης της µοναρχίας! Το Νοέµβριο του 1979, σπουδαστές κατέλαβαν 

την αµερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κράτησαν 53 Αµερικάνους 

διπλωµάτες ως όµηρους για τους επόµενους 14 µήνες µε την κατηγορία ότι στο 

προσωπικό της πρεσβείας υπάρχουν πράκτορες της CIA που προσπαθούν να 

ανατρέψουν την επαναστατική κυβέρνηση. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην 

κατάρρευση των Αµερικανο-Ιρανικών σχέσεων. Παρά τις διαπραγµατεύσεις που 

έγιναν από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Jimmy Carter για τη διάσωση των οµήρων, το 

Ιράν αρχικά αρνήθηκε να τους απελευθερώσει. Τελικά, µετά από 444 ηµέρες, οι 

όµηροι απελευθερώθηκαν.  

Ο ιρακινός ηγέτης Σαντάµ Χουσεΐν αποφάσισε να εκµεταλλευθεί την ιρανική 

επανάσταση και προγραµµάτισε µια µεγάλου µεγέθους εισβολή του Ιράν. Στις 22 
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του Σεπτέµβρη του 1980, ο στρατός του Ιράκ εισέβαλε στο νοτιοδυτικό Ιράν κι 

αιφνιδίασε εντελώς τη χώρα. Ο καταστρεπτικός Ιρανοιρακινός πόλεµος διήρκεσε 

από το 1980 ως το 1988. ∆εκάδες χιλιάδες  Ιρανοί σκοτώθηκαν όταν το Ιράκ 

χρησιµοποίησε χηµικά όπλα. Το Ιράκ ηθικά και οικονοµικά υποστηρίχτηκε από την 

Αίγυπτο, τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη 

Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, το Ισραήλ, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 

Κίνας (που πουλούσε όπλα και στο Ιράν!), τη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη του 

Συµφώνου της Βαρσοβίας! Όλες αυτές οι χώρες παρείχαν όπλα, πληροφορίες, τις 

χηµικές ουσίες για τα βιολογικά όπλα και ποικίλες άλλες βοήθειες στους Ιρακινούς. 

Οι βασικοί σύµµαχοι του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέµου ήταν η Συρία, η Λιβύη 

και η Βόρεια Κορέα. Αν και το Ιράν κατείχε επίσης χηµικά όπλα, δεν τα 

χρησιµοποίησε ποτέ κατά τη διάρκεια του πολέµου.  

Ο ειδικός απεσταλµένος του Προέδρου Ρίγκαν, Ντόναλντ Ράµσφιλντ, 

επισκέφτηκε τον Σαντάµ δύο φορές στη Βαγδάτη ενδυναµώνοντας τις 

αµερικανοιρακινές σχέσεις. Αυτή η συµµαχική σχέση δυνάµωσε αργότερα 

δεδοµένου ότι το αµερικανικό ναυτικό ένωσε τις δυνάµεις του µε τον Σαντάµ στον 

πόλεµο ενάντια στο Ιράν, βύθισε περίπου το µισό ιρανικό ναυτικό και κατέρριψε 

αρκετά ιρανικά πολεµικά αεροπλάνα. Προς το τέλος του πολέµου το αµερικανικό 

ναυτικό κατέρριψε µια ιρανική πολιτική πτήση σκοτώνοντας 290 επιβάτες. Το 1988, 

ο Χοµεϊνί δέχτηκε µια πρόταση ανακωχής από τα Ηνωµένα Έθνη. Τα συνολικά 

ιρανικά θύµατα του µακροχρόνιου πολέµου υπολογίστηκαν να είναι µεταξύ 500.000 

έως 1.000.000. 

Μετά από το θάνατο του Χοµεϊνί στις 3 Ιουνίου του 1989, το Συµβούλιο των 

Εµπειρογνωµόνων, ένα σώµα εκλεγµένων ανώτερων κληρικών, επέλεξε νέο 

Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, τον Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Τον Αύγουστο του 

1989, ο Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, εκλέχτηκε Πρόεδρος από το λαό µε 

συντριπτική πλειοψηφία. Επανεκλέχτηκε τον Ιούνιο του 1993. Επόµενος Πρόεδρος 

ήταν ο Mohammad Khatami-Ardakani που εκλέχτηκε τον Αύγουστο του 1997 µε 

συντριπτική πλειοψηφία κι επανεκλέχτηκε πάλι τον Ιούνιο του 2001. Σηµερινός 

Πρόεδρος του Ιράν (από τις εκλογές του Αυγούστου του 2005) είναι ο Mahmud 

Ahmadi-Nejad.  
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Σήµερα, υπάρχει µια αύξηση της έντασης στις σχέσεις µεταξύ του Ιράν και 

των Η.Π.Α. σχετικά µε το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν. Το Ιράν έχει υπογράψει 

την πυρηνική συνθήκη µη διάδοσης πυρηνικών όπλων και έχει το νόµιµο δικαίωµα 

να χρησιµοποιήσει και να ερευνήσει την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς λόγους. 

Πρόσφατα, το Ιράν ανήγγειλε ότι ερευνά την κατασκευή ενός P2 φυγοκεντρωτή, που 

είναι µια αποδοτικότερη τεχνολογία για να εµπλουτίσει το ουράνιο (βλ.-14, 15 και 

26). 

 

4.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

Το πολίτευµα του Ιράν είναι η Ισλαµική ∆ηµοκρατία και κάθε τέσσερα 

χρόνια διενεργούνται βουλευτικές εκλογές στις οποίες συµµετέχουν οι άντρες κι οι 

γυναίκες. Το πολιτικό σύστηµα της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Ιράν είναι 

βασισµένο στο Σύνταγµα («Qanun-e Asasi») του 1979. Κεφαλή του κράτους είναι ο 

«Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν» («faqih») που είναι αρµόδιος για την επίβλεψη 

«γενικών πολιτικών της ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Ιράν». Ο Ανώτατος Ηγέτης 

είναι Αρχηγός των Ένοπλων ∆υνάµεων και είναι ο µόνος που έχει τη δύναµη να 

κηρύξει τον πόλεµο. Όπως προαναφέρθηκε, σηµερινός Ανώτατος Ηγέτης είναι ο 

Ayatollah ali Khamenei. Οι ανώτατοι δικαστικοί, οι διοικητές της αστυνοµίας και 

των στρατιωτικών δυνάµεων και έξι από τα δώδεκα µέλη του «Συµβουλίου των 

Φυλάκων» διορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη. Η «Συνέλευση των 

Εµπειρογνωµόνων» εκλέγει ή αποµακρύνει τον Ανώτατο Ηγέτη βάσει των 

προσόντων και της δηµοτικότητάς του και είναι αρµόδια για την εποπτεία του 

Ανώτατου Ηγέτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (βλ.-14 και 15).  

Το Σύνταγµα καθορίζει τον «Πρόεδρο του Ιράν» ως την υψηλότερη κρατική 

αρχή µετά από τον Ανώτατο Ηγέτη. Ο Πρόεδρος εκλέγεται µέσω πανεθνικών 

εκλογών για µια περίοδο τεσσάρων ετών. Οι υποψήφιοι πρόεδροι πρέπει πρώτα να 

εγκριθούν από το Συµβούλιο των Φυλάκων. Ο Πρόεδρος διορίζει και εποπτεύει το 

Υπουργικό Συµβούλιο (21-µελές), συντονίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις και 

επιλέγει την κυβερνητική πολιτική. Οκτώ αντιπρόεδροι υπάρχουν κάτω από τον 

Πρόεδρο. Αντίθετα από πολλά άλλα κράτη, ο εκτελεστικός κλάδος στο Ιράν δεν 

ελέγχει τις οπλισµένες δυνάµεις. Αν και ο Πρόεδρος διορίζει τους Υπουργούς 
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Πληροφοριών και Ασφάλειας, είναι σύνηθες για τον Πρόεδρο να ζητήσει πρώτα την 

έγκριση από τον Ανώτατο Ηγέτη.  

 Το Κοινοβούλιο της χώρας ονοµάζεται Majles-e Shura-ye Eslami. Είναι το 

νοµοθετικό σώµα του Ιράν µε 290 µέλη που εκλέγονται από το λαό για τετραετείς 

θητείες. Το Majles, επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες και εγκρίνει τον εθνικό 

προϋπολογισµό. Όλοι οι υποψήφιοι Majlis και όλη η νοµοθεσία πρέπει να εγκριθεί 

από το Συµβούλιο των Φυλάκων.  

Όσον αφορά στο δικαστικό κλάδο, υπάρχουν τα δηµόσια δικαστήρια που 

εξετάζουν τις αστικές και εγκληµατικές υποθέσεις και τα «επαναστατικά 

δικαστήρια» που εξετάζουν υποθέσεις ενάντια στην εθνική ασφάλεια. Οι αποφάσεις 

των επαναστατικών δικαστηρίων είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται.  

Η «Συνέλευση των Εµπειρογνωµόνων», που συγκαλείται για µια εβδοµάδα 

ετησίως, αποτελείται από 86 «ενάρετους και έµπειρους» κληρικούς που εκλέγονται 

απευθείας από τον λαό κάθε οχτώ χρόνια. Όπως µε τις προεδρικές και 

κοινοβουλευτικές εκλογές, το Συµβούλιο των Φυλάκων ορίζει ποιοι είναι 

κατάλληλοι για υποψήφιοι. Η Συνέλευση εκλέγει τον Ανώτατο Ηγέτη και έχει τη 

συνταγµατικά κατοχυρωµένη δύναµη να καθαιρέσει τον Ανώτατο Ηγέτη 

οποιαδήποτε στιγµή. 

Το «Συµβούλιο των Φυλάκων» περιλαµβάνει 12 δικηγόρους εκ των οποίων 

έξι διορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη κι έξι από το Κοινοβούλιο. Αν το Συµβούλιο 

θεωρήσει ότι ένας νόµος κρίνεται ασυµβίβαστος µε το Σύνταγµα ή τη Sharia (τον 

Ισλαµικό Νόµο) µπορεί να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και να 

ζητήσει την αναθεώρησή του (βλ.-15).  

Παράλληλα µε τα εθνικής εµβέλειας συµβούλια υπάρχουν, σε όλες τις πόλεις 

και τα χωριά του Ιράν, και τα τοπικά συµβούλια που εκλέγονται µε δηµόσια 

ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια. Τα τοπικά συµβούλια έχουν ποικίλες ευθύνες 

συµπεριλαµβανοµένων της εκλογής των δηµάρχων, της επόπτευσης των δήµων, του 

κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού συστήµατος των περιφερειών τους κ.ά. 

Το Ιράν είναι ιδρυτικό µέλος των Ηνωµένων Εθνών. Επίσης, είναι ενεργό 

µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της 

UNESCO, του ΟΠΕΚ κ.ά.  
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Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, ο µόνος σηµαντικός σύµµαχος του 

Ιράν στη Μέση Ανατολή είναι η Συρία. Ωστόσο το Ιράν έχει κάνει σηµαντικά 

βήµατα στη βελτίωση των σχέσεων µε τους γείτονες του στον Κόλπο, ιδιαίτερα µε 

τη Σαουδική Αραβία. Οι περιφερειακοί στόχοι του Ιράν είναι να καθιερωθεί ο 

ηγετικός του ρόλος, να περιοριστεί η παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών και των 

άλλων εξωτερικών δυνάµεων και να χτιστούν εµπορικοί δεσµοί µε τις γειτονικές 

χώρες. Γενικά, η «ισλαµική εξωτερική πολιτική» του Ιράν µπορεί να χαρακτηριστεί 

έντονα αντιαµερικανική και αντισηµιτική.  

Οι σχέσεις του Ιράν µε πολλούς από τους Άραβες γείτονές του έχουν 

επηρεαστεί από τις ιρανικές προσπάθειες να διαδοθεί η ισλαµική επανάσταση. Το 

1981, το Ιράν υποστήριξε µια απόπειρα πραξικοπήµατος για να ανατρέψει την 

κυβέρνηση του Μπαχρέιν. Το 1983, εξέφρασε την υποστήριξή του στους Σιίτες που 

βοµβάρδισαν πρεσβείες δυτικών χωρών στο Κουβέιτ και το 1987 ιρανοί 

προσκυνητές στασίασαν κατά τη διάρκεια του Hajj (προσκύνηµα) στη Μέκκα της 

Σαουδικής Αραβίας.  

Οι οργανώσεις Hizballah (στο Λίβανο) και Hamas (στην Παλαιστίνη) 

υποστηρίζονται και χρηµατοδοτούνται από το Ιράν, γεγονός που καθιστά τη χώρα 

κύριο εχθρό της παγκόσµιας αµερικανικής εκστρατείας κατά της τροµοκρατίας. Από 

την άλλη, το Ιράν διατηρεί πολύ καλές διπλωµατικές και εµπορικές σχέσεις µε τη 

Ρωσία και τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Σε αυτό συµβάλλουν και τα κοινά 

γεωπολιτικά συµφέροντα στην περιοχή της Κασπίας. 

Το Ιράν ξοδεύει περίπου 3,3% του ΑΕΠ του σε αµυντικές δαπάνες και 

διαθέτει αναπτυγµένη πυρηνική τεχνογνωσία. Πρόσφατα κατάφερε τον εµπλουτισµό 

του πλουτωνίου σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4% (βλ.-14). 

 

4.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

Στη σύγχρονη εποχή, η ισλαµική επανάσταση του 1979 και ο πόλεµος του 

1980-88 µε το Ιράκ µετασχηµάτισαν τη δοµή του Ιράν πολιτικά, κοινωνικά, και 

οικονοµικά. Οι κληρικοί, οι αποκαλούµενοι µουλάδες, εξουσιάζουν την πολιτική 

και σχεδόν όλες τις πτυχές της ιρανικής ζωής, τόσο της αστικής όσο και της 

επαρχιακής. Ένα µεγάλο µέρος της εύπορης αστικής τάξης (κυρίως έµποροι, 

βιοµήχανοι, και επαγγελµατίες), που ήταν ευνοηµένο από το καθεστώς του Σάχη, 
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έχασε τη δύναµη και την επιρροή του. Η εργατική τάξη έχει πλέον ενισχυµένη θέση 

στη σύγχρονη ιρανική κοινωνία.  

Η ιρανική ∆ιασπορά υπολογίζεται σε πάνω από τρία εκατοµµύρια 

ανθρώπους που, µετά την ιρανική επανάσταση το 1979, µετανάστευσαν στη Βόρεια 

Αµερική, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Από την άλλη, στο Ιράν βρίσκεται ένας 

από τους µεγαλύτερους πληθυσµούς προσφύγων στον κόσµο, περίπου δυο 

εκατοµµύρια πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράκ.  

Η ανεργία που άγγιξε το 11,2% το 2005 είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα -

ακόµη και πριν από την επανάσταση- κι οφείλεται κυρίως στη ραγδαία αύξηση του 

πληθυσµού τα τελευταία πενήντα χρόνια και στον καταστροφικό πόλεµο µε το Ιράκ. 

Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης είναι της τάξης του 4,8% (βλ.-13). 

Ο ρόλος της γυναίκας στο Ιράν είναι αναγνωρισµένος και οι γυναίκες έχουν 

δικαίωµα ψήφου. Λόγω όµως της αυστηρής εφαρµογής της Σαρίας, καθώς το Ιράν 

συνεχίζει να τιµωρεί µε θάνατο τη µοιχεία και τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάµου 

(η τιµωρία ισχύει µόνο για τις γυναίκες), συχνά το Ιράν επικρίνεται από τους 

∆ιεθνείς Οργανισµούς για την καταπάτηση των γυναικείων δικαιωµάτων. 

Από το Σύνταγµα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 

10. Το 2003 ο αλφαβητισµός ήταν 79,4%. Η πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, και 

τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι δωρεάν. Οι παιδικοί σταθµοί είναι µεικτοί, ενώ η 

πλειοψηφία των 113.000 ιδρυµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

του Ιράν είναι διαχωρισµένα σε αρρένων και θηλέων. Αντίθετα, τα πανεπιστήµια 

είναι µικτής εκπαίδευσης. Το Ιράν έχει 107 δηµόσια πανεπιστήµια κι η είσοδος σε 

αυτά είναι πολύ ανταγωνιστική. Περισσότεροι από 550.000 σπουδαστές, 57% των 

οποίων ήταν γυναίκες, εγγράφηκαν το 2004. Το µεγαλύτερο δηµόσιο πανεπιστήµιο 

είναι το Πανεπιστήµιο της Τεχεράνης. Πανεπιστήµια υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 

µεγάλες πόλεις του Ιράν. Τέλος, υπάρχουν 33 ιδιωτικά πανεπιστήµια (βλ.-13 και 15). 

 Η γενική ποιότητα της δηµόσιας υγειονοµικής περίθαλψης βελτιώθηκε 

εντυπωσιακά µετά από την επανάσταση. Το σύνταγµα προσφέρει στους Ιρανούς τη 

βασική υγειονοµική περίθαλψη και οι περισσότεροι λαµβάνουν µε επιδότηση τα 

φάρµακα και τα εµβόλιά τους. Ένα εκτενές δίκτυο δηµόσιων κλινικών προσφέρει τη 

βασική περίθαλψη µε χαµηλό κόστος, ενώ τα νοσοκοµεία παρέχουν πιο 

εξειδικευµένες υπηρεσίες. Το ποσοστό θνησιµότητας νεογνών είναι 5,55%0 , αρκετά 
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εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς τη χαώδη έκταση της χώρας µε τις δυσπρόσιτες 

επαρχίες! Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής είναι υψηλός και πλησιάζει τα 70,26 χρόνια. 

Το 2003, το Ιράν ξόδεψε το 22,5% του εθνικού του προϋπολογισµού σε 

προγράµµατα κοινωνικής ευηµερίας! Περισσότερο από το 50% εκείνου του ποσού 

αφορούσε στις συντάξεις (βλ.-13).  

Η µακραίωνη Ιστορία του Ιράν δεν περιορίζεται µόνο στις αναρίθµητες 

δυναστείες βασιλιάδων που εξουσίασαν τη χώρα. Η Περσία αποτέλεσε το λίκνο 

πολλών πολιτισµών στην πάροδο των χρόνων. Μάλιστα, την εποχή που όλη η 

Ευρώπη µαστιζόταν από το σκοταδισµό του Μεσαίωνα, η Περσία διένυε περίοδο 

πολιτισµικής αναλαµπής. Λαµπρό παράδειγµα του Ιρανικού πολιτισµού τότε ήταν ο 

γιατρός, επιστήµονας και φιλόσοφος Abū ‘Al ī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā, 

γνωστότερος σε µας από το λατινικό του όνοµα Αβικέννας (980-1037), ο οποίος 

έγραψε σηµαντικά βιβλία Ιατρικής βασισµένος στον Ιπποκράτη.  

Σήµερα, η ιρανική κουλτούρα κατακτά τον κόσµο µέσα από τον λυρικό της 

κινηµατογράφο (παγκοσµίως γνωστός είναι ο σκηνοθέτης Abbas Kiarostami). 

Επίσης, ανθούν η ποίηση, η λογοτεχνία κι οι θετικές επιστήµες - κυρίως της 

πυρηνικής φυσικής και της µοριακής βιολογίας. Σηµαντικό στοιχείο της ιρανικής 

παράδοσης είναι τα παραδοσιακά περσικά χαλιά των οποίων η φήµη έχει κατακτήσει 

τον κόσµο. Τέλος, η ιρανική κουζίνα θεωρείται από τις γευστικότερες στον κόσµο. 

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στο Ιράν περιλαµβάνουν 28 τηλεοπτικά 

κανάλια, 80 ραδιοφωνικούς σταθµούς και πολλές καθηµερινές εφηµερίδες 

(σηµαντικότερες είναι οι Jomhuri-e Islami, Keyhan και Resalat). Τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης µπορούν να λειτουργήσουν µόνο αν πάρουν άδεια από το Υπουργείο 

Ισλαµικής Καθοδήγησης. Η χώρα είναι µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization 

– WIPO). Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .ir . Υπάρχει 

µεγάλη διείσδυση του  Ίντερνετ στο πληθυσµό, περίπου 7.500.000 χρήστες το 2005 

(βλ.-13). Το κράτος ελέγχει και λογοκρίνει και το ∆ιαδίκτυο, το οποίο έχει γίνει 

πάρα πολύ δηµοφιλές µεταξύ της ιρανικής νεολαίας. Το Ιράν είναι τώρα η τέταρτη 

χώρα σε πλήθος blogs παγκοσµίως (βλ.-15) *. 

 
                                                 
* Τα Blogs είναι προσωπικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε µορφή ηµερολογίου ή σηµειωµατάριου 
ιδεών. Ο κάτοχος ενός blog λέγεται blogger. 
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4.5 – Οικονοµία 

Το Ιράν ήταν παραδοσιακά µια γεωργική κοινωνία µέχρι τη δεκαετία του 

1930. Όµως, η εκµετάλλευση του πετρελαίου άλλαξε ριζικά το χαρακτήρα της 

οικονοµίας. Τα κέρδη από το µαύρο χρυσό και µια σειρά µεταρρυθµίσεων του Σάχη 

το 1961 ευνόησαν τη σηµαντική εκβιοµηχάνιση της χώρας. Μετά την Επανάσταση, 

ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε από την αυξανόµενη κυβερνητική συµµετοχή 

στην οικονοµία. Η οικονοµική δραστηριότητα πιέστηκε περισσότερο από τον 

πόλεµο µε το Ιράκ και από την πτώση των τιµών του πετρελαίου στα τέλη του 1985. 

Αφότου τελείωσε ο πόλεµος µε το Ιράκ, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Τον 

Μάρτιο του 1989, ο Χοµεϊνί ενέκρινε ένα πενταετές σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης, 

το οποίο επέτρεψε στο Ιράν να βασιστεί σε ξένα δάνεια. Αλλά η κακοδιαχείριση, η 

γραφειοκρατία και τα αντικρουόµενα πολιτικά και ιδεολογικά συµφέροντα, 

παρακώλυσαν τη διαµόρφωση και την εκτέλεση συνετών οικονοµικών πολιτικών 

που θα αντιµετώπιζαν το δηµόσιο χρέος. 

Η οικονοµική υποδοµή του Ιράν έχει βελτιωθεί σταθερά κατά τη διάρκεια 

των προηγούµενων δύο δεκαετιών. Οι αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου, από το 

2003 ως σήµερα, έχουν αυξήσει σηµαντικά τα έσοδα του κράτους και έχουν 

επιτρέψει τη χρηµατοδότηση πολλών κοινωνικών προγραµµάτων. Η Κυβέρνηση 

ακολουθεί τα σχέδια µεταρρύθµισης που υπέδειξε ο Χοµεϊνί µε στόχο την 

απεξάρτηση της οικονοµίας από το πετρέλαιο. Έτσι, έγιναν επενδύσεις στην 

κατασκευή αυτοκινήτων, στις αεροδιαστηµικές βιοµηχανίες, στα ηλεκτρονικά είδη 

ευρείας κατανάλωσης, στα πετροχηµικά και στην πυρηνική τεχνολογία. Πέρα από 

την αναπτυγµένη πυρηνική τεχνολογία, το Ιράν έχει αναπτύξει σηµαντικά τους 

τοµείς της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και της βιοµηχανίας φαρµακευτικών 

ειδών. Σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν είναι τα φηµισµένα περσικά χαλιά. Το Ιράν 

αναµένει επίσης να προσελκύσει ξένες επενδύσεις µε µειωµένους δασµούς στις 

εισαγωγές και µε τη δηµιουργία ζωνών ελευθέρου εµπορίου. 

Ωστόσο, δεν έχει καταπολεµηθεί η µεγάλη ανεργία (11,2% το 2005) και ο 

υψηλός πληθωρισµός (16% το 2005). Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 2005 

άγγιξε τα $554,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και τα $7.980 κατά άτοµο. Το Ιράν είναι 

ο 4ος µεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου του κόσµου, δεδοµένου ότι παράγει 

3,979 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου ανά ηµέρα (bpd). Έχει επίσης τα 2α 
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µεγαλύτερα παγκόσµια αποθέµατα σε φυσικό αέριο (µετά από τη Ρωσία). Είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο 

εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου (µόλις 26ος παγκόσµιος εξαγωγέας!) γεγονός 

που το καθιστά πολύ ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο (βλ.-13). 

Κατά τη δεκαετία του ’90, ο τοµέας της γεωργίας παρουσίασε τη µεγαλύτερη 

οικονοµική ανάπτυξη από οποιονδήποτε άλλο τοµέα στο Ιράν χάρη στην κατασκευή 

πολλών φραγµάτων σε όλη τη χώρα, στα µεγάλης κλίµακας σχέδια άρδευσης και 

στην αύξηση της παραγωγής. Οι εξαγωγές κυρίως χουρµάδων, λουλουδιών και 

φιστικιών αυξήθηκαν κατά πολύ. Η γεωργία παραµένει ένας από τους µεγαλύτερους 

εργοδότες καθώς το 22% των Ιρανών είναι αγρότες σύµφωνα µε την απογραφή του 

1991.  

Σηµαντικοί εµπορικοί συνεργάτες του Ιράν είναι η Γαλλία, η Γερµανία, η 

Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα. Από την δεκαετία του '90, το Ιράν 

έχει αυξήσει την οικονοµική συνεργασία του και µε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένης της Συρίας, της Ινδίας, της Κούβας, της Βενεζουέλας και της 

Νότιας Αφρικής. Το Ιράν επεκτείνει επίσης τους εµπορικούς δεσµούς του µε την 

Τουρκία και το Πακιστάν και τις χώρες που βρέχονται από την Κασπία. Οι Άµεσες 

Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) υπολογίζεται ότι το 2005 

έφτασαν στο επίπεδο των $848 εκατοµµυρίων δολαρίων (το 2004 άγγιξαν στα $4,26 

δις). Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους επενδύονται τα 

περισσότερα κεφάλαια (βλ.-18). 

 

Βαριά Βιοµηχανία  44% 

Εξοπλισµός Μεταφορών  18% 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 10% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή 10% 

Ελαφριά Βιοµηχανία 8% 

Καταναλωτικά Αγαθά  3% 

Ηλεκτρονικά  3% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ. 4.6 – Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Ιράν.  
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4.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Ιράν. 

Το Ιράν εκπροσωπείται από πρεσβεία στην Ελλάδα και επίσης υπάρχει 

ελληνική πρεσβεία στο Ιράν. Στον ακόλουθο πίνακα υπάρχουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας των δύο πρεσβειών (βλ.-30). 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΡΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ  ΙΡΑΝ 

∆/νση : Στρατηγού Καλάρη 16,  

Τ.Κ. 154 52, Παλαιό Ψυχικό 

∆/νση : 43 Esfandiar Av., Africa Express 

Way - P.O.Box 11365 -1151  Tehran 

19679 

Τηλ.: (0030) 210-6741436, 6741937 Τηλ.: (009821) 2050533, 2053784 

Fax : (0030) 210-6747945 Fax :  (009821) 2057431 

E-mail : irembatn@otenet.gr E-mail :  embgreece@parsonline.net 

 Πρέσβης: ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 

 

Οι δύο χώρες διατηρούν οµαλές και αρµονικές διµερείς σχέσεις κι ο ετήσιος 

όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Ιράν το 2005 ανήρθε στα 45,9 εκατοµµύρια 

ευρώ (αύξηση 177% από το 2004) κι οι εισαγωγές στα 1.274,7 εκατοµµύρια ευρώ 

(αύξηση 16% από το 2004). Από τα παραπάνω στοιχεία (βλ.-20) προκύπτει ότι το 

διακρατικό εµπόριο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω της 

διστακτικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων και επενδυτών να επιχειρήσουν στην 

εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Η ιρανική κυβέρνηση επιβάλει στα περισσότερα αγαθά διάφορους δασµούς 

και φόρους εισαγωγής. Οι λεπτοµέρειες των κανονισµών εισαγωγών συχνά 

ποικίλουν ανά χώρα. Εν γένει πάντως, για τις εισαγωγές στο Ιράν απαιτείται µια 

γενική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Εµπορίου. Οι περισσότεροι δασµοί 

επιβάλλονται σε ad valorem βάση (κατά αξία). Τα κύρια αγαθά και οι πρώτες ύλες 

που εισάγονται για ξένες επενδύσεις υπάγονται σε ευνοϊκότερη φορολόγηση. 

Φοροαπαλλαγές µπορεί να υπάρξουν και για σηµαντικά αγαθά, όπως  τα φάρµακα, 

το σιτάρι κ.ά. (βλ.-31).  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Επιµελητήριο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Ορυχείων (Iran Chamber of Commerce, 

Industries and Mines - ICCIM). Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
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www.iccim.org όπου υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί κανείς 

να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα. Άλλη σηµαντική πηγή 

πληροφόρησης για την εµπορική δραστηριοποίηση στο Ιράν είναι η ιστοσελίδα του 

Εµπορικού Επιµελητηρίου του Ιράν (www.iraniantrade.org ). 

Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Ιράν είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχει στην Γενική Συµφωνία ∆ασµών 

και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).  

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές εκθέσεις παγκοσµίου εµβέλειας. 

Χρήσιµος διαδικτυακός τόπος είναι αυτός του Iran Fair (www.iranfair.com). 

Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: International Exhibition of Oil, 

International Book Fair, Agrofood, Tehran confair,  International Exhibition of 

Furniture & Interior Decoration, Computer & E-commerce International Fair, 

International Fair of Textiles & Leather Machineries, Specialized Exhibition of 

Handmade Carpet κ.ά.(βλ.-22). 

 

4.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει µέσω του διεθνούς αεροδροµίου στην 

πρωτεύουσα (Mehrabad Tehran International Airport). Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλα 

αεροδρόµια σε όλες τις µεγάλες πόλεις. Υπάρχουν 40 µεγάλα αεροδρόµια (βλ.-13)! 

Οι αερογραµµές της χώρας είναι οι Iran Air (www.iranair.com) και έχουν γραµµή 

από και προς την Ελλάδα. Βασικότερα λιµάνια της χώρας στην Κασπία είναι το 

Anzali και το Noshahr και στον Περσικό η Chabahar, το Bandar Abbas, το Bushehr 

και το Imam Khomeini. Ζώνες ελεύθερου εµπορίου υπάρχουν στο Qeshm, στη 

Chabahar και στο νησί Κις (βλ.-32).  

 

4.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Ιράν; 

Το Ιράν κατέχει την πλέον στρατηγική θέση στον Περσικό Κόλπο καθώς 

αποτελεί το χερσαίο πέρασµα µεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας 

και ταυτόχρονα ενώνει την Κασπία µε τον Περσικό, δηλαδή δύο περιοχές µε τα 

πλουσιότερα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου! 
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Οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών σχέσεων Ελλάδας-Ιράν 

είναι απεριόριστες αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των ελληνικών εξαγωγών στο 

Ιράν. Η περσική αγορά είναι µεγάλη και βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Το Ιράν 

είναι απλά ο ενεργειακός παράδεισος του µέλλοντος. Είναι πλούσιο τόσο σε 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο όσο και  σε αποθέµατα νερού. Μια παράµετρος που θα 

είναι πολύ κρίσιµη τις επόµενες δεκαετίες. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε την εκτίµηση που τρέφουν οι Πέρσες για τους 

Έλληνες και το γεγονός ότι είναι ένα λαός που έχει δεχθεί πολλές επιρροές από τον 

αρχαιοελληνικό πολιτισµό, οπότε µπορούµε να επικοινωνήσουµε σε πολλά επίπεδα 

µαζί τους. 

Στο Παράρτηµα 4 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Ιράν. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 4 
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4.1 – Χάρτης του Ιράν. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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4.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

 

Πληροφορίες www.iranvision.com 

 www.iranzone.net 

 www.irna.com 

Εκθέσεις  www.iranfair.com 

Υπουργεία  

Κυβέρνηση του Ιράν www.gov.ir 

Ministry of Health & Medical Education www.mohem.gov.ir 

Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.ir 

Ministry of Energy www.moe.or.ir 

Ministry of Mines and Metal www.mmm.gov.ir 

Ministry of Culture & Higher Education www.mche.or.ir 

Ministry of Science, Research & 

Technology 

www.msrt.gov.ir 

Ministry of Post, Telephone & Telegraph www.iranpac.net.ir 

Ministry of Agriculture www.agri-jahad.org 

Επιµελητήριο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & 

Ορυχείων 

www.iccim.org 

Portals (Κόµβοι Ιστοσελίδων) www.iran-today.net 

 www.iran-plus.com 
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4.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.4.3.1 - Το Ιράν όπως φαίνεται από το δορυφόρο. 
 

 

 
 

Εικ. Π.4.3.2 - Η Πύλη των Εθνών στα ερείπια της Περσέπολης.  
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Εικ. Π.4.3.3 - Γλυπτό στο Παλάτι του Ξέρξη στα ερείπια της Περσέπολης. 
 

 
 

Εικ. Π.4.3.4 - Azadi, ο Πύργος της Ελευθερίας στην Τεχεράνη. 
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Εικ. Π.4.3.5 - Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
(αριστερά) κι ο Πρόεδρος της χώρας Mahmoud Ahmadinejad (δεξιά). 

 
 

 
 

Εικ. Π.4.3.6 - Παζάρι χαλιών στο νησί Κις. 
 
 

 
 

Εικ. Π.4.3.7 - Άποψη της Naghsh-i Jahan στο Isfahan, 
 της δεύτερης µεγαλύτερης πλατείας στον κόσµο µετά την Τιεν-Αν-Μεν στο Πεκίνο. 
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Εικ. Π.4.3.8 - Αντιαµερικανική επιγραφή σε πολυκατοικία της Τεχεράνης. 
 

 
 

Εικ. Π.4.3.9 – Ιρανοί διαδηλωτές µε αφίσες του Αγιατολάχ Χοµεϊνί  
την περίοδο της Ιρανικής Επανάστασης το 1979. 
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Εικ. Π.4.3.10 – Σύγχρονη άποψη της Τεχεράνης. 
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Κεφάλαιο 5 

Εµιράτο του Κατάρ 

 

 

 

 (Dawlat Qatar - رطق ةلود)



 124 

 



 125 

 

 

 

Εικ. 5.1 – Το νησί Μαργαριτάρι (µελλοντική άποψη).4 

 

 

 

Ο Γίγαντας του Φυσικού Αερίου, το Κατάρ. 

Το Κατάρ βρίσκεται στο κέντρο του Περσικού Κόλπου, µια χερσόνησος που 

εκτείνεται προς το βορρά ξεκινώντας από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Στις 3 

Σεπτέµβρη του 1971 ανέκτησε την ανεξαρτησία του από τη βρετανική επικυριαρχία και 

θεωρείται ένα «συνταγµατικό» εµιράτο, καθώς το Σύνταγµα ψηφίστηκε από τον ίδιο 

το λαό το 2003.   

Το Κατάρ ανήκει στις πιο εύπορες χώρες του πλανήτη εξαιτίας των πλούσιων 

κοιτασµάτων πετρελαίου και, κυρίως, λόγω του φυσικού αερίου. Η ανακάλυψη το 

1971 του «The North Gas Field» (σε ελεύθερη απόδοση: «Βόρειο Πεδίο Αερίου»), του 

µεγαλύτερου παγκοσµίως αυτόνοµου κοιτάσµατος φυσικού αερίου, κατέστησε τη µικρή 

αυτή χώρα σε ένα εκκολαπτόµενο οικονοµικό γίγαντα καθώς σε λίγα χρόνια θα 

καλύπτει το 1/3 των παγκόσµιων αναγκών σε φυσικό αέριο! 

Ακολουθώντας τα παραµυθένια τεχνικά έργα των Η.Α.Ε., στο Κατάρ χτίζεται 

το νησί Μαργαριτάρι, µια τεχνητή καλδέρα που φιλοδοξεί να γίνει η Ριβιέρα του 

µέλλοντος.  

                                                 
4 (πηγή : www.thepearlqatar.com) 
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5.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 5.2  - Η γεωγραφική θέση του Κατάρ (πηγή: wikipedia.com). 

 

 Η Χερσόνησος του Κατάρ εισέρχεται στον Περσικό Κόλπο σε βάθος 

160 χιλιοµέτρων. Το Κατάρ είναι ένα εµιράτο που διακρίνεται σε δέκα διοικητικά 

διαµερίσµατα (baladiyah), τα οποία είναι τα ακόλουθα: Ad Dawhah, Al 

Ghuwariyah, Al Jumaliyah, Al Khawr, Al Wakrah, Ar Rayyan, Jariyan al Batnah, 

Ash Shamal, Umm Salal και το Mesaieed. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται 

γεωγραφικά η διοικητική διάκριση. 

 

 

 

1. Ad Dawhah 

2. Al Ghuwariyah 

3. Al Jumaliyah 

4. Al Khawr 

5. Al Wakrah 

6. Ar Rayyan 

7. Jariyan al Batnah 

8. Ash Shamal 

9. Umm Salal 

10. Mesaieed 

Εικ. 5.3 – Τα δέκα διοικητικά διαµερίσµατα στο Κατάρ (πηγή: wikipedia.com). 
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Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Ντόχα που βρίσκεται στο οµώνυµο 

διοικητικό διαµέρισµα (Ad Dawhah). Εθνική επέτειος της χώρας είναι η 3 

Σεπτεµβρίου. Η χώρα καλύπτει έκταση 11.437 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια 

έκταση περίπου ίσης µε αυτής της Πελοποννήσου, και συνορεύει µε τη Σαουδική 

Αραβία (60 χλµ.). Έχει ακτογραµµές 563 χιλιοµέτρων (βλ.-13). 

 Το κλίµα είναι εν γένει ερηµικό κι επίπεδο. Στα νοτιοανατολικά της χώρας 

εκτείνεται το φαντασµαγορικό Khor al Adaid («Χερσαία Θάλασσα»), µια περιοχή 

µεγάλων αµµόλοφων µε υπέροχους σχηµατισµούς. Το υψηλότερο σηµείο της χώρας 

αγγίζει τα 90 µέτρα υψόµετρο, βρίσκεται στα δυτικά της χώρας στο Jebel Dukhan. 

Οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και η θερµοκρασία κυµαίνεται εν γένει µεταξύ 15 µε 

40 βαθµούς Κελσίου (βλ.-33).  

Ο πληθυσµός (2006) αγγίζει τις 885.000 και µεγαλύτερη πόλη είναι η 

πρωτεύουσα Ντόχα µε  450.000 κατοίκους. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι 

περίπου 2,6% (βλ.-13). Άλλες µεγάλες πόλεις είναι οι Umm Said, Al-Khor και η 

Ruwais. 

Επίσηµη γλώσσα είναι η Αραβική. Επίσης οµιλούνται ευρέως τα αγγλικά. Ο 

αλφαβητισµός αγγίζει το 88% και η µέση προσδόκιµη ηλικία είναι τα 73,7 έτη ζωής. 

Επίσηµη θρησκεία στο Κατάρ είναι η ισλαµική. Αναλυτικά, ο πληθυσµός 

κατανέµεται σε 96% Μουσουλµάνους και το υπόλοιπο 4% είναι Ινδουιστές, 

Χριστιανοί κ.ά. Το νόµισµα της χώρας είναι το Ριγιάλ (Qatar Riyal - QAR) και η 

συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ είναι (βλ.-11): 

 

1 EUR = 4.61391 QAR 

1 QAR = 0.216736 EUR 

  

 

Εικ.5.4 – Το Ριγιάλ, το  νόµισµα του Κατάρ (πηγή: wikipedia.com).  
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 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 συµµετέχει 

το Κατάρ) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα κοινό νέο 

νόµισµα στην περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο. 

 

 

Εικ. 5.5 – Η πορεία του Riyal έναντι του Ευρώ για το διάστηµα 25/08/05 – 18/08/06 

(πηγή: www.exchangerate.com).  

 

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $32.966 δολάρια, από τα υψηλότερα εισοδήµατα στο 

κόσµο. Οι εθνότητες που απαρτίζουν τον πληθυσµό είναι Άραβες (40%), Ινδοί 

(18%), Πακιστανοί (18%) και Ιρανοί (10%). Επίσης, πολλοί Ευρωπαίοι ζούν και 

εργάζονται στη χώρα (βλ.-14). 

  

5.2 - Ιστορία 

 ∆υστυχώς λίγα είναι γνωστά για την προϊστορία του Κατάρ. Στους αρχαίους 

χρόνους η χερσόνησος του Κατάρ ανήκε στο Περσικό Βασίλειο. Κατοικούνταν 
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κυρίως από νοµάδες που κινούνταν στην έρηµο που, ως επί το πλείστον, καλύπτει τη 

χώρα.  

Οι πρώτες γνωστές φατρίες Αράβων που εποίκησαν τη χώρα (ιδίως τα 

παράλιά της όπου ψάρευαν και ασχολούνταν µε την αλιεία µαργαριταριών) ήταν οι 

Al Khalifa και οι Al Saud. Οι οικογένειες αυτές θα καταλάβουν αργότερα τους 

θρόνους του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας αντίστοιχα. Η ιστορία του 

Κατάρ, όπως και γενικά των Αράβων, διακρίνεται από τις πολύχρονες διαµάχες 

µεταξύ των φατριών για την κατάκτηση της εξουσίας. 

Το 19ο αιώνα, η οικογένεια Al Khalifa από το Μπαχρέιν κυριαρχούσε στην 

περιοχή µέχρι το 1868, οπότε και, µετά από απαίτηση άλλων πλούσιων οικογενειών 

του Κατάρ, οι Βρετανοί διαπραγµατεύτηκαν τον τερµατισµό της επικυριαρχίας από 

τους Al Khalifa, ορίζοντας όµως ένα φόρο υποτέλειας ως αντάλλαγµα για την 

παρέµβασή τους. Το 1872 οι Οθωµανοί Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή µέχρι και 

την απαρχή του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου (1916), οπότε πάλι οι Βρετανοί 

αναγνώρισαν το Σεΐχη Adbullah bin Jassin Al Thani ως επίσηµο αρχηγό του 

εµιράτου.  

 Η συνθήκη µεταξύ του Σεΐχη και των Βρετανών το 1916 είναι παρόµοια µε 

αυτή που σύναψαν οι τελευταίοι µε τα «Trucial States» («οι πολιτείες της 

ανακωχής», παλιότερη ονοµασία των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων). Σύµφωνα µε 

αυτή ο Σεΐχης συµφωνούσε να µην έχει απευθείας διπλωµατικές σχέσεις µε καµιά 

άλλη ξένη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του Λονδίνου. Σε αντάλλαγµα το Κατάρ θα 

είχε τη θαλάσσια προστασία του ισχυρού βρετανικού ναυτικού καθώς και τη 

συµµαχία τους σε περίπτωση σύρραξης στην περιοχή. Η συµµαχική συνθήκη 

ενισχύθηκε το 1934. 

 Η πετρελαϊκή εποχή της χώρας ξεκινά ουσιαστικά το 1935, οπότε συστάθηκε 

η Εταιρεία Πετρελαίου του Κατάρ (Qatar Petroleum Company) µια θυγατρική της 

αντίστοιχης πετρελαϊκής εταιρείας του Ιράκ (Άγγλο-Ολλανδικών, Γαλλικών και 

Αµερικανικών συµφερόντων: η εταιρεία από την οποία ξεπήδησαν αργότερα οι BP, 

Shell, Total και Exxon-Mobil). Λίγα χρόνια αργότερα, το 1940, ανακαλύφθηκαν τα 

πλούσια κοιτάσµατα στο Dukhan, στη δυτική πλευρά της χερσονήσου του Κατάρ. 

Ωστόσο, η έλευση του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου καθυστέρησε για εννιά 

χρόνια την εκµετάλλευση κι εξαγωγή των πρώτων φορτίων. 
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 Κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60, οι εξαγωγές του µαύρου χρυσού έφεραν 

ευηµερία και κοινωνική πρόοδο στη χώρα κι επίσης αυξήθηκε η µετανάστευση. 

Ουσιαστικά, αρχίζει µια νέα εποχή για το Κατάρ.  

 Όταν το 1968, η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε τον τερµατισµό της 

επικυριαρχίας της στα εµιράτα του Κόλπου, το Κατάρ συµµετείχε στο συνασπισµό 

των εµιράτων «The Trucial States» (τα εφτά που απαρτίζουν τα σηµερινά Η.Α.Ε. και 

το Μπαχρέιν) που τελούσε υπό τη βρετανική προστασία. Ως τα µέσα του 1971, τα 

εννιά εµιράτα δεν είχαν καταλήξει στους τελικούς όρους της ένωσης. Καθώς η 

βρετανική οµπρέλα προστασίας θα έληγε στο τέλος του ίδιου έτους, το Κατάρ 

αποφάσισε να διασφαλίσει  τη  συνοχή του διακηρύσσοντας την ανεξαρτησία του 

στις 3 Σεπτεµβρίου του 1971. Έτσι, δηµιουργήθηκε το Κράτος του Κατάρ. 

 Το Φεβρουάριο του 1972, ο Πρωθυπουργός Σεΐχης Khalifa bin Hamad, 

εκθρόνισε τον ξάδερφό του Εµίρη Ahmad και κατέλαβε την εξουσία. Το 

πραξικόπηµα υποστηρίχθηκε από µέλη της οικογένειας Al Thani και έλαβε χώρα 

χωρίς βίαιες συγκρούσεις  και χωρίς να προκαλέσει πολιτική αστάθεια στη χώρα. 

 Στις 27 Ιουνίου του  1995, ο Σεΐχης Hamad bin Khalifa Al Thani, εκθρόνισε 

τον πατέρα του Εµίρη Khalifa bin Hamad Al Thani, την εποχή που έκανε διακοπές 

στην Ελβετία, σε ένα επίσης αναίµακτο πραξικόπηµα. Το 1996 πατέρας και γιος 

συµφιλιώθηκαν. Από τότε, ο Εµίρης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να οδηγήσει το 

Κατάρ προς τη δηµοκρατία. Χειραφέτησε τις γυναίκες, και µάλιστα το 2003 µια 

γυναίκα ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας του Κατάρ! Επίσης, επέτρεψε να γίνουν 

ελεύθερες δηµοτικές εκλογές, µε συµµετοχή των αντρών και των γυναικών, σαν µια 

προετοιµασία για τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές στις αρχές του 2007. 

Επίσης, τον Απρίλιο του 2003 εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα το νέο Σύνταγµα του 

Κατάρ, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιούνιο του ίδιου έτους (βλ.-14, 15 και 33). 

 

5.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

 Στο Κατάρ ισχύει η παραδοσιακή µοναρχία, δηλαδή η εξουσία 

κληρονοµείται από γενιά σε γενιά µέσα στην επικρατούσα οικογένεια των Al Thani . 

Ο εκάστοτε Εµίρης του Κατάρ είναι ο απόλυτος µονάρχης του Κράτους. Σηµερινός 

Εµίρης του Κατάρ είναι η Αυτού Υψηλότης (Α.Α.) Σεΐχης Hamad bin Khalifa Al 

Thani. Πρωθυπουργός είναι ο αδερφός του µονάρχη, ο Abdallah bin Khalifa al-



 132 

Thani. Η πρωτεύουσα του κράτους είναι η Ντόχα που βρίσκεται στο οµώνυµο 

διοικητικό διαµέρισµα. Το Σύνταγµα της χώρας απαγορεύει την ύπαρξη κοµµάτων, 

αλλά ορίζει πως τα δύο τρίτα του νοµοθετικού σώµατος θα εκλέγονται, καθώς 

επίσης ότι οι βουλευτές δεν είναι υπεράνω του νόµου. Οι πρώτες εθνικές εκλογές θα 

γίνουν το 2007 (βλ.-14). 

 Ο Εµίρης, αν και δεν είναι τυπικά υπόλογος σε κανέναν, δεν µπορεί ωστόσο 

να αυθαιρετεί επί της Σαρίας, δηλαδή του Ισλαµικού Νόµου. Σηµαντική επιρροή 

στον Εµίρη έχουν οι συγγενείς του (που κατέχουν και υψηλά αξιώµατα), οι 

επικεφαλής των άλλων µεγάλων οικογενειών της χώρας καθώς και οι θρησκευτικοί 

ηγέτες. Όλοι, µαζί µε τον Εµίρη, συγκροτούν το εθνικό Συµβούλιο Συµβουλατόρων 

(Advisory Council) που σε συνδυασµό µε το Υπουργικό Συµβούλιο αποτελούν τα 

κύρια σώµατα χάραξης της πολιτικής της χώρας.  

 Το νοµοθετικό σύστηµα του Κατάρ είναι µια µίξη από τη Σαρία, το 

Οθωµανικό ∆ίκαιο καθώς και από το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο που παρείσφρησε µε την 

αγγλική επικυριαρχία στη χώρα. Το Ανώτατο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο µπορεί να 

διαβάλλει αποφάσεις της Σαρία. 

 Όπως και σε πολλές αραβικές χώρες του Κόλπου, υφίστανται και στο Κατάρ 

τα δηµοτικά συµβούλια, τα επονοµαζόµενα majlis, όπου ο κάθε υπήκοος µπορεί να 

συµµετέχει και να πει τη γνώµη του. Συχνά, αυτών των συµβουλίων ηγούνται µέλη 

της βασιλικής οικογένειας ή ακόµα κι ο ίδιος ο εµίρης.  

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, πρέπει να πούµε ότι κατά την εισβολή 

του Ιράκ στο Κουβέιτ, το Κατάρ είχε τοποθετηθεί µε το µέρος του κατεκτηµένου 

Κουβέιτ. Η χώρα στηρίζει και ενισχύει το ρόλο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(Ο.Η.Ε.), όπου µάλιστα µέχρι το τέλος του 2007 θα είναι µη µόνιµο µέλος του 

Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (η Ελλάδα είναι µέχρι το τέλος του 2006), είναι 

ενεργό µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της 

UNESCO, του ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, του Αραβικού Συµβουλίου Συνεργασίας του 

Κόλπου (Arab Gulf Cooperation Council – AGCC), της Ένωσης Αραβικών Χωρών 

(League of Arab States) κ.ά. 

Το Κατάρ έχει µικρή στρατιωτική ισχύ καθώς οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας 

δεν ξεπερνούν τις 15.000. Η χώρα διατηρεί πολύ στενές διπλωµατικές σχέσεις µε τη 

Σαουδική Αραβία µε την οποία ουσιαστικά τηρεί κοινή εξωτερική πολιτική. Πολύ 
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στενές είναι οι σχέσεις της χώρας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το 2003, το Κατάρ 

αποτέλεσε στρατηγική βάση των αµερικανικών αρχηγείων στον Πρώτο Πόλεµο του 

Κόλπου. Σήµερα, στεγάζει την CENTCOM (United States Armed Forces Unified 

Combatant Command),το Γενικό Στρατιωτικό Στρατηγείο των Η.Π.Α. στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής και µια µεγάλη αεροπορική αµερικανική βάση (βλ.-13). 

Το Σεπτέµβρη του 1992, υπήρξε ένταση µεταξύ του Κατάρ και της 

Σαουδικής Αραβίας, όταν ένα συνοριακό φυλάκιο του Κατάρ δέχτηκε επίθεση από 

Σαουδαραβικές δυνάµεις µε αποτέλεσµα δυο στρατιώτες του Κατάρ να χάσουν τη 

ζωή τους. Ωστόσο, οι σχέσεις των δυο χωρών έχουν βελτιωθεί και όπως 

προαναφέρθηκε βρίσκονται πλέον σε άριστο επίπεδο. 

Το Κατάρ είχε σηµαντική διαµάχη µε το Μπαχρέιν για την κατοχή του 

συµπλέγµατος νησιών Hawar. Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης εξέδωσε τον Ιούνιο 

του 2001 ένα ψήφισµα το οποίο και οι δυο χώρες αποδέχτηκαν. Σύµφωνα µε αυτό, 

το Μπαχρέιν θα διατηρούσε το µεγαλύτερο νησί του συµπλέγµατος Hawar, αλλά θα 

παραιτούνταν από οποιεσδήποτε εδαφικές απαιτήσεις είχε στη χερσόνησο του 

Κατάρ κι επίσης το Κατάρ θα είχε το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης 

σηµαντικών θαλάσσιων περιοχών (βλ.-15).  

   

5.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

 Η κοινωνία του Κατάρ είναι ουσιαστικά µια χώρα Αράβων και συνεπώς τα 

βασικά στοιχεία που διέπουν την κουλτούρα της χώρας είναι αυτά του Αραβικού 

Πολιτισµού. Οι Καταρινοί είναι ως επί το πλείστον Σουνίτες «Wahhabi» 

Μουσουλµάνοι. Το Wahhabi είναι ένα πουριτανικό δόγµα του Ισλάµ, µια 

φονταµελιστική ερµηνεία του Κορανίου που σχηµατίστηκε το 18ο αιώνα από τον 

Muhammad ibn Abd al-Wahhab και από τις πρώτες βασιλικές οικογένειες της 

Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η εισαγωγή του δόγµατος στη χερσόνησο του Κατάρ 

έγινε αποδεκτή σε µια λιγότερο αυστηρή βάση από αυτή που εφαρµόζεται στη 

γειτονική χώρα. Για παράδειγµα, στο Κατάρ, σε αντίθεση µε τη Σαουδική Αραβία, οι 

γυναίκες δεν είναι υποχρεωµένες να φορούν τη abaya (ολόσωµος µαύρος µανδύας 

που όµως δεν καλύπτει το πρόσωπο). Επίσης, οι γυναίκες στο Κατάρ µπορούν να 

αποκτήσουν δίπλωµα οδήγησης, ενώ στη Σ. Αραβία όχι. Στη χαλαρότερη εφαρµογή 

του Κορανίου συνέβαλλε κι η πολιτική εκδηµοκρατισµού του Εµίρη που έχει 
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µετατρέψει τη φτωχή χώρα των ψαράδων σε µια χώρα πλούσιων υπηκόων που 

ανοίγονται όλο και περισσότερο στο δυτικό τρόπο ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης είναι της τάξης του 8,8%, ένας από τους υψηλότερους 

παγκοσµίως (βλ.-13).  

 Στη ραγδαία ανάπτυξη της χώρας φυσικά σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 

πάµπολλοι εργάτες από την Ινδία, το Πακιστάν και το Ιράν. Υπολογίζεται ότι οι 

ξένοι εργάτες µε βίζες προσωρινής παραµονής αποτελούν τα 52% του πληθυσµού 

στη χώρα! Μάλιστα επειδή οι  εργάτες είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

άντρες, το Κατάρ έχει τη µεγαλύτερη αναλογία αντρών προς γυναίκες στον κόσµο: 

1,88 άντρες αντιστοιχούν σε µια γυναίκα (βλ.-14)!  

 Η Παιδεία είναι δωρεάν και είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από την ηλικία 

των 6 µέχρι 16 χρονών. Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 89% (βλ.-13). Το πιο σηµαντικό 

εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας είναι το Πανεπιστήµιο του Κατάρ. Υπάρχουν 

βέβαια, παραρτήµατα σηµαντικών αµερικανικών πανεπιστηµίων (Carnegie Mellon 

University, Georgetown University, Texas A&M University, κ.α.). Στα τέλη του 

2004, ιδρύθηκε το Πάρκο Επιστήµης και Τεχνολογίας του Κατάρ (Qatar Science & 

Technology Park) µε στόχο την άµεση επαφή των πανεπιστηµίων µε τις βιοµηχανίες. 

Επίσης, το Νοέµβρη του 2002 ο Εµίρης θεσµοθέτησε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Παιδείας. Πρόεδρος του Συµβουλίου είναι η δεύτερη γυναίκα του Εµίρη η Σεϊχισσα 

Mozah Bint Nasser Al-Missned (βλ.-34). 

 Στον τοµέα της υγείας, το Κατάρ έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα, 

χορηγώντας σε όλους τους υπηκόους δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη. Μάλιστα, 

στους δείκτες θνησιµότητας νεογνών κατέχουν σχετικά χαµηλά ποσοστά 

παγκοσµίως µε 15%0. Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής πλησιάζει τα 73,9 χρόνια (βλ.-

13). 

 Η ελευθερία του Τύπου είναι άλλη µια αρχή που επιθυµεί να προσδώσει στο 

χαρακτήρα του κράτους ο Εµίρης του Κατάρ. Για το λόγο αυτό ίδρυσε το 1996 το 

δορυφορικό κανάλι Al Jazeera που έγινε παγκοσµίως γνωστό κατά το ∆εύτερο 

Πόλεµο του Κόλπου οπότε κι αποτέλεσε το ενηµερωτικό αντίβαρο του CNN. Στη 

χώρα εκδίδονται τόσο αραβόφωνες (Al Watan) όσο κι αγγλόφωνες εφηµερίδες (The 

Gulf Times, The Peninsula). Επίσης, κυκλοφορούν ελεύθερα και ξένες εφηµερίδες 

και περιοδικά. Η θεµατολογία τους καλύπτει ένα ευρύ φάσµα από πολιτιστικά 
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θέµατα, πολιτική, οικονοµία, αθλητικά κτλ. Η χώρα είναι µέλος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 

Organization – WIPO). 

Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .qa  και υπάρχει 

µεγάλη διείσδυση του  Ίντερνετ στον πληθυσµό, περίπου 165.000 χρήστες το 2005 

(βλ.-13)! 

 Όσον αφορά στα αθλητικά δρώµενα της χώρας, το Κατάρ είναι η 

οικοδέσποινα χώρα των 15ων Ασιατικών Αγώνων το 2006. Τέλος, στη χώρα 

διεξάγεται ετησίως αγώνας του παγκοσµίου πρωταθλήµατος µοτοσικλέτας MotoGP. 

 

5.5 – Οικονοµία 

Πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου οι περισσότεροι κάτοικοι του Κατάρ 

ήταν ψαράδες ή αλιείς µαργαριταριών. Ωστόσο, από το 1920 οπότε κι ο επικερδής 

κλάδος καταστράφηκε ολοσχερώς (από την εφαρµογή στην Ιαπωνία της τεχνητής 

καλλιέργειας µαργαριταριών) µέχρι την άντληση των πρώτων κοιτασµάτων µαύρου 

χρυσού, η οικονοµία της χώρας ήταν αδύναµη. 

 Οι εξαγωγές πετρελαίου στις αρχές του 1950 έφεραν την οικονοµική άνθηση. 

Αν και οι διαρκείς πετρελαϊκές κρίσεις σε παγκόσµια κλίµακα είχαν πάντα 

σηµαντικό αντίκτυπο στη χώρα, ωστόσο η ανοδική πορεία της οικονοµίας είναι 

συνεχής τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια. 

Σήµερα, η οικονοµία του Κατάρ είναι από τις πιο ισχυρές της περιοχής του 

Περσικού Κόλπου. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν το 2006 αγγίζει τα 37,8 

δισεκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια (παρουσίασε αύξηση 20% το 2004!) και τα 

$32.966 κατά άτοµο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Κατάρ µαζί µε το Μπαχρέιν 

είναι οι µόνες χώρες στον κόσµο όπου δεν υφίσταται φορολογία εισοδήµατος. Ο 

πληθωρισµός είναι της τάξης του 3,8% (βλ.-14). Στα επόµενα είκοσι χρόνια το 

Κατάρ αναµένεται να γίνει η χώρα των πλουσιότερων κατοίκων του πλανήτη. 

Η οικονοµία στηρίζεται στις εξαγωγές πετρελαίου και κυρίως του φυσικού 

αερίου. Η αύξηση της τιµής (λόγω των πολέµων του Κόλπου, του Αφγανιστάν και 

της τροµοκρατίας, η τιµή εκτοξεύθηκε από τα $28 δολάρια το 2001 στα $70 το 

2005) καθώς και της παγκόσµιας ζήτησης (βλέπε Κίνα) επέφερε αναπόφευκτα 

αύξηση των κερδών για τη χώρα της τάξης του 24% µόνο µέσα στο 2005 (βλ.-35)! 
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Το Κατάρ είναι η 23η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, ο 

6ος µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και η 3η σε αποθέµατα σε φυσικό αέριο µετά 

τη Ρωσία και το Ιράν µε αποθέµατα της τάξης των 25,7 τρις κυβικών µέτρων! Κάτω 

από τη χερσόνησο του Κατάρ βρίσκεται το 14% των παγκοσµίων αποθεµάτων 

φυσικού αερίου (βλ.-13)! Το Νοέµβριο του 1971, ανακαλύφθηκε στα 

βορειοανατολικά της χερσονήσου, σε βάθος 15 µέτρων κάτω από τη θάλασσα, το 

µεγαλύτερο παγκοσµίως αυτόνοµο κοίτασµα φυσικού αερίου το επονοµαζόµενο 

«The North Gas Field» (σε ελεύθερη απόδοση: «Βόρειο Πεδίο Αερίου»). Εκτιµάται 

ότι περιέχει περίπου 500 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου. Κύριοι 

εισαγωγείς φυσικού αερίου από το Κατάρ είναι η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α., η Ε.Ε., η Ινδία 

κι η Τουρκία. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2010 το Κατάρ θα είναι ο µεγαλύτερος 

εξαγωγέας υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas – LNG) 

καλύπτοντας το 1/3 των παγκοσµίων αναγκών (βλ.-14).  

Οι κύριες βιοµηχανικές δραστηριότητες της χώρας εστιάζονται κυρίως στην 

πόλη Umm Said. Εκτός του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, το Κατάρ 

δραστηριοποιείται έντονα στη βιοµηχανία χηµικών και πλαστικών, στην κατεργασία 

σιδήρου, στο τσιµέντο, στη ναυπηγική και στην αλιεία. Από την άλλη, η αύξηση του 

τουρισµού, η αύξηση του πληθυσµού και των επενδύσεων έχει ευνοήσει τη 

σηµαντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα. 

Όµως, το Κατάρ δεν επαναπαύεται στα πλούσια κοιτάσµατά του, αλλά 

επιδιώκει να δηµιουργήσει νέες πηγές εσόδων. Για το λόγο αυτό, το 2004 ιδρύθηκε 

στη χώρα το Πάρκο Επιστήµης και Τεχνολογίας του Κατάρ (Qatar Science & 

Technology Park) που στοχεύει στη δηµιουργία µιας κοινωνίας «Τεχνολογικής 

Γνώσης» («Knowledge Technology»), δηλαδή στην προσέλκυση στη χώρα 

τεχνολογικά προηγµένων εταιρειών που θα εκπαιδεύσουν και θα στελεχωθούν από 

πολίτες του Κατάρ (βλ.-33).  

 Σηµαντικότατος κλάδος της οικονοµίας είναι ο τουρισµός. Πρέπει να 

αναφέρουµε ότι το επίσηµο site τουρισµού του Κατάρ είναι εξαιρετικό. Μπορεί 

κανείς να το επισκεφτεί στην ιστοσελίδα www.experienceqatar.com . Οι ζεστές και 

ρηχές θάλασσες, οι αµµώδεις παραλίες και το κλίµα που µπορεί να συντηρήσει 

τουρισµό δωδεκάµηνης διάρκειας, η γεωγραφική θέση-κλειδί του Κατάρ ανάµεσα 

στην Ευρώπη και την Ασία, το αναπτυγµένο δίκτυο αεροδροµίων και λιµανιών όλα 
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αυτά συντελούν στη συνεχή εισροή τουριστών στη χώρα. Οι δραστηριότητες που 

προσφέρονται στους επισκέπτες είναι ευρείς: από σαφάρι στην έρηµο µέχρι 

παγοδροµίες στα παγοδροµικά κέντρα της πρωτεύουσας! 

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2005 έφτασαν στο επίπεδο των 9,68 δισεκατοµµυρίων 

αµερικανικών δολαρίων. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους 

επενδύονται τα περισσότερα κεφάλαια (βλ.-18). 

 

Βαριά Βιοµηχανία 27% 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 26% 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία 15% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή 12% 

Εξοπλισµός Μεταφορών 6% 

Καταναλωτικά Αγαθά 4% 

Ελαφριά Βιοµηχανία 4% 

Logistics & ∆ιανοµή 3% 

Ηλεκτρονικά προιόντα 2% 

Κλάδος Υγείας 1% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ.5.5 –Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Κατάρ.  

 

5.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Κατάρ. 

∆υστυχώς το Κατάρ δεν εκπροσωπείται από κάποια πρεσβεία στην Ελλάδα. 

Η πλησιέστερη πρεσβεία είναι αυτή της Ρώµης. Σηµαντική πηγή πληροφοριών για 

τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς υπάρχουν πολλές και ενηµερωµένες 

ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο Παράρτηµα της χώρας µπορεί κανείς 

να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των ιστοσελίδων. Η δε 

πρεσβεία της Ελλάδας στο Κατάρ βρίσκεται …στο Κουβέιτ! 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 

∆/νση : 14, Via Antonio Bosio, 00161, Roma 

Τηλ.: (009712) 44.24.94.50 

Fax :  (009712) 44.24.52.73 

E-mail :  info@qatarembassy.it 

 

Ο ετήσιος όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Κατάρ (βλ.-20) το 2005 

ανήρθε στα 5,5 εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 97,2% από το 2004) και οι εισαγωγές 

στα 19 εκατοµµύρια ευρώ (µείωση 64,7% από το 2004). 

Το Κατάρ υποστηρίζει µια πολιτική φιλελεύθερης οικονοµίας και ελεύθερου 

εµπορίου. Ο Τραπεζικός τοµέας του Κατάρ αποτελείται από 15 τράπεζες, 8 τοπικές 

και 7 ξένες. Το δε νόµισµα του κράτους, το Ριγιάλ (Qatar Riyal - QAR) θεωρείται 

σταθερό.  

 Σύµφωνα µε νόµο του κράτους που ψηφίστηκε το 2000, οποιοσδήποτε ξένος 

επιχειρηµατίας µπορεί να επιχειρήσει άµεσα στο Κατάρ χωρίς να είναι υποχρεωτική 

η ύπαρξη ενός τοπικού συνεταίρου (business partner) στους τοµείς της γεωργίας, της 

βιοµηχανίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, του τουρισµού, της εκµετάλλευσης κι 

ανάπτυξης των φυσικών πλούτων της χώρας, της ενέργειας και της εξόρυξης. Σε 

όλους τους άλλους τοµείς ο ξένος επενδυτής µπορεί να έχει µέχρι και το 49% της 

επιχείρησης µε το υπόλοιπο 51% να ανήκει σε κάποιον/κάποιους πολίτες του Κατάρ 

(βλ.-35). 

Το πιο χρήσιµο σηµείο για  τη  συλλογή πληροφοριών για να ξεκινήσει 

κανείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο Κατάρ είναι το παράρτηµα του 

Υπουργείου Οικονοµίας κι Εµπορίου του Κατάρ, το Qatar Investment Promotion 

Department (IPD) που προωθεί τις ∆.Ε.∆. στη χώρα.. Στην ιστοσελίδα του IPD 

(www.investinqatar.com.qa/business/procedures.php) υπάρχουν αναλυτικά οι 

επιµέρους επιπλέον διαδικασίες για διάφορους κλάδους (τουριστικές επιχειρήσεις, 

κατασκευαστικές εταιρείες, επιχειρήσεις του κλάδου υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.ά.). Σε γενικές γραµµές ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει 

να υποβάλει µια αίτηση (Commercial Registration) -µεταφρασµένη και στα 

αραβικά- στο Υπουργείο Οικονοµίας κι Εµπορίου του Κατάρ η οποία θα 
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περιλαµβάνει ένα υπογεγραµµένο συµβόλαιο µεταξύ του αιτούντος και του φορέα 

στο Κατάρ που αντιστοιχεί στον κλάδο της υπό εξέταση επιχείρησης. 

Το Κράτος του Κατάρ ενισχύει το φιλόδοξο ξένο επενδυτή µε την παροχή 

δανείων από τη  Βιοµηχανική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar Industrial Bank -QIB), µε 

το µηδενικό φόρο εισοδήµατος για τους ξένους εργαζόµενους (expatriates), µε τους 

µηδενικούς δασµούς εισαγωγής εξοπλισµού της επιχείρησης (µηχανήµατα, 

ανταλλακτικά κ.ά.), µε το να µην υπάρχουν περιορισµοί στις µεταφορές κερδών και 

στον επαναπατρισµό του κεφαλαίου, µε µηδενικούς φόρους στα κέρδη της 

επιχείρησης για προκαθορισµένες περιόδους κ.ά. 

 Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Κατάρ είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχει στη Γενική Συµφωνία ∆ασµών 

και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) κ.ά.  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Κατάρ (Qatar Chamber of Commerce 

and Industry - QCCI). Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.qcci.org, όπου 

υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηµατικά στη χώρα. 

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές παγκοσµίου εµβέλειας εκθέσεις (βλ.-33). 

Οι υποδοµές των συνεδριακών κέντρων είναι κορυφαίες παγκοσµίως. Το Qatar 

International Exhibition Center (QIEC) είναι το µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της 

χώρας καλύπτοντας µια έκταση 82.000 τ.µ. Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

Project Qatar (International Trade Exhibition for Construction Technology, 

Building Materials, Equipment & Environmental Technology in Qatar), Diyafa 

(Restaurant and food Exhibition), AgriteQ (International Agriculture, Floriculture, 

Landscaping and Water Exhibition for Qatar),Gas Tech, COMIT (Communication 

and Information Technology Exhibition for Qatar) κ.ά. 

 

5.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω των πέντε 

υπερσύγχρονων αεροδροµίων της - µεγαλύτερο αυτό στην πρωτεύουσα Ντόχα 

(Doha International Airport). Οι αερογραµµές της χώρας είναι οι Qatar Airways κι 
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έχουν γραµµή από και προς την Ελλάδα. Βασικότερο λιµάνι της χώρας κι από τα 

µεγαλύτερα της περιοχής του Περσικού Κόλπου είναι η Ντόχα. 

 

5.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Κατάρ; 

Οι λόγοι για να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηµατικά στο Κατάρ είναι 

πολλοί. Η θέση του Κατάρ στον παγκόσµιο χάρτη (στο µεσοδιάστηµα της 

απόστασης Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας), η οικονοµική έκρηξη λόγω του φυσικού 

αερίου (κυρίως), σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι συνορεύει µόνο µε τη Σαουδική 

Αραβία µε την οποία έχει άψογες σχέσεις, συνθέτουν ένα στρατηγικό, σταθερό και 

πάνω από όλα ασφαλές επιχειρηµατικό περιβάλλον, µια πολύ σηµαντική 

παράµετρος για την ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου. 

 Στον Περσικό Κόλπο όµως υπάρχουν κι άλλες χώρες που παρουσιάζουν 

τροµακτική ανάπτυξη, ωστόσο αυτό που διαφοροποιεί το Κατάρ είναι ότι βρίσκεται 

σε πιο πρώιµο στάδιο ανάπτυξης από τα άλλα κράτη και συνάµα έχει τις καλύτερες 

προοπτικές για το µέλλον (βλέπε ανεξάντλητα κοιτάσµατα φυσικού αερίου).  

Στο Παράρτηµα 5 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Κατάρ. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 5 
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5.1 – Χάρτης του Κατάρ. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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5.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

Ministry of Tourism : www.experienceqatar.com 

Ministry of Education : www.moe.edu.qa 

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs : www.islam.gov.qa 

Ministry of Foreign Affairs : www.mofa.gov.qa 

Ministry of Interior : www.moi.gov.qa 

Ministry of Municipal Affairs and  Agriculture : www.mmaa.gov.qa 

Planning Council : www.planning.gov.qa 

Πληροφορίες για το Qatar:  www.qatar-info.com 

Qatar Investment Department : www.investinqatar.com.qa 

Chamber of Commerce and Industry : www.qcci.org/2index.asp 

Central Tenders Committee:  www.ctc.gov.qa 

Qatar Central Bank : www.qcb.gov.qa 

Πληθώρα συνδέσµων (links) ανά θεµατική ενότητα για το Κατάρ 

µπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:  

www.hejleh.com/countries/qatar.html  

www.qatar-links.com 
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5.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.5.3.1  -  Το Κατάρ όπως φαίνεται από το δορυφόρο. 
 

 
 

Εικ. Π.5.3.2  -  Ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα Ντόχα. 
 

 

 
 

Εικ. Π.5.3.3  -  Το κτίριο του δορυφορικού τηλεοπτικού σταθµού Al-Jazeera. 
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Εικ. Π.5.3.4  -  Η ευθεία εκκίνησης του MotoGP του Κατάρ. 
 

 
 

Εικ. Π.5.3.5  -  Φωτογραφία του Εµίρη του Κατάρ Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al Thani 
 µε το γιο του, το διάδοχο του θρόνου. 

 

 
 

Εικ. Π.2.4.6  -  Το Μνηµείο του Μαργαριταριού αφιερωµένο  
στους δύτες που χάθηκαν κατά την αλιεία µαργαριταριών. 
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Εικ. Π.5.3.7  - Σύναψη µιας συµφωνίας Ελληνικής επιχείρησης στο Κατάρ. 
 

 
 

Εικ. Π.5.3.8  - Αγορά στη πόλη Al Wakrah. 
 

 
 

Εικ. Π.5.3.9  - Φανταστική άποψη για το νησί Μαργαριτάρι. 
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Κεφάλαιο 6 

Κουβέιτ 

 

 

 

 

 ( Dawlat al Kuwayt - تيوكلا ةلود )
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Εικ. 6.1 -  Ο πύργος Madinat al-Hareer, η πόλη του Μεταξιού, ύψους 1.001 µέτρων!5 

 

Το Φρούριο χτισµένο κοντά στο νερό, το Κουβέιτ. 

Το Κουβέιτ είναι µια µικρή χώρα στην καρδιά του Περσικού Κόλπου µε 

ατελείωτα κοιτάσµατα πετρελαίου. Στις 19 Ιουνίου του 1961 ήταν το πρώτο κράτος 

του Κόλπου που ανέκτησε την ανεξαρτησία του από τη βρετανική επικυριαρχία.  

Το Κουβέιτ, που στα αραβικά σηµαίνει «Φρούριο χτισµένο κοντά στο νερό», 

έγινε παγκοσµίως γνωστό το 1991, όταν καταλήφθηκε από το γειτονικό Ιράκ. Ένας 

στρατός 34 χωρών παρατάχθηκε στον Κόλπο στο πλευρό του Κουβέιτ. Η στρατιωτική 

επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήµου» στέφθηκε µε επιτυχία κι οι Ιρακινοί εκδιώχθηκαν 

από τη χώρα στον Πρώτο Πόλεµο του Κόλπου.  

Το ανασυγκροτηµένο πλέον Κουβέιτ είναι µια πλούσια χώρα που φιλοδοξεί να 

γίνει παγκόσµιος πόλος τουρισµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η κατασκευή του 

ψηλότερου κτιρίου στον κόσµο, του Madinat al-Hareer, ύψους 1.001 µέτρων! 

                                                 
5 (πηγή : www.en.wikipedia.org) 



 152 

 



 153 

6.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 6.2  - Η γεωγραφική θέση του Κουβέιτ (πηγή: wikipedia.org). 

 

Η λέξη Κουβέιτ είναι υποκοριστικό της  αραβικής φράσης «Φρούριο 

χτισµένο κοντά στο νερό»! Το «Φρούριο» είναι µια µικρή χώρα που καλύπτει 

έκταση 17.820 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια έκταση λίγο µεγαλύτερη από τη 

Θεσσαλία. Το Κουβέιτ συνορεύει από το νότο µε τη Σαουδική Αραβία (σύνορα 

µήκους 222 χιλιοµέτρων) και από το βορρά µε το Ιράκ (σύνορα µήκους 240 

χιλιοµέτρων). Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Πόλη του Κουβέιτ. Άλλες µεγάλες 

πόλεις είναι οι Jahrah κι Ahmadi. Έχει εννέα νησιά, το µεγαλύτερο των οποίων 

ονοµάζεται Bubiyan και συνδέεται µε την ηπειρωτική χώρα µε γέφυρα (µετά από 

την απελευθέρωση το 1991, το νησί µετατράπηκε σε στρατιωτική βάση και αυτήν 

την περίοδο κανένας πολίτης δεν έχει την άδεια να εισέλθει στο νησί). Τα άλλα 

νησιά είναι τα: Umm Al Maradim, Umm Al Namil, Qaruh, Miskan, Kubbar, Failaka, 

Auhah και το Warbah (βλ.-13).  

Το Κουβέιτ είναι χωρισµένο διοικητικά σε 6 κυβερνεία (muhafazat) τα 

οποία είναι τα ακόλουθα: το Al Ahmadi, το Al Farwaniyah, το Al Asimah, το Al 

Jahra, το Hawalli και το Mubarak Al-Kabeer.  

Το Κουβέιτ καλύπτεται από έρηµο µε χαµηλούς αµµόλοφους. Το Κουβέιτ 

είναι η µόνη χώρα στον κόσµο χωρίς φυσική λίµνη ή φυσικά υδραγωγεία. Τα 

καλοκαίρια (από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο) είναι εξαιρετικά καυτά και ξηρά 

µε τις θερµοκρασίες που φθάνουν επάνω από 51 °C στην Πόλη του Κουβέιτ. Ο δε 

χειµώνας (από το Νοέµβριο µέχρι το Φεβρουάριο) είναι δροσερός µε περιορισµένες 

βροχοπτώσεις και µείωση της θερµοκρασίας κάτω από 21 °C (βλ.-15).  
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Το Κουβέιτ έχει συνολικό πληθυσµό 2.992.000 ανθρώπων και περίπου 2 

εκατοµµύρια είναι οι ξένοι υπήκοοι που εργάζονται στη χώρα. Η κυβέρνηση σπάνια 

χορηγεί την υπηκοότητα σε ξένους πολίτες (expatriates). Στους ξένους 

συγκαταλέγονται κυρίως Αιγύπτιοι, Λιβανέζοι, Πακιστανοί, Ινδοί και Φιλιππινέζοι. 

Το Κουβέιτ είχε στο παρελθόν ένα µεγάλο παλαιστινιακό πληθυσµό, εν τούτοις οι 

περισσότεροι από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα µετά την 

υποστήριξη του Yassir Arafat και της PLO υπέρ του Ιράκ κατά τη διάρκεια της 

ιρακινής επίθεσης στο Κουβέιτ. Ο ρυθµός αύξησης του γηγενούς πληθυσµού είναι 

3,52% (βλ.-13). 

Η επίσηµη γλώσσα είναι τα Αραβικά, αν και τα αγγλικά γίνονται γενικά 

κατανοητά. Το Hindi, Urdu, Punjabi, Ταµίλ και άλλες ινδικές γλώσσες µιλιούνται 

κατά ένα µεγάλο µέρος από τους εκπατριζόµενους. Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 

83,5% και η µέση προσδόκιµη ηλικία είναι τα 77,2 έτη ζωής, από τα µεγαλύτερα 

ποσοστά στον Κόλπο (βλ.-13).  

Επίσηµη θρησκεία στο Κουβέιτ είναι η ισλαµική. Περίπου 85% του 

πληθυσµού του Κουβέιτ είναι µουσουλµάνοι, από το οποίο υπολογίζεται ότι περίπου 

65% είναι Σουνίτες και περίπου 35% Σιίτες. Το νόµισµα της χώρας είναι το ∆ηνάριο 

του Κουβέιτ (Kuwaiti Dinar -KWD ) και η συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του 

Ευρώ στις 24 Αυγούστου 2006 ήταν (βλ.-11): 

 

1 EUR = 0,371249 KWD 

1 KWD = 2,69361 EUR 

 

 

Εικ. 6.4 – Το Dinar, το νόµισµα του Κουβέιτ (πηγή: wikipedia.org).  
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 Στην Εικόνα 6.5 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12)  η πορεία του νοµίσµατος 

έναντι του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (29/08/05 – 22/08/06). Τον ∆εκέµβριο 

του 2001, το Συµβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (στο οποίο συµµετέχει 

το Κουβέιτ) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα κοινό νέο 

νόµισµα στην περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο. 

 

 

Εικ. 6.5 – Η πορεία του δηναρίου έναντι του Ευρώ 

 για το διάστηµα 29/08/05 – 22/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com). 

 

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $22.800 δολάρια, περίπου όσο της Ελλάδας 

(βλ.-13).  

 

6.2 - Ιστορία 

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα στο Failaka, στο µεγαλύτερο νησί του Κουβέιτ, 

αποδεικνύουν ότι η περιοχή ήταν κέντρο εµπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια 

του πολιτισµού των Σουµερίων. Το Failaka λειτούργησε ως αγορά για περίπου 2.000 

έτη, και ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Παρά τη µακροχρόνια ιστορία του 

ως σταθµός για τους εµπόρους, το Failaka εγκαταλείπεται εντελώς τον 1ο αιώνα µ.Χ.  
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Η σύγχρονη ιστορία του Κουβέιτ άρχισε στο 18ο µ.Χ. αιώνα µε την ίδρυση 

της Πόλης του Κουβέιτ από τους Uteiba, µια οµάδα της φυλής Anaiza, οι οποίοι 

έφτασαν στη χώρα από το Κατάρ.  

Η απειλή από τους Οθωµανούς Τούρκους καθώς κι από διάφορες ισχυρές 

αραβικές οµάδες, οδήγησε το Κουβέιτ να υπογράψει συνθήκη µε τη Μεγάλη 

Βρετανία, παρόµοια µε αυτές που είχαν ήδη υπογράψει οι Βρετανοί µε τα Trucial 

States (H.Α.Ε.) και το Μπαχρέιν. Τον Ιανουάριο του 1899, ο Σεΐχης Mubarak Al 

Sabah ο Μέγας υπέγραψε συµφωνία µε τη βρετανική κυβέρνηση που δέσµευε 

αυτόν και τους διαδόχους του να µην εκχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος, ούτε να έχει 

διπλωµατικές σχέσεις µε οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναµη  χωρίς  τη συγκατάθεση 

της βρετανικής κυβέρνησης, σε αντάλλαγµα της στρατιωτικής προστασίας και µιας 

ετήσιας επιχορήγησης που θα προσέφερε στο Κουβέιτ η Μεγάλη Βρετανία. Όταν ο 

Mubarak πέθανε το 1915, ο πληθυσµός του Κουβέιτ (περίπου 35.000 τότε) 

εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη ναυπηγική (χρησιµοποιούν ξύλο από την Ινδία) και 

την αλιεία µαργαριταριών.  

Οι δυο γιοι του Mubarak, οι Jabir (1915-17) και Salim (1917-21), τον 

διαδέχτηκαν στην εξουσία. Ο Σεΐχης Jabir κυβέρνησε το Κουβέιτ από το 1921 µέχρι 

το θάνατό του το 1950, µια περίοδος στην οποία ανακαλύφθηκε το πετρέλαιο (1938) 

και στην οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να καθιερώσει τα πρώτα διεθνώς 

αναγνωρισµένα σύνορά της. Το πετρέλαιο µετασχηµάτισε το Κουβέιτ σε µια από τις 

πλουσιότερες χώρες στην αραβική χερσόνησο, µάλιστα το 1953 η χώρα ήταν ο 

µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο. 

Το Κουβέιτ ανέκτησε την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς στις αρχές του 

1961, όταν στη χώρα Σεΐχης ήταν ο Abdullah Al-salim Al Sabah. Στις 19 Ιουνίου 

του 1961, το Κουβέιτ έγινε πλήρως ανεξάρτητο κράτος.  

Η χώρα γνώρισε µια πρωτοφανή περίοδο  ευηµερίας  κάτω  από  το Σεΐχη 

Amir Sabah al-Salim Al Sabah, ο οποίος πέθανε το 1977 µετά από 12 έτη επιτυχούς 

διακυβέρνησης κατά την οποία το Κουβέιτ µετασχηµατίστηκε σε ένα ιδιαίτερα 

αναπτυγµένο κράτος κοινωνικής πρόνοιας µε µια οικονοµία ελεύθερης αγοράς. Μια 

πολύ οδυνηρή παρένθεση στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του 

Κουβέιτ ήταν η συντριβή του χρηµατιστηρίου Souk Al- Manakh το 1982.  
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Τα σύνορα του Κουβέιτ µε το Ιράκ αποτελούσαν µόνιµη προστριβή µεταξύ 

των δυο χωρών. Είχαν πρωτοκαθοριστεί µε µια συµφωνία µε την Τουρκία το 1913.  

Μετά την ανεξαρτησία του Κουβέιτ το 1961, το Ιράκ διεκδίκησε τα εδάφη του 

Κουβέιτ. Οι Βρετανοί ήταν αυτοί που ανέκοψαν την επίθεση των Ιρακινών. Εντέλει 

το 1963, το Ιράκ αποδέχτηκε µε συµφωνία τα σύνορά του Κουβέιτ και την 

αυτοκυριαρχία του. Όµως οι επεκτατικές βλέψεις του Ιράκ δεν είχαν τελειώσει. Τον 

Αύγουστο του 1990, το Ιράκ του Σαντάµ Χουσεΐν εισέβαλε και κατέλαβε το 

Κουβέιτ. Κατά την επτάµηνη κατοχή από το Ιράκ, ο Εµίρης του Κουβέιτ, η 

κυβέρνηση του Κουβέιτ, και πολλοί Κουβετιανοί βρήκαν καταφύγιο στη γειτονική 

Σαουδική Αραβία καθώς και σε άλλα αραβικά έθνη. 

Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην εισβολή ήταν δυναµική. Ένας 

συνασπισµός 34 εθνών οδηγούµενος από τις Ηνωµένες Πολιτείες βοµβάρδιζε τις 

θέσεις των ιρακινών για αρκετές εβδοµάδες από αέρος. Έπειτα µε µια χερσαία 

επιχείρηση, το Φεβρουάριο του 1991, απελευθέρωσε το Κουβέιτ. Οι ιρακινές 

δυνάµεις, καθώς υποχωρούσαν, έβαλαν φωτιά στις πετρελαιοπηγές της χώρας. Οι 

πυρκαγιές διήρκεσαν περισσότερο από εννέα µήνες, η επισκευή τους κόστισε $5 

δισεκατοµµύρια δολάρια και η οικολογική καταστροφή ήταν ανυπολόγιστη… 

Μετά από την απελευθέρωση από το Ιράκ, τα Ηνωµένα Έθνη, στο πλαίσιο 

του ψηφίσµατος 687 του Συµβουλίου Ασφαλείας, οριοθέτησαν τα σύνορα Κουβέιτ-

Ιράκ όπως ορίζονταν µε τις συµφωνίες του 1932 και του 1963. Σήµερα, το Κουβέιτ 

είναι ένα ανεξάρτητο κράτος κάτω από τη διακυβέρνηση του Εµίρη Sabah Al-

Ahmad Al-Jabir Al-Sabah (βλ.-14, 15, 26 και 36). 

 

6.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

Το Κουβέιτ είναι µια συνταγµατική µοναρχία και έχει το παλαιότερο άµεσα 

εκλεγµένο από το λαό Κοινοβούλιο του Περσικού Κόλπου. Αρχηγός του κράτους 

είναι ο Εµίρης κι ο τίτλος είναι κληρονοµικός. Η οικογένεια Al Sabah κυβερνά το 

Κουβέιτ για πάνω από 200 έτη. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, ο διορισµός ενός 

νέου διαδόχου του θρόνου από την κυβερνώσα οικογένεια πρέπει να επιβεβαιωθεί 

από το Κοινοβούλιο (βλ.-15). Εάν δεν κερδίσει την ψηφοφορία µε την απόλυτη 

πλειοψηφία της συνέλευσης, ο  Εµίρης θα πρέπει να υποβάλει τα ονόµατα τριών 

υποψηφίων στο Κοινοβούλιο, και η συνέλευση πρέπει να επιλέξει έναν από αυτούς 



 158 

για να είναι ο νέος διάδοχος του θρόνου! Όπως προαναφέρθηκε σηµερινός Εµίρης 

του Κουβέιτ είναι ο Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah. 

Το Κοινοβούλιο, γνωστό ως Majlis Al-Umma  (Εθνική Συνέλευση), 

αποτελείται από 50 εκλεγµένα µέλη, τα οποία εκλέγονται στις εκλογές που 

πραγµατοποιούνται κάθε τέσσερα έτη. Στους κυβερνητικούς υπουργούς, σύµφωνα 

µε το σύνταγµα του κράτους, δίνεται η αυτόµατη ιδιότητα µέλους στο Κοινοβούλιο, 

και µπορούν να αριθµήσουν µέχρι 15. Ο Εµίρης διορίζει τον Πρωθυπουργό που 

ηγείται του Υπουργικού Συµβουλίου και συνήθως χρήζει Πρωθυπουργό το διάδοχο 

του θρόνου. Σηµερινός Πρωθυπουργός και διάδοχος είναι ο Σεΐχης Sabah al-

Ahmad al-Jabir Al Sabah. Ο αριθµός των υπουργών δεν πρέπει να υπερβεί το 1/3 

των εκλεγµένων µελών του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει τη δύναµη να 

αποµακρύνει τον Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε υπουργό µέσω µιας σειράς 

συνταγµατικών διαδικασιών. Αν και ο εµίρης διατηρεί την τελική λέξη στην 

κυβερνητική πολιτική, η Εθνική Συνέλευση διαδραµατίζει έναν πραγµατικό ρόλο 

στη λήψη αποφάσεων και µάλιστα συχνά απορρίπτει τα νοµοθετικά διατάγµατα που 

προωθεί ο Εµίρης (βλ.-15). 

Πριν από το 2005, µόνο το 15% του πληθυσµού των πολιτών επιτράπηκε να 

ψηφίσει. Όλες τις γυναίκες, οι πρόσφατα πολιτογραφηµένοι πολίτες (λιγότερο από 

30 έτη υπηκοότητας) και τα µέλη των οπλισµένων δυνάµεων ήταν αποκλεισµένα 

από τις εκλογές. Ωστόσο, στις 16 Μάιου του 2005, το Κοινοβούλιο επέτρεψε την 

ψήφο των γυναικών µε πλειοψηφία 35-23, για την επόµενη κοινοβουλευτική εκλογή 

του 2007.  

Πρόσφατα, ο Εµίρης  ανήγγειλε το διορισµό της Dr Massouma Mubarak ως 

υπουργού προγραµµατισµού και ανάπτυξης για τις διοικητικές υποθέσεις. Ο 

διορισµός µιας γυναίκας στο υπουργικό αξίωµα κάνει το Κουβέιτ την τρίτη χώρα 

στο συντηρητικό Περσικό Κόλπο των αραβικών µοναρχιών που έχει γυναίκα 

υπουργό (βλ.-14).  

Το Κουβέιτ έχει ένα σύνθετο δικαστικό σύστηµα, µε βάση τις διαφορετικές 

νοµικές πηγές. Μια µίξη από τη Σαρία, το Οθωµανικό ∆ίκαιο καθώς και από άλλους 

Αστικούς Κώδικες που δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια των βρετανικών συµβούλων 

στις αρχές του 20 αιώνα.  
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Το Κουβέιτ έγινε µέλος των Ηνωµένων Εθνών και της αραβικής ένωσης το 

1971. Το 1981 ενώθηκε µε τους πέντε γείτονές του – τη Σαουδική Αραβία, το Οµάν, 

το Μπαχρέιν, τα Η.Α.Ε. και το Κατάρ - για να διαµορφώσει το Συµβούλιο 

Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (GCC). Επίσης, είναι ενεργό µέλος της 

Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της UNESCO, του 

ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, της ισλαµικής τράπεζας ανάπτυξης (IDB), της Ένωσης 

Αραβικών Χωρών (League of Arab States) κ.ά.  

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, το Κουβέιτ διατηρεί, όπως είναι 

φυσικό, πολύ στενές σχέσεις µε τις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, 

διατηρεί στενούς δεσµούς µε τα αραβικά κράτη τα οποία το υποστήριξαν ενεργά µε 

την αποστολή στρατευµάτων στο σχηµατισµό της συµµαχικής δύναµης. Αυτά ήταν 

τα άλλα πέντε µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (η 

Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Οµάν και τα Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα), η Αίγυπτος και η Συρία. Από την άλλη, η ανάπτυξη σχέσεων µε εκείνα τα 

έθνη που υποστήριξαν την εισβολή του Ιράκ, όπως η Ιορδανία, το Σουδάν, η Υεµένη 

και η Κούβα, ήταν αργές. Η υποστήριξη του προέδρου Yasir Arafat και της 

Οργάνωσης για την Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (PLO) στο πρόσωπο του 

Σαντάµ Χουσεΐν κατά τη διάρκεια του πολέµου, είχε επιπτώσεις στη στάση του 

Κουβέιτ απέναντι στις ισραηλινο-παλαιστινιακές σχέσεις, µε αποτέλεσµα το 

Κουβέιτ να µη στηρίζει ένθερµα τους Παλαιστίνιους. Ωστόσο, η κυβέρνηση του 

Κουβέιτ έχει εγκαταλείψει την πολιτική του περιορισµού της εισόδου των 

εργαζοµένων από τα έθνη των οποίων ηγέτες είχαν υποστηρίξει το Ιράκ κατά τη 

διάρκεια του πολέµου του Κόλπου (βλ.-14).  

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι σήµερα το Κουβέιτ προσφέρει 

ανθρωπιστική υποστήριξη και συµµετέχει µε συνέπεια στις προσπάθειες 

ανοικοδόµησης και ανάπτυξης στο Ιράκ.  

 

6.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

Πάνω από 90% του πληθυσµού των 2,9 εκατοµµυρίων της χώρας ζει µέσα σε 

µια περιοχή 500 τετραγωνικών χιλιοµέτρων που περιβάλλει την Πόλη του Κουβέιτ 

και το λιµάνι του (βλ.-15). Η ανακάλυψη του πετρελαίου το 1938 έφερε πολλούς 

µουσουλµάνους από τα κοντινά κράτη. Μετά την απελευθέρωση από την ιρακινή 
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κατοχή το 1991, η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανέλαβε µια σοβαρή προσπάθεια να 

µειώσει τον εκπατριζόµενο πληθυσµό και πιο συγκεκριµένα να περιορίσει την 

είσοδο των εργαζοµένων από τα έθνη των οποίων ηγέτες είχαν υποστηρίξει το Ιράκ 

κατά τη διάρκεια του πολέµου του Κόλπου. Το Κουβέιτ εγκατέλειψε αργότερα 

αυτήν την πολιτική, και σήµερα έχει ένα αρκετά µεγάλο ξένο εργατικό δυναµικό 

(πάνω από 60% του συνολικού πληθυσµού). Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης είναι της 

τάξης του 5,9%, ένας από τους υψηλότερους παγκοσµίως, και η ανεργία αγγίζει 

µόλις το 2,2% (βλ.-13). 

Ενώ η εθνική απογραφή δεν διακρίνει τους πολίτες σε Σουνίτες και Σιίτες, η 

πλειοψηφία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένης της κυβερνώσας οικογένειας, 

ανήκει στο Σουνιτικό κλάδο του Ισλάµ. Οι εκτιµήσεις του χριστιανικού πληθυσµού 

κυµαίνονται από 250.000-300.000 κατοίκους, εκ των οποίων µόλις 200 είναι πολίτες 

του Κουβέιτ. Επίσης υπάρχουν µεγάλες κοινότητες Hindus (100.000) και Σιχ 

(10.000).  

Τα εισοδήµατα πετρελαίου έχουν επιτρέψει στο Κουβέιτ να αναπτύξει ένα 

εκτενές εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλη τη χώρα. Το ποσοστό βασικής εκπαίδευσης 

του Κουβέιτ αγγίζει το 83%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του αραβικού κόσµου 

(βλ.-13). Η εκπαίδευση στα δηµόσια σχολεία είναι υποχρεωτική ως τα 13 και 

παρέχεται δωρεάν ακόµα και στην ανώτατη βαθµίδα (Πανεπιστήµιο του Κουβέιτ). Η 

κυβέρνηση υποστηρίζει τη φοίτηση στο εξωτερικό για τους φοιτητές των οποίων οι 

βαθµοί είναι χαµηλοί για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο του Κουβέιτ, το 

οποίο θεωρείται το κορυφαίο στον Κόλπο. 

Το σύστηµα µεταφορών του Κουβέιτ είναι σύγχρονο και εξυπηρετικό, µε ένα 

ευρύ οδικό σύστηµα και πάνω από 250 γέφυρες. ∆εν υπάρχει κανένα σύστηµα 

σιδηροδρόµων και εν γένει χρησιµοποιούνται τα λεωφορεία. Η χώρα έχει τρία 

σύγχρονα λιµάνια, ένα από τα οποία αφορά αποκλειστικά στις εξαγωγές πετρελαίου.  

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των γυναικών, τα πολιτικά τους δικαιώµατα 

γνώρισαν ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός, όταν χορηγήθηκε στις γυναίκες το 

δικαίωµα να ψηφίσουν µε διάταγµα που εγκρίθηκε το Μάιο του 2005. Όπως 

προαναφέρθηκε, υπάρχει γυναίκα υπουργός στη χώρα.  

Στον τοµέα της υγείας, το Κουβέιτ έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα, 

χορηγώντας σε όλους τους υπηκόους δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη. Μάλιστα, 
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στους δείκτες θνησιµότητας νεογνών κατέχει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό 

παγκοσµίως µε 2,41%0. Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής είναι υψηλός και πλησιάζει τα 

77,2 χρόνια (βλ.-13).  

Το Κουβέιτ είναι µια χώρα που θέλει να αποκτήσει σύγχρονο προφίλ και για 

αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράµµατα 

παγκοσµίως: το Madinat Al-Hareer, την πόλη του Μεταξιού. Όταν ολοκληρωθεί 

το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τον πιο ψηλό ουρανοξύστη στον κόσµο που θα 

αγγίζει τα 1.001 µέτρα ύψος, ένα µεγάλο λιµάνι, ένα αεροδρόµιο και πάµπολλες 

οµάδες µικρότερων ουρανοξυστών που θα φιλοξενήσουν ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, 

πολυκαταστήµατα κ.ά. Αναµένεται να ολοκληρωθεί περίπου το 2030 (βλ.-37)! 

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στο Κουβέιτ περιλαµβάνουν 10 τηλεοπτικά 

κανάλια (τα 4 ελέγχονται από το Υπουργείο πληροφοριών), 7 ραδιοφωνικούς 

σταθµούς FM (5 αραβόφωνους και 2 αγγλόφωνους), 5 καθηµερινές εφηµερίδες που 

δηµοσιεύονται στα Αραβικά, και 3 καθηµερινές εφηµερίδες στα αγγλικά. Οι 

εφηµερίδες δεν υπόκεινται σε λογοκρισία, ωστόσο απαγορεύεται να επικρίνουν την 

εκτελεστική αρχή (Εµίρη, Κοινοβούλιο, Υπουργούς). Όλες οι εφηµερίδες στο 

Κουβέιτ καθιερώθηκαν µε «πριγκηπικό διάταγµα». Η χώρα είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World 

Intellectual Property Organization – WIPO). Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων 

της χώρας είναι το .kw και υπάρχει µεγάλη διείσδυση του  Ίντερνετ στον πληθυσµό, 

περίπου 600.000 χρήστες το 2005 (βλ.-13, 37)! 

 

6.5 – Οικονοµία 

Πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου οι περισσότεροι κάτοικοι του Κουβέιτ 

ήταν ψαράδες ή αλιείς µαργαριταριών. Η εκµετάλλευση του µαύρου χρυσού 

µεταµόρφωσε την οικονοµία της χώρας που διέγραψε µια ανοδική πορεία µέχρι τον 

τριπλό κλονισµό του κραχ του 1982. Έπειτα, ανέκαµψε πάλι µέχρι το 1991, οπότε 

και η εισβολή του Ιράκ την καθήλωσε. Οι δαπάνες της µεταπολεµικής ανασύστασης 

του κράτους πρόσθεσαν ένα βαρύ οικονοµικό φορτίο στη χώρα, αλλά µέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του '90 το Κουβέιτ είχε επανακτήσει την ευηµερία της περιόδου πριν 

την εισβολή. 
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Σήµερα, το Κουβέιτ, αν και µικρή χώρα, λόγω των πλούσιων κοιτασµάτων 

πετρελαίου είναι µία από τις πιο ισχυρές οικονοµίες της περιοχής. Το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν το 2005 άγγιξε τα $53,31 δισεκατοµµύρια δολάρια και τα $22.800 

κατά άτοµο. Ο πληθωρισµός είναι της τάξης του 3,5%. Το πετρέλαιο αποτελεί 

σχεδόν το µισό του ΑΕΠ, 95% των εσόδων εξαγωγών και 80% του κυβερνητικού 

εισοδήµατος. Η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου είναι 2,41 εκατοµµύριο βαρέλια 

(bpd) και στα σχέδια του Κουβέιτ είναι να αυξήσει την παραγωγή στα 3,5 

εκατοµµύρια µέχρι το 2008. Τα αποθέµατα ακατέργαστου πετρελαίου υπολογίζονται 

σε 96 δισεκατοµµύρια βαρέλια, περίπου το 10% των παγκόσµιων αποθεµάτων σε 

µαύρο χρυσό! Μόνο η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ έχουν µεγαλύτερα αποθέµατα 

πετρελαίου. Το Κουβέιτ είναι η 12η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα και o 8ος 

µεγαλύτερος εξαγωγέας  πετρελαίου (βλ.-13).  

Η βιοµηχανία στο Κουβέιτ πέρα από τα πετροχηµικά παράγει λιπάσµατα, 

τούβλα, κατασκευαστικά υλικά και τσιµέντο. Σηµαντικά είναι επίσης και τα 

ναυπηγεία της χώρας. 

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται, ώστε να διαφοροποιηθεί η οικονοµία 

από τον πετρελαϊκό της χαρακτήρα. Η κυβέρνηση έχει χρησιµοποιήσει τα 

εισοδήµατα πετρελαίου για να χτίσει µια προηγµένη υποδοµή στις µεταφορές και τις 

τηλεπικοινωνίες. Ο τοµέας των τραπεζικών εργασιών και κατασκευών έχει αυξηθεί 

εντυπωσιακά από το 2003. Το 2004, η κυβέρνηση του Κουβέιτ σύναψε µια 

συµφωνία Εµπορίου και Επένδυσης (Trade and Investment Framework Agrrement - 

TIFA) µε τις ΗΠΑ, ώστε να προσελκυστεί η ξένη επένδυση στο Κουβέιτ και να 

διαφοροποιηθεί η οικονοµία της χώρας από τον αµιγώς πετρελαϊκό χαρακτήρα της 

(βλ.-37,38).  

Ο περιφερειακός τουρισµός είναι επίσης µια σηµαντική πηγή εισοδήµατος. Η 

κυβέρνηση έχει αναπτύξει µια παγκόσµια καµπάνια εκατοµµυρίων δολαρίων για να 

προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Στο πλαίσιο αυτό, χτίζονται υπερσύγχρονα 

ξενοδοχεία και σχεδιάζεται η κατασκευή του υψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσµο. 

Όσον αφορά στη γεωργία, η αγροτική καλλιέργεια περιορίζεται από την 

έλλειψη ύδατος και καλλιεργήσιµου εδάφους. Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέρος του 

εδάφους που ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια στο νότιο και κεντρικό Κουβέιτ 

καταστράφηκε όταν τα ιρακινά στρατεύµατα έβαλαν φωτιά στις πετρελαιοπηγές της 
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περιοχής και δηµιούργησαν τις απέραντες «λίµνες πετρελαίου». Ωστόσο, το Κουβέιτ 

έχει πειραµατιστεί µε την ανάπτυξη τροφίµων µε υδροπονία (hydroponics)* σε 

αυστηρά επιτηρούµενες εγκαταστάσεις. Τέλος, τα ψάρια και οι γαρίδες είναι άφθονα 

στα χωρικά ύδατα, και η µεγάλης κλίµακας εµπορική αλιεία έχει επεκταθεί ακόµα 

και µέχρι τον Ινδικό Ωκεανό.  

Το Κουβέιτ είναι µέλος της ενωµένης αραβικής ναυτιλιακής εταιρίας (United 

Arab Shipping Company). Η ναυτιλιακή εταιρεία Kuwait Oil Tankers Co. έχει 35 

δεξαµενόπλοια στο στόλο της και είναι η µεγαλύτερη εταιρεία δεξαµενόπλοιων σε 

χώρα του ΟΠΕΚ (βλ.-14). 

Το Κουβέιτ βοηθά οικονοµικά άλλα κράτη µέσω του Κουβεϊτιανού Ταµείου 

για την Αραβική Οικονοµική Ανάπτυξη (Kuwait Fund for Arab Economic 

Development - KFAED) που δηµιουργήθηκε το 1961. Από τη σύστασή του, το 

KFAED έχει καταβάλει $11 δισεκατοµµύρια δολάρια σε δάνεια και επιχορηγήσεις 

σε 102 χώρες! Αξίζει να αναφέρουµε πως το 2003, η κυβέρνηση του Κουβέιτ 

δέσµευσε $1,5 δισεκατοµµύρια για την ανοικοδόµηση του Ιράκ.  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2005 έφτασαν στο επίπεδο των $830 εκατοµµυρίων δολαρίων 

(το 2003 άγγιξαν στα $1,43 δισεκατοµµύρια!). Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι 

κλάδοι στους οποίους επενδύονται τα περισσότερα κεφάλαια (βλ.-18). 

 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία  20% 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 14% 

Καταναλωτικά Αγαθά 12% 

Βαριά Βιοµηχανία 8% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή 8% 

Εξοπλισµός Μεταφορών 8% 

Ποτά / Αναψυκτικά 6% 

Ελαφριά Βιοµηχανία 4% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ. 6.5 – Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Κουβέιτ.  

   

 

                                                 
* Hydroponics: Εναλλακτική µορφή καλλιέργειας, καλλιέργεια «εκτός εδάφους». ∆εν 
χρησιµοποιείται ευρέως λόγω του υψηλού κόστους της. 
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6.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Κουβέιτ. 

Το Κουβέιτ εκπροσωπείται από πρεσβεία στην Ελλάδα και επίσης υπάρχει 

ελληνική πρεσβεία στο Κουβέιτ. Στον ακόλουθο πίνακα υπάρχουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας των δύο πρεσβειών (βλ.-30). 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΥΒΕΙΤ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ 

∆/νση : Μαραθωνοδρόµων 27,  

Παλαιό Ψυχικό 

∆/νση : Khaldiya, Bl.4,Str 44, Hs 4  

(P.O.Box 23812 Safat 13099, Kuwait) 

Τηλ.: (0030) 210-6743593 Τηλ.: (00965) 4817100-2 

Fax : (0030) 210-6778010 Fax :  (00965) 4817103 

E-mail : kuwemath@otenet.gr E-mail : grembkw@hotmail.com 

Πρέσβης: Khaled Mutlaq Al Duwailah Πρέσβης: ∆εναξάς Ευάγγελος 

 

Σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς 

υπάρχουν πολλές και ενηµερωµένες ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο 

Παράρτηµα της χώρας µπορεί κανείς να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  

Οι δυο χώρες διατηρούν οµαλές και αρµονικές διµερείς σχέσεις κι ο ετήσιος 

όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Κουβέιτ το 2005 (βλ.-20) ανήρθε στα 12,2 

εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 27,3% από το 2004) και οι εισαγωγές στα 2,4 

εκατοµµύρια ευρώ (µείωση 82% από το 2004). Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει 

ότι το διακρατικό εµπόριο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω της 

διστακτικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων και επενδυτών να επιχειρήσουν στην 

εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ωστόσο υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για 

δυναµική διείσδυση των προϊόντων µας στο Κουβέιτ.  

Το νοµικό πλαίσιο παρέχει ένα ενθαρρυντικό επιχειρησιακό περιβάλλον µε 

ελάχιστη γραφειοκρατία για το στήσιµο µιας ιδιωτικής επιχείρησης. Η κυβέρνηση 

επιτρέπει την ξένη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων µέχρι και 100% (βλ.-36). Τα 

δικαιώµατα του επενδυτή είναι κατοχυρωµένα και δεν µπορούν να ακυρωθούν. Ο 

επενδυτής µπορεί να µεταφέρει την ιδιοκτησία της επένδυσής του σε κάποιον άλλο 

ξένο ή εγχώριο επενδυτή και µπορεί να µεταφέρει τα κέρδη και το κεφάλαιο του στη 

χώρα του (ή οπουδήποτε αλλού επιθυµεί). Επίσης, επιτρέπεται να φέρει στο Κουβέιτ 

οποιονδήποτε ξένο εργάτη θεωρεί απαραίτητο για την εκπλήρωση του 
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επιχειρηµατικού του σχεδίου! Τέλος, ο ξένος επενδυτής απολαµβάνει απαλλαγή από 

φόρο εισοδήµατος ή οποιονδήποτε άλλο τύπο φόρου για µια περίοδο 10 ετών. 

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει µεταξύ του επενδυτή και κάποιου τρίτου (όπου 

τρίτος µπορεί να είναι και κάποιος κυβερνητικός οργανισµός) επιλύεται µέσω 

διεθνούς επιδιαιτησίας (international arbitration). Παρατηρούµε ότι το Κουβέιτ 

προσφέρει ένα ασφαλές  και ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

 Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Κουβέιτ είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχει στη Γενική Συµφωνία ∆ασµών 

και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) κ.ά.  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Κουβέιτ (Kuwait Chamber of 

Commerce and Industry - KCCI). Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.kcci.org.kw, όπου υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί 

κανείς να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα. 

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές παγκοσµίου εµβέλειας εκθέσεις. 

Χρήσιµος διαδικτυακός τόπος είναι αυτός του Kuwait International Fair 

(www.kif.net). Οι υποδοµές των συνεδριακών κέντρων είναι κορυφαίες. Το Kuwait 

International Exhibition Center έχει 6 µεγάλες αίθουσες συνεδρίων και καλύπτει µια 

έκταση 30.000 τ.µ. Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: International Carpet 

Exhibition, Kuwait International Travel & Tourism Exhibition, Gold & Jewellery 

Exhibition, Kuwait Household Exhibition, Kuwait Arabic Books Exhibition, Gifts 

Exhibition, Building & Reconstruction Exhibition, GCC Industries Exhibition, 

INFOBIZ 2006 κ.ά. 

 

6.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω του διεθνούς 

αεροδροµίου στην πρωτεύουσα (Kuwait International Airport). Οι αερογραµµές της 

χώρας είναι οι Kuwait Airways (www.kuwait-airways.com) που δυστυχώς δεν έχουν 

γραµµή από και προς την Ελλάδα. Βασικότερα λιµάνια της χώρας είναι η Πόλη του 

Κουβέιτ, το Ash Shuwaykh, όπου υπάρχει και η ζώνη ελεύθερου εµπορίου του 
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Κουβέιτ (KUWAIT FREE TRADE ZONE – KFTZ), το Ash Shuaybah και το Mina 

Abd Allah (βλ.-19). 

 

6.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Κουβέιτ; 

Όπως όλες οι χώρες του Περσικού Κόλπου, έτσι και το Κουβέιτ κατέχει µια 

στρατηγική θέση στον παγκόσµιο χάρτη (στο µεσοδιάστηµα της απόστασης 

Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας). Όµως, επιπλέον το Κουβέιτ βρίσκεται κυριολεκτικά στη 

καρδιά του Περσικού Κόλπου.  

  Η δυνατότητα καθολικής ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης είναι ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα που επιτρέπει η χώρα σε αντίθεση π.χ. µε τα Η.Α.Ε. Οι φορολογικές 

ελαφρύνσεις που προσφέρει για να στηρίξει τις ξένες επενδύσεις και η ασφάλεια που 

προσφέρει το νοµοθετικό πλαίσιο συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Επιπλέον, το δεδοµένο ότι το Κουβέιτ έχει τα τρίτα µεγαλύτερα 

αποθέµατα πετρελαίου στον κόσµο (µετά το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία) την 

καθιστά χώρα µε µακροχρόνιες προοπτικές ανάπτυξης. 

Υπάρχουν µεγάλες και αναξιοποίητες ακόµη δυνατότητες για περαιτέρω 

ανάπτυξη των διµερών σχέσεων Ελλάδας-Κουβέιτ. Η αγορά του Κουβέιτ, παρά το 

σχετικά µικρό της µέγεθος, θα µπορούσε να αποτελέσει καλή βάση και αφετηρία για 

περαιτέρω εξάπλωση των ελληνικών εξαγωγών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων στην ευρύτερη αραβική Χερσόνησο. 

Θα πρέπει κλείνοντας να τονίσουµε ότι η µεγάλη οικονοµική βοήθεια που 

παρέχει το Κουβέιτ στον πρώην εισβολέα του αποτελεί ένα εχέγγυο για τη 

µακροηµέρευση της χώρας και της περιοχής γενικότερα. 

Στο Παράρτηµα 6 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Κουβέιτ. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 6 
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6.1 – Χάρτης του Κουβέιτ. 

 

Πηγή :  CIA Factbook 
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6.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

 

Πληροφορίες www.moinfo.gov.kw 

 www.kuwait-info.com 

 www.kuwait-information.com 

Εκθέσεις  www.kif.net 

Υπουργεία  

Ministry of Justice  www.moj.gov.kw 

Ministry of Interior www.moi.gov.kw 

Ministry of Oil www.moo.gov.kw 

Ministry of Education www.moe.edu.kw 

Ministry of Health www.moh.gov.kw 

Ministry of Finance  www.mof.gov.kw 

Ministry of Information www.moinfo.gov.kw  

Chamber of Commerce and 

Industry 

www.kcci.org.kw  

Χρηµατιστήριο  www.kuwaitse.com 
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6.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.6.3.1 - Το Κουβέιτ όπως φαίνεται από το δορυφόρο. 
 

 
 

Εικ. Π.6.3.2 - Ο Πύργος της Ελευθερίας στην Πόλη του Κουβέιτ. 
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Εικ. Π.6.3.3 - Το Majlis al-Umma, το Κοινοβούλιο της χώρας. 
 

 
 

Εικ. Π.6.3.4 - Ο Εµίρης του Κουβέιτ Σεΐχη Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. 
 

 
 

Εικ. Π.6.3.5 - Το «Μεγάλο Τζαµί» στην Πόλη του Κουβέιτ. 
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Εικ. Π.6.3.6 -  Οι Πύργοι του Κουβέιτ, το πιο γνωστό αξιοθέατο της χώρας. 
 

 
 

Εικ. Π.6.3.7  - Σύναψη µιας επιχειρηµατικής συµφωνίας στην Πόλη του Κουβέιτ. 
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Κεφάλαιο 7 

Βασίλειο του Μπαχρέιν 

 

 

 

 

 (Mamlakat al-Bahrayn -نيرحبلا ةكلمم)
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Εικ. 7.1 -  The Bahrain Financial Harbor φιλοδοξεί να γίνει το Τραπεζικό και 

Χρηµατοοικονοµικό κέντρο του Ισλαµικού Κόσµου (µελλοντική άποψη).6 

 

 

 

Η αρχαία Τύλος, το σηµερινό Βασίλειο των ∆ύο Θαλασσών, το Μπαχρέιν. 

Το Βασίλειο του Μπαχρέιν είναι ένα αρχιπέλαγος 36 νησιών στο κέντρο του 

Περσικού Κόλπου. Στις 15 Αυγούστου του 1971 ανέκτησε την ανεξαρτησία του από τη 

βρετανική επικυριαρχία και από τις 14 Φεβρουαρίου του 2002, µετά από 

δηµοψήφισµα, πολίτευµα του κράτους είναι η συνταγµατική µοναρχία µε αρχηγό όχι 

πλέον έναν Εµίρη, αλλά ένα Βασιλιά. 

Το Βασίλειο του Μπαχρέιν, που στα αραβικά σηµαίνει το Βασίλειο των ∆υο 

Θαλασσών, έχει µακραίωνη Ιστορία 4000 ετών και µάλιστα ήταν γνωστό µε το 

ελληνικό όνοµα Τύλος. Πολλοί ιστορικοί το ταυτίζουν µε την περιοχή όπου κάποτε 

δέσποζε ο παράδεισος της Εδέµ. Είναι τέτοια η οµορφιά του τόπου, που κατά καιρούς 

επονοµαζόταν «Παράδεισος» κι «Αιώνια Ζωή»! 

Η εύπορη αυτή χώρα στοχεύει να γίνει το χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό 

κέντρο του Ισλαµικού Κόσµου. Στην πρωτεύουσα µάλιστα χτίζεται ένα εκτενές 

σύµπλεγµα ουρανοξυστών που θα φιλοξενήσουν εταιρείες του οικονοµικού κλάδου 

από όλο τον κόσµο. 

                                                 
6 (πηγή : www.bahrainedb.com) 
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7.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 7.2  - Η γεωγραφική θέση του Μπαχρέιν (πηγή: wikipedia.org). 

 

Η λέξη Μπαχρέιν είναι αραβική και σηµαίνει κυριολεκτικά «∆ύο θάλασσες». 

Το Βασίλειο του «∆ύο Θαλασσών» είναι ένα αρχιπέλαγος 36 νησιών κοντά στη 

δυτική όχθη του Περσικού Κόλπου. Μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Μπαχρέιν 

είναι το οµώνυµο. Η χώρα καλύπτει έκταση 665 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια 

έκταση περίπου ίση µε αυτή της Χίου. Τα τέσσερα κύρια νησιά (που είναι 

συνδεδεµένα µεταξύ τους µε γέφυρες) αποτελούν το 95% της συνολικής έκτασης της 

χώρας. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Μανάµα.  

Το Μπαχρέιν δεν συνορεύει µε καµία χώρα, ωστόσο ενώνεται µε τη 

Σαουδική Αραβία µε τη γέφυρα του Βασιλιά Φαχντ (King Fahd Causeway) και σε 

λίγα χρόνια θα ενώνεται και µε το Κατάρ µέσω της µεγαλύτερης γέφυρας του 

κόσµου, της Γέφυρας Φιλίας Κατάρ-Μπαχρέιν (Qatar–Bahrain Friendship Bridge) 

µήκους 45 χιλιοµέτρων.  

Μέχρι το 2002, το Μπαχρέιν ήταν χωρισµένο διοικητικά σε 12 περιφέρειες. 

Πλέον, διακρίνεται σε πέντε κυβερνεία (manatiq) τα οποία είναι τα ακόλουθα: το 

Βόρειο, το Νότιο, το Κεντρικό, της Πρωτεύουσας και του Muharraq. Στο ακόλουθο 

σχήµα φαίνεται γεωγραφικά η διοικητική διάκριση. 

 



 180 

 

 

11. Πρωτεύουσας 

12. Κεντρικό 

13. Muharraq 

14. Βόρειο 

15. Νότιο 

 

Εικ. 7.3 – Τα πέντε Κυβερνεία (manatiq) στο Μπαχρέιν (πηγή: wikipedia.org). 

 

Το Μπαχρέιν είναι ένα επίπεδο και ξηρό αρχιπέλαγος που καλύπτεται σε 

ποσοστό 92% από έρηµο. Το υψηλότερο σηµείο της χώρας βρίσκεται στη Jabal ad 

Dukhan κι αγγίζει τα 122 µέτρα υψόµετρο. Το κλίµα είναι ήπιο το χειµώνα, ενώ το 

καλοκαίρι είναι πολύ ζεστό και µε µεγάλη υγρασία. Σηµαδεύεται από συχνές 

αµµοθύελλες και περιόδους ξηρασίας. Οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και η 

θερµοκρασία κυµαίνεται εν γένει µεταξύ 20 µε 45 βαθµούς Κελσίου (βλ.-13). 

Το Μπαχρέιν είναι µια από τις πιο πυκνά κατοικηµένες χώρες στη Μέση 

Ανατολή. O πληθυσµός (2006) αγγίζει τις 740.000 και µεγαλύτερη πόλη είναι η 

πρωτεύουσα Μανάµα µε 158.000 κατοίκους. Άλλη µεγάλη πόλη είναι η Al 

Muharraq. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι περίπου 1,51% και θα µπορούσε 

να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες οµάδες: στις Αραβικές φατρίες προσκείµενες 

στην οικογένεια Al-Khalifa, στους Baharnah (Σιίτες Άραβες), στους ιθαγενείς 

Σουνίτες Άραβες, στους Howilla (Σουνίτες Άραβες από την Περσία), στους Ajam 

(Σιίτες Άραβες από την Περσία), σε µια µικρή Εβραϊκή κοινότητα και στους Banyan 

(Ινδοί που µετοίκησαν στη χώρα πριν την εποχή του πετρελαίου). Επίσης, πολλοί 

Ευρωπαίοι ζούνε και εργάζονται στη χώρα (βλ.-13, 14 και 15). 

Επίσηµη γλώσσα είναι η Αραβική. Υπάρχουν δυο βασικές διάλεκτοι: τα 

Αραβικά Baharna που χρησιµοποιούν οι Σιίτες και τα Αραβικά του Κόλπου που 
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οµιλούν οι Σουνίτες. Επίσης, λόγω του µεγάλου αριθµού ξένων, στη χώρα 

οµιλούνται τα Περσικά, τα Αγγλικά, τα Ουρντού και τα Μαλαγιάλαµ (ινδικές-

πακιστανικές επίσηµες γλώσσες). Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 89,1% και η µέση 

προσδόκιµη ηλικία είναι τα 74,45 έτη ζωής (βλ.-13). 

Επίσηµη θρησκεία στο Μπαχρέιν είναι η ισλαµική. Αναλυτικά, ο πληθυσµός 

κατανέµεται σε 81% Μουσουλµάνους (Σιιτών ως επί το πλείστον, αλλά και 

Σουνιτών), 9% Χριστιανούς (λόγω της παρουσίας πολλών Φιλιππινέζων εργατών), 

7% Ινδουιστές, κ.ά. Το νόµισµα της χώρας είναι το ∆ηνάριο του Μπαχρέιν 

(Bahraini Dinar - BHD ) και η συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ στις 

20 Αυγούστου 2006 ήταν (βλ.-11): 

 

1 EUR = 0.478163 BHD 

1 QAR = 2.09134 EUR 

  

 

Εικ.7.4 – Το Dinar, το  νόµισµα του Μπαχρέιν (πηγή: wikipedia.org).  

 

Στην Εικόνα 7.5 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12) η πορεία του νοµίσµατος έναντι 

του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (29/08/05 – 22/08/06). Τον ∆εκέµβριο του 

2001, το Συµβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (στο οποίο συµµετέχει το 

Μπαχρέιν) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα κοινό νέο 

νόµισµα στην περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο. 
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Εικ. 7.5 – Η πορεία του δηναρίου του Μπαχρέιν έναντι του Ευρώ 

 για το διάστηµα 29/08/05 – 22/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com).  

 

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $22.500 δολάρια, περίπου όσο της Ελλάδας 

(βλ.-13). 

  

7.2 - Ιστορία 

 Τα νησιά του Μπαχρέιν έχουν αντιστρόφως ανάλογη ιστορία µε το µέγεθός 

τους. Γνωστό ως πολιτισµός του Ντιλµούν (Dilmun), ήκµαζε την εποχή του Χαλκού 

(περίπου στο 3000 π.Χ.) καθώς αποτελούσε ένα σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο 

εµπορίου ανάµεσα στον πολιτισµό των Σουµερίων (Μεσοποταµία) και την Ινδία. 

Θεωρείται µάλιστα ένα από τα πιθανά µέρη της Γης, όπου υπήρξε κάποτε το 

Βασίλειο της Εδέµ. Περίπου στο 2000 π.Χ., η διακοπή του εµπορίου µε την Ινδία 

οδήγησε το Ντιλµούν σε οικονοµική παρακµή. Από το 750 π.Χ. µέχρι το 600 π.Χ. 

ήταν υπό Ασσυριακή κατοχή και λίγο µετά το 600 π.Χ. ανήκε στη Βαβυλωνιακή 

Αυτοκρατορία. Σε ιστορικές πηγές αναφέρεται ως «το Μαργαριτάρι του Κόλπου», 

«ο Παράδεισος» κι «η Αιώνια Ζωή»! 
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 Επόµενη ιστορική αναφορά στο Μπαχρέιν γίνεται µε την άφιξη του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στον Περσικό Κόλπο τον 4ο
π.Χ. αιώνα. Αν και ουσιαστικά ούτε ο 

Έλληνας Στρατηλάτης ούτε οι διάδοχοί του κυβέρνησαν ποτέ το Μπαχρέιν, ωστόσο 

µέχρι τον 7ο
µ.Χ. αιώνα το αρχιπέλαγος ήταν γνωστό µε το ελληνικό όνοµα Τύλος. 

Τότε εξισλαµίζεται κι αποκτά το σηµερινό του όνοµα που είναι αραβικό και 

σηµαίνει «∆ύο θάλασσες», είτε λόγω του γλυκού νερού των πηγών και του αλµυρού 

των θαλασσών, είτε λόγω του ότι κόβει τον Περσικό Κόλπο σε δύο θάλασσες: την 

Περσική από Βορρά
* και την Αραβική από το Νότο.  

Μέχρι το 1800 θα γνωρίσει την επικυριαρχία των Χαλίφηδων Ummayad από 

τη Συρία, των Χαλίφηδων Addasid από τη Βαγδάτη, των Περσών, των βασιλιάδων 

από το Οµάν, των Πορτογάλων (1521) και πάλι των Περσών (1743)! 

 Το 1830 η οικογένεια Al Khalifa εισέβαλλε από τη βάση της στο Κατάρ και 

κατέλαβε το Μπαχρέιν από τους Πέρσες. Για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 

επανακτούσαν οι Πέρσες τον έλεγχο του νησιού, η οικογένεια υπέγραψε συµφωνία 

µε τους Άγγλους κι έτσι το Μπαχρέιν έγινε βρετανικό προτεκτοράτο. Ο Σεΐχης του 

Κατάρ συµφωνούσε να µην έχει απευθείας διπλωµατικές σχέσεις µε καµιά άλλη 

ξένη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του Λονδίνου. Σε αντάλλαγµα το Μπαχρέιν θα 

είχε τη θαλάσσια προστασία του ισχυρού βρετανικού ναυτικού καθώς και τη 

συµµαχία τους σε περίπτωση σύρραξης στην περιοχή. 

 Η συνθήκη συµµαχίας ενισχύθηκε τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα 

λόγω της απειλητικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα το 1935, λίγο µετά τις 

πρώτες ανακαλύψεις κοιτασµάτων πετρελαίου στο αρχιπέλαγος, η κύρια βρετανική 

ναυτική βάση της Μέσης Ανατολής µεταφέρθηκε στο Μπαχρέιν. 

Η πετρελαϊκή εποχή της χώρας ξεκινά ουσιαστικά το 1932, οπότε κι αρχίζει 

η οικονοµική άνθηση των νησιών. Με το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 

το αυξανόµενο αντιβρετανικό κλίµα σε όλο τον αραβικό κόσµο προκάλεσε ταραχές 

κι εξεγέρσεις στη χώρα. Το 1960, η Βρετανία ζήτησε από το Γενικό Γραµµατέα του 

Ο.Η.Ε. να επιληφθεί τη διάδοχο κατάσταση στο Μπαχρέιν καθώς οι Βρετανοί 

στόχευαν να αποχωρήσουν. Το Ιράν ζήτησε να τεθούν υπό την κυριαρχία του τόσο 

το Μπαχρέιν όσο και άλλα νησιά του Κόλπου. Ωστόσο, σε µια συµφωνία που 

έκλεισαν το Ιράν και το Ηνωµένο Βασίλειο ικανοποιήθηκαν άλλα αιτήµατα του Ιράν 

                                                 
* Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι Πέρσες δεν είναι αραβικό φύλο. 
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µε την προϋπόθεση να άρει το τελευταίο τις απαιτήσεις του στο Μπαχρέιν. Με ένα 

δηµοψήφισµα που έγινε στη χώρα κατοχυρώθηκε η αραβική ταυτότητα του 

Μπαχρέιν.  

Το 1968, όταν η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε τον τερµατισµό της 

επικυριαρχίας της στα εµιράτα του Κόλπου, το Μπαχρέιν συµµετείχε στο 

συνασπισµό των εµιράτων «The Trucial States» (τα εφτά που απαρτίζουν τα 

σηµερινά Η.Α.Ε. και το Κατάρ) που τελούσε υπό τη βρετανική προστασία. Ως τα 

µέσα του 1971, τα εννιά εµιράτα δεν είχαν καταλήξει στους τελικούς όρους της 

ένωσης. Καθώς η βρετανική οµπρέλα προστασίας θα έληγε στο τέλος του ίδιου 

έτους, το Μπαχρέιν αποφάσισε να διασφαλίσει τη συνοχή του διακηρύσσοντας την 

ανεξαρτησία του στις 15 Αυγούστου του 1971. Έτσι, δηµιουργήθηκε το Βασίλειο 

του Μπαχρέιν και δυο χρόνια αργότερα, το 1973, συντάχθηκε το πρώτο Σύνταγµα 

της χώρας.  

Την ίδια δεκαετία παράλληλα µε την οικονοµική εκµετάλλευση του 

πετρελαίου, ο εµφύλιος πόλεµος που µαίνονταν στο Λίβανο ευνόησε την 

διαφοροποίηση της οικονοµίας της χώρας, καθώς το Μπαχρέιν αντικατέστησε τη 

Βηρυτό στην πρωτοκαθεδρία του τραπεζικού τοµέα της Μέσης Ανατολής. 

Αν και περισσότερο από τα δύο τρίτα του γηγενούς πληθυσµού είναι Σιίτες, η 

κυβερνώσα οικογένεια και η πλειοψηφία της κυβέρνησης, οι στρατιωτικοί, και 

εταιρικοί ηγέτες είναι Σουνίτες. Έτσι, µετά την Ισλαµική Επανάσταση στο Ιράν, το 

Μπαχρέιν υπέφερε από επαναλαµβανόµενες πολιτικές αναταραχές που πήγαζαν από 

τη δυσαρέσκεια της Σιιτικής Κοινότητας που αποτελεί και πλειοψηφία της χώρας. 

Αποκορύφωµα ήταν ένα αποτυχηµένο πραξικόπηµα που εκτέλεσαν οι 

φονταµενταλιστές Σιίτες, κάτω από τη σηµαία της οργάνωσής τους Ισλαµικό 

Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Μπαχρέιν. Στόχος του πραξικοπήµατος ήταν να 

εγκατασταθεί στη χώρα θεοκρατικό καθεστώς στα βήµατα του αντίστοιχου του Ιράν 

(Αγιατολαχ Χοµεϊνί) µε αρχηγό του κράτους τον εξόριστο στο Ιράν θρησκευτικό 

Σιίτη ηγέτη Hujjatu l-Islām Hādī al-Mudarrisī. 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’90, η χώρα γνώρισε πάλι ένα κύµα βίας από 

Σιίτες µουσουλµάνους. Ξενοδοχεία και εστιατόρια βοµβαρδίστηκαν. Οι δυο 

αντιµαχόµενες παρατάξεις αλληλοκατηγορήθηκαν για βασανιστήρια κι εκτελέσεις 

αντιπάλων.  
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Όµως το Μάρτιο του 1999 τα πράγµατα άλλαξαν ριζικά. Ο Σεΐχης Hamad 

ibn Isa al-Khalifah  διαδέχθηκε στο θρόνο τον πατέρα του µετά το θάνατο του 

τελευταίου. Ο Σεΐχης υπερασπίστηκε ένα πρόγραµµα δηµοκρατικής µεταρρύθµισης 

αµέσως µετά την ενθρόνισή του. Το Νοέµβριο του 2000,  συγκρότησε µια επιτροπή 

για να δηµιουργήσει ένα σχεδιάγραµµα µετασχηµατισµού του Μπαχρέιν, µέσα σε 2 

έτη, από ένα κληρονοµικό εµιράτο σε µια συνταγµατική µοναρχία. Ο  «Εθνικός 

Χάρτης ∆ράσης» (National Action Charter) κρίθηκε από το λαό του Μπαχρέιν σε 

ένα δηµοψήφισµα το Φεβρουάριο του 2001. Το 94,8% των ψηφοφόρων (άνδρες και 

γυναίκες είχαν δικαίωµα ψήφου) επικύρωσε συντριπτικά το χάρτη και τον ίδιο µήνα, 

ο Σεΐχης Hamad απελευθέρωσε όλους τους πολιτικούς κρατούµενους, τους 

εξορισµένους ή όσους ήταν υπό περιορισµό. Τέλος, ακύρωσε τον Κρατικό Νόµο 

Ασφαλείας που επέτρεπε τη φυλάκιση αντιφρονούντων πολιτών χωρίς δίκη µέχρι 

και για 3 χρόνια. Η ∆ιεθνής Αµνηστία περιέγραψε την κίνηση του Βασιλιά σαν «µια 

ιστορική περίοδο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα»!  

Στις 14 Φεβρουαρίου 2002, ένα έτος µετά από το δηµοψήφισµα που 

επικύρωσε τον εθνικό χάρτη δράσης του, στο Μπαχρέιν υπήρχε µια συνταγµατική 

µοναρχία µε αρχηγό του Κράτους, όχι έναν Εµίρη, αλλά ένα Βασιλιά. Ταυτόχρονα 

ορίστηκαν οι πρώτες δηµοτικές εκλογές να πραγµατοποιηθούν το Μάιο του 2002 

(βλ.-14, 15, 24, 25 και 36).  

 

7.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

 Πολίτευµα του Βασιλείου του Μπαχρέιν είναι η συνταγµατική κληρονοµική 

µοναρχία. Σηµερινός Βασιλιάς του Μπαχρέιν είναι η Αυτού Υψηλότης (Α.Α.) Σεΐχης 

Hamad ibn Isa al-Khalifah. ∆ιαδέχθηκε στο θρόνο τον πατέρα του Σεΐχη Isa bin 

Hamad Al Khalifa, ο οποίος ήταν Εµίρης του κράτους από το 1961. Πρωθυπουργός 

του κράτους είναι ο Σεΐχης Khalīfa ibn Salman al Khalifa που ηγείται του 15µελούς 

Υπουργικού Συµβουλίου. 

 Στο Μπαχρέιν ισχύει ένα δισδιάστατο µοντέλο διοίκησης: το Chamber of 

Deputies, το οποίο εκλέγεται από το λαό, και το Συµβούλιο Shura, το οποίο 

διορίζεται από τον Βασιλιά. Και τα δυο σώµατα είναι 40µελή. Οι πρώτες 

κοινοβουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα το 2002 µε ισχύ τετραετίας. 
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Το Μπαχρέιν έχει ένα σύνθετο δικαστικό σύστηµα, µε βάση τις διαφορετικές 

νοµικές πηγές. Μια µίξη από τη Σαρία, το Οθωµανικό ∆ίκαιο καθώς και από άλλους 

Αστικούς Κώδικες που δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια των βρετανικών συµβούλων 

στις αρχές του 20 αιώνα. Το 2001, ο Σεΐχης Hamad δηµιούργησε το Ανώτατο 

∆ικαστικό Συµβούλιο για να ενοποιηθούν οι Κώδικες και να διαχωριστούν οι 

διοικητικοί και δικαστικοί κλάδοι της κυβέρνησης (βλ.-14). 

Η δύναµη των εξτρεµιστών ισλαµιστών στη χώρα είναι µεγάλη. Τον 

Νοέµβριο του 2005, οι φιλελεύθεροι του Μπαχρέιν βλέποντας την αυξανόµενη 

δύναµη των θρησκευτικών εξτρεµιστικών ξεκίνησαν µια εκστρατεία (µε τίτλο: 

«Έχουµε το ∆ικαίωµα») για να εξηγήσουν στο κοινό γιατί οι προσωπικές ελευθερίες 

είναι σηµαντικές και πρέπει να τις υπερασπιστούν.    

Η χώρα έχει ένα πολύ µικρό στρατό της τάξης των 9.000 στρατιωτών. Από 

τον πόλεµο του Κόλπου του 1991, οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στρατιωτική και 

αµυντική τεχνική βοήθεια και κατάρτιση στο Μπαχρέιν (βλ.-13).  

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, από την επίτευξη της ανεξαρτησίας το 

1971, η χώρα έχει ακολουθήσει µια πολιτική στενών διαβουλεύσεων µε τα γειτονικά 

κράτη. Το Μπαχρέιν έγινε µέλος των Ηνωµένων Εθνών και της αραβικής ένωσης το 

1971. Το 1981 ενώθηκε µε τους πέντε γείτονές του – τη Σαουδική Αραβία, το Οµάν, 

το Κουβέιτ, τα Η.Α.Ε. και το Κατάρ - για να διαµορφώσει το Συµβούλιο 

Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (GCC). Επίσης, είναι ενεργός µέλος της 

Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της UNESCO, του 

ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, της Ένωσης Αραβικών Χωρών (League of Arab States) κ.ά. 

Εκτός από τη διατήρηση των ισχυρών σχέσεων µε τα µεγαλύτερα οικονοµικά 

στηρίγµατά του, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Η.Α.Ε., το Μπαχρέιν έχει 

εργαστεί τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσει τις σχέσεις του µε το Ιράν και το 

Κατάρ. Η εµπλοκή του Ιράν στα εσωτερικά πολιτικά δρώµενα της χώρας µέσω των 

εξτρεµιστών Σιιτών είναι πλέον ένα αγκάθι του παρελθόντος. Πλέον γίνονται από 

κοινού προσπάθειες εξοµάλυνσης, όπως η ενθάρρυνση του εµπορίου Μπαχρέιν-Ιράν 

και της θαλάσσιας συνεργασίας ασφάλειας. Από την άλλη, σηµαντική ήταν η 

διαµάχη µε το Κατάρ για την κατοχή του συµπλέγµατος νησιών Hawar. Το ∆ιεθνές 

∆ικαστήριο της Χάγης εξέδωσε τον Ιούνιο του 2001 ένα ψήφισµα το οποίο και οι 

δυο χώρες αποδέχτηκαν. Σύµφωνα µε αυτό, το Μπαχρέιν θα διατηρούσε το 
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µεγαλύτερο νησί του συµπλέγµατος Hawar, αλλά θα παραιτούνταν από 

οποιεσδήποτε εδαφικές απαιτήσεις είχε στη χερσόνησο του Κατάρ κι επίσης το 

Κατάρ θα είχε το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης σηµαντικών θαλάσσιων 

περιοχών (βλ.-13,14 και 15).  

Η στρατηγική συνεργασία του Μπαχρέιν µε τις ΗΠΑ έχει ενταθεί δεδοµένου 

ότι το 1991, πιλότοι του Μπαχρέιν πέταξαν µε µαχητικά στο Ιράκ κατά τη διάρκεια 

του πολέµου του Κόλπου του 1991, και το νησί χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τις 

στρατιωτικές διαδικασίες στον Περσικό Κόλπο.   

Σήµερα, το Μπαχρέιν προσφέρει ανθρωπιστική υποστήριξη και τεχνική 

κατάρτιση για να υποστηρίξει την αναδηµιουργία του ιρακινού τραπεζικού τοµέα, 

και έχει προσφέρει την υποστήριξή του σε κάθε στάδιο του πολιτικού 

µετασχηµατισµού του Ιράκ.  

   

7.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

Το Μπαχρέιν περιγράφεται µερικές φορές ως «Middle East Lite» («Ελαφρά 

Μέση Ανατολή»): µια αραβική χώρα που αναµιγνύει τη σύγχρονη υποδοµή µε την 

καθορισµένη ταυτότητα του Περσικού Κόλπου, την Αραβική ταυτότητα µε τα 

περσικά στοιχεία. Αυτή η µοναδική κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα έχει σηµάνει 

ότι το Μπαχρέιν είναι γενικά πιο φιλελεύθερο από τους γείτονές του. Ενώ το Ισλάµ 

είναι η κύρια θρησκεία, οι κάτοικοι του Μπαχρέιν ήταν γνωστοί για την ανοχή τους. 

Στο Μπαχρέιν συνυπάρχουν παράλληλα µε τα µουσουλµανικά τεµένη χριστιανικές 

εκκλησίες, ινδικοί ναοί κι εβραϊκές συναγωγές.  

Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης είναι της τάξης του 6,7%, ένας από τους 

υψηλότερους παγκοσµίως (βλ.-13). Στη ραγδαία ανάπτυξη της χώρας φυσικά 

σηµαντικό ρόλο παίζουν οι πάµπολλοι εργάτες από την Ινδία, το Πακιστάν και το 

Ιράν. Το ξένο εργατικό δυναµικό αποτελεί περίπου το 34% του συνολικού 

πληθυσµού! Τον Ιούνιο του 2002, ο βασιλιάς εξέδωσε ένα διάταγµα επιτρέποντας 

στους πολίτες των χωρών του Συµβουλίου συνεργασίας του Περσικού Κόλπου 

(GCC) που εργάζονται στη χώρα να έχουν και την υπηκοότητα του Μπαχρέιν. 

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των γυναικών, τα πολιτικά τους δικαιώµατα 

γνώρισαν ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός, όταν χορηγήθηκε στις γυναίκες το 

δικαίωµα να ψηφίσουν και να σταθούν στις εθνικές εκλογές για πρώτη φορά στην 



 188 

εκλογική αναµέτρηση του 2002. Ωστόσο, καµία γυναίκα δεν εκλέχτηκε σε αξίωµα 

και αντ' αυτού οι φανατικοί ισλαµιστές εξουσίασαν την εκλογή, κατακτώντας τη 

συντριπτική πλειοψηφία. Σε απάντηση για την αποτυχία των υποψηφίων γυναικών, 

έξι διορίστηκαν στο Συµβούλιο Shura από τον Σεΐχη σε µια προσπάθεια 

ενδυνάµωσης του κοινωνικού τους ρόλου. Η πρώτη γυναίκα υπουργός της χώρας 

διορίστηκε το 2004 όταν η Dr. Nada Haffadh έγινε Υπουργός Υγείας. Έκτοτε, το 

Ανώτατο Συµβούλιο για τις Γυναίκες (Supreme Council for Women) εκπαιδεύει τις 

γυναίκες υποψηφίους που θα συµµετέχουν στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση το 

2006 (βλ.-15)!  

Το Μπαχρέιν έχει επενδύσει τα εισοδήµατα πετρελαίου του στην ανάπτυξη 

ενός προηγµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. Τα πρώτα δηµόσια σχολεία για τα 

κορίτσια και τα αγόρια άνοιξαν στη δεκαετία του '20. Η κυβέρνηση συνεχίζει να 

πληρώνει για όλες τις δαπάνες εκπαίδευσης. Αν και η σχολική συµµετοχή δεν είναι 

υποχρεωτική, τα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ποσοστά συµµετοχής είναι 

υψηλά, και τα ποσοστά βασικής εκπαίδευσης είναι αυτήν την περίοδο από τα 

υψηλότερα στην περιοχή. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι διαθέσιµη για τους 

πτυχιούχους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα ιδρύµατα Bahrain University, Arabian 

Gulf University κ.ά. Υπάρχουν βέβαια, παραρτήµατα αµερικανικών πανεπιστηµίων 

µε σηµαντικότερο το πανεπιστήµιο DePaul. Η κυβέρνηση εργάζεται ενεργά για να 

καθιερώσει το Μπαχρέιν ως περιφερειακό κέντρο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.  

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Μπαχρέιν είναι ο πιο παραγωγικός 

εκδότης βιβλίων στον αραβικό κόσµο, µε 132 βιβλία που δηµοσιεύονται το 2005 για 

έναν πληθυσµό 700.000! Στη σύγκριση, ο µέσος όρος για τον ολόκληρο αραβικό 

κόσµο είναι επτά βιβλία που δηµοσιεύονται ανά ένα εκατοµµύριο ανθρώπους το 

2005, σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης Ηνωµένων Εθνών (βλ.-14)! 

 Η χώρα έχει σαφώς κοσµοπολίτικο χαρακτήρα και µάλιστα επενδύει σε 

αυτόν (βλέπε project Μαργαριτάρι).  Ο Michael Jackson, η Shakira κι άλλοι γνωστοί 

του Jet set έχουν αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Μπαχρέιν. Παραδόξως, η ραπ 

και η hip-hop είναι πολύ δηµοφιλείς µεταξύ της νεολαίας του Μπαχρέιν!  

 Στον τοµέα της υγείας, το Μπαχρέιν έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα, 

χορηγώντας σε όλους τους υπηκόους δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη. Μάλιστα, 
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στους δείκτες θνησιµότητας νεογνών κατέχουν εντυπωσιακά χαµηλά ποσοστά 

παγκοσµίως µε 4,14%0. Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής είναι υψηλός και πλησιάζει τα 

74,45 χρόνια (βλ.-13). 

 Στη χώρα εκδίδονται τόσο αραβόφωνες όσο κι αγγλόφωνες εφηµερίδες. 

Επίσης, κυκλοφορούν ελεύθερα ξένες εφηµερίδες και περιοδικά. Εκπέµπουν 4 

τηλεοπτικοί σταθµοί και 5 ραδιοφωνικοί. Η χώρα είναι µέλος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 

Organization – WIPO). Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .bh  

και υπάρχει µεγάλη διείσδυση του  Ίντερνετ στον πληθυσµό, περίπου 150.000 

χρήστες το 2005 (βλ.-13)! 

Όσον αφορά στα αθλητικά δρώµενα της χώρας, το Μπαχρέιν φιλοξενεί από 

το 2004 ετησίως αγώνα της Φόρµουλα 1 (F1 Bahrain), ο πρώτος για µια αραβική 

χώρα. Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε την ύπαρξη υπερσύγχρονου γηπέδου γκολφ 

σύµφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές συνολικού κόστους άνω των 21 εκατ. ∆ολαρίων 

(βλ.-39). 

 

7.5 – Οικονοµία 

Το Μπαχρέιν ήταν το πρώτο κράτος του Περσικού Κόλπου όπου 

ανακαλύφθηκε πετρέλαιο. Σήµερα, η οικονοµία του Μπαχρέιν είναι από τις πιο 

ισχυρές της περιοχής. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν το 2006 αγγίζει τα $14,9 

δισεκατοµµύρια δολάρια (παρουσίασε αύξηση 20% το 2004!) και τα $22.500 κατά 

άτοµο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Μπαχρέιν µαζί µε το Κατάρ είναι οι µόνες 

χώρες στον κόσµο όπου δεν υφίσταται φορολογία εισοδήµατος. Ο πληθωρισµός 

είναι της τάξης του 2,7% (βλ.-13).  

Πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου οι περισσότεροι κάτοικοι του Μπαχρέιν 

ήταν ψαράδες ή αλιείς µαργαριταριών. Ωστόσο, από το 1920 οπότε κι ο επικερδής 

κλάδος καταστράφηκε ολοσχερώς (από την εφαρµογή στην Ιαπωνία της τεχνητής 

καλλιέργειας µαργαριταριών) µέχρι την άντληση των πρώτων κοιτασµάτων µαύρου 

χρυσού, η οικονοµία της χώρας ήταν αδύναµη. 

Οι εξαγωγές πετρελαίου στις αρχές του 1950 έφεραν την οικονοµική άνθηση. 

Το Μπαχρέιν έχει σταθεροποιήσει την παραγωγή πετρελαίου του σε περίπου 40.000 

βαρέλια ανά ηµέρα (b/d), και τα κοιτάσµατα αναµένονται να διαρκέσουν για 10 µε 
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15 έτη. Αντίστοιχα, τα αποθέµατα σε φυσικό αέριο υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν 

περίπου 50 έτη. Τα εισοδήµατα από το πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυτήν την 

περίοδο αποτελούν το 13,1% του ΑΕΠ και παρέχουν περίπου το 74% του 

κυβερνητικού εισοδήµατος. Το Μπαχρέιν είναι η 45η µεγαλύτερη 

πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο (βλ.-13). 

Πέρα από το πετρέλαιο, την οικονοµία στηρίζει η χηµική βιοµηχανία. Στη 

χώρα παράγουν κι εξάγουν αµµωνία και µεθανόλη. Άλλες βιοµηχανίες του 

Μπαχρέιν περιλαµβάνουν αργίλιο (στο Μπαχρέιν βρίσκεται το µεγαλύτερο χυτήριο 

αργιλίου στον κόσµο). Σηµαντικός είναι ο τοµέας της χαλυβουργίας µε παραγωγή 4 

εκατοµµυρίων τόνων ετησίως.  Η χώρα φηµίζεται για τα ναυπηγεία της, σηµάδι της 

ναυτικής ιστορίας του τόπου (βλ.-39).  

Σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας παίζει ο τραπεζικός τοµέας της 

χώρας. Ο τραπεζικός και οικονοµικός τοµέας αριθµεί πάνω από 377 τοπικά ή διεθνή, 

τραπεζικά, χρηµατοοικονοµικά και ασφαλιστικά ιδρύµατα, τα οποία προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Μόνο το 2005 η Νοµισµατική 

Αρχή έδωσε άδεια λειτουργίας σε περισσότερες από 25 νέες χρηµατοοικονοµικές 

εταιρείες. Περισσότερες από 100 τράπεζες βρίσκονται στο Μπαχρέιν, µεταξύ αυτών 

28 ισλαµικές - η µεγαλύτερη συγκέντρωση των ισλαµικών τραπεζών στον κόσµο- 

και 65 αµερικανικές (βλ.-39). Το Μπαχρέιν αποτελεί επίσης µεγάλο κέντρο 

συναλλάγµατος κυρίως για τα νοµίσµατα των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και 

της Ν. Α. Ασίας. Οι εταιρείες Offshore Banking παρέχουν οικονοµικές και 

εµπορικές υπηρεσίες σε µεγάλο αριθµό διεθνών πετρελαϊκών, βιοµηχανικών και 

εµπορικών εταιρειών. Το Μπαχρέιν έχει ως στόχο να γίνει το κύριο παγκόσµιο 

ισλαµικό κέντρο χρηµατοδότησης, που θα τυποποιεί τους κανονισµούς της 

ισλαµικής τραπεζικής βιοµηχανίας. Προς την εκπλήρωση αυτού του στόχου, στη 

χώρα χτίζεται το The Bahrain Financial Harbor («το Χρηµατοοικονοµικό Λιµάνι 

του Μπαχρέιν») συνολικού προϋπολογισµού $1,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Μόνο η πρώτη φάση προβλέπει την κατασκευή δύο ουρανοξυστών µε 53 ορόφους 

έκαστος, οι οποίοι θα συνδέονται µε κυκλικό εννιαόροφο εµπορικό κέντρο 

διαµέτρου 28 µέτρων. Ως έτος αποπεράτωσης ανακοινώθηκε το 2007 (βλ.-39).  

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται, ώστε να διαφοροποιηθεί η οικονοµία 

από τον πετρελαϊκό της χαρακτήρα. Το Μπαχρέιν εργάζεται για να αναπτύξει κι 
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άλλους κλάδους όπως η τεχνολογία πληροφοριών, η υγειονοµική περίθαλψη και η 

εκπαίδευση. Η κυβέρνηση έχει χρησιµοποιήσει τα εισοδήµατα πετρελαίου της για να 

χτίσει µια προηγµένη υποδοµή στις µεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Οι 

µεταφορές και ο τοµέας των επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 9% το 2002 και 

είναι πιθανό να επεκταθούν, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει την απελευθέρωση της 

κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν ήδη κινήθηκε 

προς την ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών ύδρευσης και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κυβέρνηση έχει αρχίσει επίσης να επεκτείνει την προστασία στους 

εργαζοµένους. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού τοµέα κέρδισαν την άδεια να συγκροτήσουν 

συνδικαλιστικές οργανώσεις στα τέλη του 2002. Επίσης, ο βασιλιάς Hamad έχει 

δώσει την έγκρισή του για το σχηµατισµό των ενώσεων στις κυβερνητικές 

υπηρεσίες.  

Η χώρα έχει επίσης την πιο ελεύθερη οικονοµία στη Μέση Ανατολή 

σύµφωνα µε το δείκτη του 2006 της οικονοµικής ελευθερίας που δηµοσιεύεται από 

τη Wall Street Journal, και είναι η 25η  πιο ελεύθερη οικονοµία συνολικά στον 

κόσµο. Το Μπαχρέιν και οι Ηνωµένες Πολιτείες υπέγραψαν συµφωνία 

απελευθέρωσης των µεταξύ τους συναλλαγών τον Σεπτέµβριο του 2004 (βλ.-39).  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2005 έφτασαν στο επίπεδο των $806 εκατοµµυρίων δολαρίων. 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους επενδύονται τα 

περισσότερα κεφάλαια (βλ.-18). 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 37% 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία 16% 

Εξοπλισµός Μεταφορών 7% 

Βαριά Βιοµηχανία 6% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή 5% 

Καταναλωτικά Αγαθά 3% 

Ελαφριά Βιοµηχανία 3% 

Logistics & ∆ιανοµή 3% 

Ηλεκτρονικά προϊόντα 2% 

Κλάδος Υγείας 1% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ.7.5 –Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Μπαχρέιν.  
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Ο περιφερειακός τουρισµός είναι επίσης µια σηµαντική πηγή εισοδήµατος. Η 

κυβέρνηση έχει αναπτύξει µια παγκόσµια καµπάνια εκατοµµυρίων δολαρίων για να 

προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Το Μπαχρέιν υπήρξε η πρώτη χώρα στην 

περιοχή που επέτρεψε σε όλους τους µόνιµους κατοίκους των χωρών του Κόλπου, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας, να εισέρχονται στη χώρα χωρίς προ-εγκεκριµένη βίζα. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι το 78% των τουριστικών αφίξεων προέρχεται από τις χώρες 

του Κόλπου (βλ.-39).  

Τέλος, η αύξηση του τουρισµού, η αύξηση του πληθυσµού και των 

επενδύσεων έχει ευνοήσει τη σηµαντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα. Στη 

χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη σηµαντικά κατασκευαστικά έργα, όπως το Bahrain 

Financial Harbor, η Γέφυρα Φιλίας Κατάρ-Μπαχρέιν κ.ά. 

   

7.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Μπαχρέιν. 

∆υστυχώς το Μπαχρέιν δεν εκπροσωπείται από κάποια πρεσβεία στην 

Ελλάδα. Η  πλησιέστερη πρεσβεία είναι αυτή της Ρώµης. Σηµαντική πηγή 

πληροφοριών για τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς υπάρχουν πολλές και 

ενηµερωµένες ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο Παράρτηµα της χώρας 

µπορεί κανείς να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των 

ιστοσελίδων.  

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΠΑΧΡΕΙΝ  ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ 

ΜΠΑΧΡΕΙΝ 

∆/νση : 00161, Via Antonio Bosio 14, 

Rome  

∆/νση: Office 1, Bigd 1455, Rd 256, 

Jannusan 502, P.O.Box 5632,Manama 

Τηλ.: (+3906) 44249450 Τηλ.: (00973) 590015  

Fax :  (+3906) 44245273 Fax : (00973) 590139 

E-mail : info@qatarembassy.it E-mail : - 

Πρέσβης: Soltan Saad Al-Moraikhi  Επίτ.Πρόξενος: Παλληκαρόπουλος Κ. 

 

Το Μπαχρέιν υποστηρίζει µια πολιτική φιλελεύθερης οικονοµίας, ελεύθερου 

εµπορίου. Το 2005 υπόγραψε Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου (Free Trade 

Agreement -FTA) µε τις ΗΠΑ. Η Συµφωνία αυτή ήταν η πρώτη του είδους µε 

κράτος µέλος των χωρών του Αραβικού κόλπου. Σε συνέχεια αυτής της συµφωνίας 
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το Μπαχρέιν και οι ΗΠΑ προχωρούν µε γρήγορους ρυθµούς στην δηµιουργία ζώνης 

ελεύθερου εµπορίου η οποία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στις αρχές της επόµενης 

δεκαετίας. Η Συµφωνία αποτελεί µέρος του σχεδίου των ΗΠΑ για τη δηµιουργία 

µιας ευρύτερης Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου που θα καλύπτει το σύνολο των χωρών 

της Μ. Ανατολής µέχρι το 2013. Το Μπαχρέιν αποτελεί την τέταρτη χώρα της 

Μέσης Ανατολής που διαπραγµατεύτηκε την υπογραφή Συµφωνίας Ελεύθερου 

Εµπορίου (Free Trade Agreement) µε τις ΗΠΑ. Οι άλλες τρεις είναι το Μαρόκο, η 

Ιορδανία και το Ισραήλ (βλ.-19).  

Ο ετήσιος όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Μπαχρέιν το 2005 (βλ.-20) 

ανήρθε στα 3,8 εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 40% από το 2004) και οι εισαγωγές στα 

1,4 εκατοµµύρια ευρώ (µείωση 19% από το 2004). Τα προϊόντα αλουµινίου 

αντιπροσωπεύουν το 93% των συνολικών εισαγωγών µας. Από την άλλη, τα βαριά 

πετρελαϊκά έλαια κατέχουν το 20% περίπου των συνολικών εξαγωγών µας µε τα 

προϊόντα έλασης να αντιπροσωπεύουν το 15%. 

Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα κατά σειρά σπουδαιότητας 

ήταν: βαριά πετρελαϊκά έλαια, προϊόντα έλασης, ποτά, κλειδαριές, µηχανήµατα 

συσκευασίας, σίδηρος, µετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος, τοµατοπολτός, σαµπουάν, 

κεραµικά, πλακίδια, γυναικείος ρουχισµός, καλώδια και ζυµαρικά. Τα εισαγόµενα 

προϊόντα αντίστοιχα ήταν προϊόντα αλουµινίου, έπιπλα και υφάσµατα (βλ.-40).  

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το διακρατικό εµπόριο βρίσκεται σε 

εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω της διστακτικότητας των Ελλήνων 

εξαγωγέων και επενδυτών να επενδύσουν στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, ωστόσο υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για δυναµική διείσδυση των 

προϊόντων µας.  

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί γέφυρα 

επανεξαγωγής των προϊόντων σε χώρες δύσκολα προσβάσιµες, για πολιτικούς και 

οικονοµικούς λόγους. Οι επανεξαγωγές προϊόντων αντιπροσωπεύουν ποσοστό 35% 

του συνόλου των εισαγωγών της χώρας. Το Ιράν, το Ιράκ, η Υεµένη, το Πακιστάν, 

και άλλες χώρες εξυπηρετούνται έµµεσα ή άµεσα από διεθνείς εταιρείες, ή 

παραρτήµατα ξένων εταιρειών, που είναι εγκατεστηµένες στο Μπαχρέιν. 

Τα πιο χρήσιµα σηµεία για τη συλλογή πληροφοριών για να ξεκινήσει κανείς 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο Μπαχρέιν είναι το Υπουργείο Πληροφοριών  
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(http://english.bna.bh), το Υπουργείο Βιοµηχανίας κι Εµπορίου 

(www.commerce.gov.bh) και το Οικονοµικό Συµβούλιο Ανάπτυξης (Economic 

Development Board- EDB- www.bahrainedb.com). 

Το επίσηµο νοµικό σύστηµα του Μπαχρέιν είναι το παλαιότερο στον 

Περσικό Κόλπο, που χρονολογείται από τη δεκαετία του '20. Αναγνωρίζοντας τη 

σηµασία ενός υγιούς και περιεκτικού νοµικού πλαισίου που διευκολύνει την 

επιχείρηση, το Μπαχρέιν έχει καθιερώσει διάφορους νόµους που καλύπτουν τις 

διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης, και εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώµατα του 

διεθνούς επενδυτή προστατεύονται. Το νοµικό πλαίσιο παρέχει ένα ενθαρρυντικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον µε ελάχιστη γραφειοκρατία για το στήσιµο µιας ιδιωτικής 

επιχείρησης. Η κυβέρνηση επιτρέπει την ξένη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων µέχρι 

και 100% (βλ.-39).  

Η απουσία περιορισµών και εµπορικών ελέγχων στην ιδιωτική επιχείρηση 

και η ελευθερία από τον έλεγχο στον επαναπατρισµό του κεφαλαίου, των κερδών 

και των µερισµάτων, είναι επίσης µέρος µιας πολιτικής που συνδέεται µε την 

προσέλκυση της ξένης συµµετοχής στην οικονοµία. Η εισαγωγή απλουστευµένων 

διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αλλάξουν τη νοµική µορφή τους, η 

δυνατότητα να ιδρυθούν επιχειρήσεις µέσω ενός υπουργικού ψηφίσµατος παρά 

βασιλικής διαταγής - όπως προηγουµένως απαιτούνταν-, οι νόµοι πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, οι νόµοι για τα εµπορικά σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα 

σχέδια και τα πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν µερικές µόνο πτυχές του 

σύγχρονου νοµικού πλαισίου του Μπαχρέιν. Νοµοσχέδια για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές και το άνοιγµα της αγοράς τηλεπικοινωνιών συντάσσονται αυτήν την 

περίοδο (βλ.-39).  

 Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Μπαχρέιν είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχει στη Γενική Συµφωνία ∆ασµών 

και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) κ.α.  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Μπαχρέιν (Bahrain Chamber of 

Commerce and Industry - BCCI). Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
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www.bcci.bh όπου υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί κανείς να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα. 

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές παγκοσµίου εµβέλειας εκθέσεις (βλ.-22). 

Χρήσιµος διαδικτυακός τόπος είναι ο www.bahrainexhibitions.com. Οι υποδοµές 

των συνεδριακών κέντρων είναι κορυφαίες. Το Bahrain International Exhibition 

Centre (BIEC) είναι το µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας καλύπτοντας µια 

έκταση περίπου 60.000 τ.µ. Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: CHINESE 

TRADE FAIR, η INTELLIGENT BUILDING MIDDLE EAST, BAHRAIN 

INTERNATIONAL PROPERTY EXHIBITION, η POWER-GEN MIDDLE EAST 

2007 κ.ά. 

 

7.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω των τριών 

υπερσύγχρονων αεροδροµίων της - µεγαλύτερο αυτό στην πρωτεύουσα Μανάµα 

(Bahrain International Airport). Οι αερογραµµές της χώρας είναι οι 

πολυβραβευµένες Gulf Air (που ανήκουν από κοινού στο Μπαχρέιν, στο 

Σουλτανάτο του Οµάν και στο Εµιράτο του Άµπου Ντάµπι στα Η.Α.Ε.) κι έχουν 

γραµµή από και προς την Ελλάδα. Βασικότερα λιµάνια της χώρας είναι η Μανάµα, η 

Mina' Salman και η Sitrah. 

 

7.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Μπαχρέιν; 

Οι λόγοι για να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηµατικά στο Μπαχρέιν είναι 

πολλοί. Η θέση του στον παγκόσµιο χάρτη (στο µεσοδιάστηµα της απόστασης 

Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας), αλλά και ταυτόχρονα στο κέντρο του Περσικού Κόλπου 

είναι στρατηγικής σηµασίας. Για αυτό το λόγο πολλές χώρες ήδη χρησιµοποιούν το 

Μπαχρέιν σαν ένα διαµετακοµιστικό κέντρο προώθησης των προϊόντων τους σε 

δυσπρόσιτες γειτονικές χώρες (βλέπε Ιράν, Ιράκ). 

  Η δυνατότητα καθολικής ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης είναι ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα που επιτρέπει η χώρα σε αντίθεση π.χ. µε τα Η.Α.Ε. Επίσης, οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις που προσφέρει το κράτος για να στηρίξει τις ξένες 

επενδύσεις κι ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας της χώρας που ευνοεί το εµπόριο 

ευρύτερου φάσµατος προϊόντων του δυτικού πολιτισµού (σε αντίθεση µε άλλες 
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χώρες του Κόλπου, όπου οι κοινωνίες είναι πιο συντηρητικές) συνθέτουν ένα πολύ 

ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Τέλος, το Μπαχρέιν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για οποιαδήποτε 

επιχείρηση σχετίζεται µε τον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καθώς η 

χώρα στοχεύει να αποτελέσει το παγκόσµιο κέντρο του Ισλαµικού οικονοµικού 

κλάδου. 

Στο Παράρτηµα 7 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Μπαχρέιν. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 7 
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7.1 – Χάρτης του Μπαχρέιν. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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7.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

 

Πληροφορίες www.bna.bh 

 www.albahrain.net 

 www.indexuae.com/bahrain 

Εκθέσεις  www.bahrainexhibitions.com 

Economic Development Board www.bahrainedb.com 

Center for Studies and 

Research 

hwww.bcsr.gov.bh 

Υπουργεία  

Ministry of Justice & Islamic 

Affairs   

www.moia.gov.bh 

Ministry of Commerce www.commerce.gov.bh 

Ministry of Industry www.industry.gov.bh 

Ministry of Education www.education.gov.bh 

Ministry of Health www.health.gov.bh 

Ministry of Finance and 

National Economy 

www.mofne.gov.bh 

Ministry of Information www.bna.bh 

Ministry of Labor and Social 

Affaires 

www.bah-molsa.com 

Ministry of Transportation www.transportation.gov.bh 

Bahrain Financial Harbor www.bfharbour.com 

Επιµελητήριο Βιοµηχανίας κι 

Εµπορίου 

www.bcci.bh 

∆ιεθνές Αεροδρόµιο Μπαχρέιν www.bahrainairport.com 

Portals (Κόµβοι Ιστοσελίδων) www.clickbahrain.com 

 www.bahrainyellowpages.com.bh 

 www.gulfdirectory.com.bh 

Bahrain Formula 1 Grand Prix www.bahraingp.com 
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7.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.7.3.1 - Το Μπαχρέιν όπως φαίνεται από το δορυφόρο  
(διακρίνεται στα αριστερά η γέφυρα που ενώνει το Μπαχρέιν µε τη Σαουδική Αραβία). 

 
 

 
 

 
 

Εικ. Π.7.3.2 - Ελληνική επιγραφή της Αρχαίας Τύλου, του σηµερινού Μπαχρέιν 
(ακολουθεί το κείµενο που είναι λαξεµένο πάνω της). 
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Εικ. Π.7.3.3 - Το Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου του Μπαχρέιν (Bahrain WTC)  
που βρίσκεται στη Μανάµα κι είναι ύψους 240 µέτρων. 

 

 
 

Εικ. Π.7.3.4  -  Η εντυπωσιακή πίστα Formula 1 στο Μπαχρέιν. 
 

 
 

Εικ. Π.7.3.5  -  Φωτογραφία του Βασιλιά του Μπαχρέιν  
Σεΐχη Hamad bιn Isa al-Khalifah. 
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Εικ. Π.7.4.6  -  Το Μνηµείο του Μαργαριταριού στη Μανάµα 
αφιερωµένο στους δύτες που χάθηκαν κατά την αλιεία µαργαριταριών. 

 
 

 
 

Εικ. Π.7.3.7  - Σύναψη συµφωνίας για τον τουρισµό µεταξύ 
 των Υπουργών Τουρισµού Ελλάδας και Μπαχρέιν. 

 

 
 

Εικ. Π.7.3.8 - King Fahd Causeway, η γέφυρα που ενώνει το Μπαχρέιν µε τη 
Σαουδική Αραβία. 
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Εικ. Π.7.3.9  -  The Bahrain Financial Harbor, το φουτουριστικό λιµάνι στη Μανάµα 
που φιλοδοξεί να γίνει το Τραπεζικό και Χρηµατοοικονοµικό κέντρο του Ισλαµικού 

Κόσµου (φάση εργασιών). 
 

 
 

Εικ. Π.7.3.10  -  Το ∆έντρο της Ζωής (Shajarat al-Hayah), ένα δέντρο mesquite που 
θεωρείται θαύµα της φύσης καθώς επιζεί 400 έτη στην έρηµο,  χωρίς να έχει βρεθεί 

ακόµα πηγή νερού να το θρέφει! 
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Κεφάλαιο 8 

Σουλτανάτο του Οµάν 

 

 

 

 

 (abc - Sultanat Umān`4 ُ_0;ن)
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Εικ. 8.1 – Το µεγάλο τζαµί του Σουλτάνου Qaboos µπορεί να φιλοξενήσει 

 µέχρι και  20.000 προσκυνητές.7 

 

 

 

Η χώρα των µαχαιριών khanjar, των µουσουλµάνων Ιµπάντι, το Σουλτανάτο 

του Οµάν. 

Το Οµάν «κλείνει» γεωγραφικά τον Περσικό Κόλπο µε τα στενά της 

Χουρµούζης και βρέχεται τόσο από τον Κόλπο του Οµάν, όσο και από την Αραβική 

θάλασσα. Άλλοτε παγκόσµιος κόµβος για το εµπόριο όπλων και σκλάβων, σήµερα 

είναι µια πετρελαιοπαραγωγός χώρα, όχι όµως τόσο εύπορη όσο π.χ. τα Η.Α.Ε. 

Απόλυτος κυρίαρχος της χώρας είναι ο Σουλτάνος Qaboos που τυγχάνει 

πανεθνικής αποδοχής επειδή έχει εφαρµόσει πολλά κοινωνικά προγράµµατα 

ανάπτυξης.  

Η χώρα είναι η µόνη ισλαµική χώρα στον κόσµο που στη συντριπτική 

πλειοψηφία της οι πολίτες πιστεύουν στο δόγµα του Ισλάµ Ιµπάντι. Το συγκεκριµένο 

δόγµα δεν είναι τόσο συντηρητικό όσο το Σουνιτικό ή το Σιιτικό.  

                                                 
7 (πηγή : www.omanet.com) 
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8.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 8.2  - Η γεωγραφική θέση του Σουλτανάτου του Οµάν (πηγή: wikipedia.org). 

 

Το Σουλτανάτο του Οµάν βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της αραβικής 

χερσονήσου. Συνορεύει µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα στα βορειοδυτικά, τη 

Σαουδική Αραβία στη δύση, και την Υεµένη στα νοτιοδυτικά. Βρέχεται από την 

αραβική θάλασσα στο νότο και την ανατολή, και τον κόλπο του Οµάν στα 

βορειοανατολικά. Η χώρα έχει επίσης ένα κοµµάτι γης στην κορυφή της χερσονήσου 

Μουσαντάµ, που ουσιαστικά είναι περικυκλωµένο γεωγραφικά από τα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα.  

Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Μουσκάτ, που βρίσκεται στο οµώνυµο 

Κυβερνείο. Ο πληθυσµός (2006) αγγίζει τις 2.509.000 και µεγαλύτερη πόλη είναι η 

πρωτεύουσα Μουσκάτ µε 750.000 κατοίκους. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 

είναι περίπου 3,2%. Άλλες µεγάλες πόλεις είναι οι Salalah Nizwa, Sohar και η Sur. 

Η χώρα καλύπτει έκταση 212.460 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µια έκταση περίπου 

µιάµιση φορά αυτής της Ελλάδας. Έχει ακτογραµµές 3.165 χιλιοµέτρων (βλ.-13). Η 

χερσόνησος Musandam, που έχει µια στρατηγική θέση στο στενό της Χουρµούζης 

(Hormuz), χωρίζεται (από το υπόλοιπο του Οµάν) από τα Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα, είναι ένα exclave. Ένα exclave είναι µια περιοχή που ανήκει σε µια 

πολιτική οντότητα, αλλά δε συνδέεται µε αυτή από έδαφος (τα νησιά δε µετριούνται) 

και περιβάλλεται από άλλες πολιτικές οντότητες. Το Οµάν έχει άλλο ένα exclave, 

αυτή τη φορά µέσα στο έδαφος των Η.Α.Ε., γνωστό ως Wadi-e-Madhah. Βρίσκεται 

µεταξύ της χερσονήσου Musandam και του Οµάν.  
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Το Οµάν διακρίνεται σε 3 κυβερνεία (muhafazah) και σε 5 διαµερίσµατα 

(mintaqat), τα οποία µε τη σειρά τους υποχωρίζονται σε επαρχίες (wilayat). Τα 

Κυβερνεία είναι τα ακόλουθα: Muscat, Musandam και Dhofar. Και τα διαµερίσµατα: 

Ad Dakhiliyah, Al Batinah, Al Wusta, Ash Sharqiyah και το Az Zahirah. Στο 

ακόλουθο σχήµα φαίνεται γεωγραφικά η διοικητική διάκριση. 

 

 

Εικ. 8.3 – Τα 3 Κυβερνεία και τα 5 διοικητικά διαµερίσµατα στο Οµάν  

(πηγή: wikipedia.org). 

 

Μια απέραντη πεδιάδα ερήµων καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του κεντρικού 

Οµάν, µε σειρά βουνών κατά µήκος του Βορρά και της νοτιοανατολικής ακτής, όπου 

βρίσκονται οι κύριες πόλεις της χώρας. Το κλίµα του Οµάν είναι καυτό και ξηρό 

στην ενδοχώρα και υγρό κατά µήκος της ακτής. Το υψηλότερο σηµείο της χώρας 

αγγίζει τα 2.980 µέτρα υψόµετρο και βρίσκεται στα βόρεια της χώρας στο Jebel 

Shams. Η θερµοκρασία κυµαίνεται εν γένει µεταξύ 10 µε 40 βαθµούς Κελσίου (βλ.-

14). 

Επίσηµη γλώσσα είναι η Αραβική. Επίσης οµιλούνται τα Αγγλικά, τα 

Baluchi (Ιρανική διάλεκτος που οµιλείται από µια µειονότητα Σουαχίλι) και τα 

Urdu. Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 75,8% και η µέση προσδόκιµη ηλικία είναι τα 73,2 

έτη ζωής. Επίσηµη θρησκεία είναι η ισλαµική. Αναλυτικά, ο πληθυσµός 
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κατανέµεται σε 75% Μουσουλµάνους Ιµπαντί* (Al-Ib ādiyyah) και σε µικρότερα 

ποσοστά σε Σουνίτες Μουσουλµάνους, Σιίτες Μουσουλµάνους και Ινδουιστές (βλ.-

13). Οι εθνότητες που απαρτίζουν τον πληθυσµό είναι βασικά Άραβες, Baluchi 

(ιθαγενείς Σουαχίλι), Ινδοί, Πακιστανοί, από τη Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές. 

Επίσης, πολλοί Ευρωπαίοι ζούνε και εργάζονται στη χώρα. Το νόµισµα της χώρας 

είναι το Ριγιάλ (Omani Riyal - OAR) και η συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του 

Ευρώ στις 16 Αυγούστου 2006 ήταν (βλ.-11): 

 

1 EUR = 0,491221 OAR 

1 OAR = 2,03574 EUR 

 

 

Εικ.8.4 – Το Ριγιάλ, το νόµισµα του Οµάν (πηγή: wikipedia.org). 

 

Στην Εικόνα 8.5 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12) η πορεία του νοµίσµατος έναντι 

του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (29/08/05 – 22/08/06). Τον ∆εκέµβριο του 

2001, το Συµβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (στο οποίο συµµετέχει το 

Οµάν) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα κοινό νέο 

νόµισµα στην περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο. 

                                                 
* Ισλαµικό ∆όγµα που διαχωρίζεται από το Σιιτικό και το Σουνιτικό, µόνο στο Σουλτανάτο του Οµάν 
εµφανίζεται σε τόσο µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού. 
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Εικ. 6.5 – Η πορεία του Ριάλ του Οµάν έναντι του Ευρώ 

 για το διάστηµα 29/08/05 – 22/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com).  

 

 Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $13.400 δολάρια, µικρό σχετικά µε τις 

πλούσιες χώρες της περιοχής (βλ.-13).  

  

8.2 - Ιστορία 

 Το σουλτανάτο του Οµάν ήταν παλιότερα γνωστό µε το σουµερικό όνοµά 

Magan. Το Οµάν αποτελούσε µια από τις Σατραπείες της περσικής αυτοκρατορίας. 

Ενσωµατώθηκε σε εκείνη την αυτοκρατορία περίπου το 563π.Χ. Τον 3ο αιώνα µ.Χ. 

ενσωµατώθηκε στην Σασσανική Αυτοκρατορία (Περσική κι αυτή). Οι πρώτες 

αραβικές φυλές άρχισαν να εγκαθίστανται στο Οµάν εκείνη την εποχή. Το 632, οι 

Sassanids έχασαν τη δύναµή τους και η αραβική κυριαρχία στο Οµάν καθιερώθηκε. 

Το 751, οι Ιµπαντί Μουσουλµάνοι (Ibadhi) καθιέρωσαν το οµώνυµο 

ισλαµικό δόγµα στο Οµάν. Το Οµάν είναι η µόνη χώρα στον ισλαµικό κόσµο µε 

έναν πληθυσµό πλειοψηφίας Ibadhi. Το δόγµα του Ιµπαντισµού (Ibadhism) είναι 

γνωστό για το "µέτριο συντηρητισµό του". 
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Το Οµάν ήταν για αιώνες κέντρο για τους εµπόρους. Το 1508, το κυριότερο 

λιµάνι (και σηµερινή πρωτεύουσα) το Μουσκάτ, καταλήφθηκε από τους 

Πορτογάλους. Οι οχυρώσεις που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής 

κατοχής δεσπόζουν ακόµα στο Μουσκάτ. Η επιρροή της Πορτογαλίας υπερίσχυσε 

για  περισσότερο από έναν αιώνα, ωσότου κατακτήθηκε από τους Οθωµανούς το 

1659. Οι Οθωµανοί διώχτηκαν το 1741 από τον Ahmad ibn Said. Εντούτοις, το 

Οµάν καταλήφθηκε από την Περσία µεταξύ 1743 και 1746.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, το Οµάν ήταν το ισχυρότερο κράτος στην Αραβία 

και είχε σηµαντική παρουσία στην ανατολική αφρικανική ακτή µε κατοχές στο 

Baluchistan (επαρχία του Ιράν) και στη Ζανζιβάρη (νησί στη Κεντρική Αφρική 

απέναντι από την Τανζανία!). Το Οµάν ήταν το αντικείµενο του Γαλλοβρετανικού 

ανταγωνισµού καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Τελικά το 1891, το Οµάν έγινε 

βρετανικό προτεκτοράτο, και παρέµεινε έτσι ως το 1971.  

Μετά από την ανακάλυψη του πετρελαίου στο εσωτερικό, µια µεγάλη 

σύγκρουση πέντε ετών ξέσπασε το 1954, όταν ο ιµάµης ηγήθηκε µιας εξέγερσης 

ενάντια στις προσπάθειες του σουλτάνου να επεκτείνει τον κυβερνητικό έλεγχο στο 

εσωτερικό του Οµάν. Οι εξεγερµένοι νικήθηκαν το 1959 µε βρετανική βοήθεια. Στις 

αρχές της δεκαετίας του '60, ο ιµάµης, που εξορίστηκε στη Σαουδική Αραβία, έλαβε 

την υποστήριξη από τους οικοδεσπότες του και άλλες αραβικές κυβερνήσεις (αυτή η 

υποστήριξη τελείωσε στη δεκαετία του '80). Το 1964, µια επανάσταση αυτονόµησης 

άρχισε στην επαρχία Dhofar. Βοηθούµενοι από κοµµουνιστικές και αριστερές 

κυβερνήσεις όπως αυτή της Υεµένης, οι επαναστάτες διαµόρφωσαν το Μέτωπο 

Απελευθέρωσης Dhofar, το οποίο συγχωνεύτηκε αργότερα µε το Λαϊκό Μαρξιστικό 

Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Οµάν και του Αραβικού Περσικού Κόλπου 

(PFLOAG) και άρχισαν το αντάρτικο. Η δηλωµένη πρόθεση του PFLOAG ήταν να 

νικηθούν όλα τα παραδοσιακά αραβικά καθεστώτα του Περσικού Κόλπου. Στα µέσα 

του 1974, το PFLOAG µετονοµάστηκε σε Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση 

του Οµάν (PFLO).  

Στις 23 Ιουλίου του 1970, µε τη βοήθεια των Βρετανών ο σηµερινός 

Σουλτάνος Qabus ibn Said al-Said κατέλαβε την εξουσία, µε ένα πραξικόπηµα στο 

Παλάτι, ενάντια στον πατέρα του(!),  το Σουλτάνο Said ibn Taymur, ο οποίος πέθανε 

αργότερα εξόριστος στο Λονδίνο.  
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Ένα από τα πρώτα µέτρα του νέου Σουλτάνου ήταν να καταργηθούν πολλοί 

από τους σκληρούς περιορισµούς του πατέρα του, που είχαν αναγκάσει χιλιάδες 

Οµανούς να αφήσουν τη χώρα, και να προσφερθεί αµνηστία στους αντιπάλους του 

προηγούµενου καθεστώτος, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στο Οµάν. 

Καθιέρωσε επίσης µια σύγχρονη κυβερνητική δοµή και εγκαινίασε ένα σηµαντικό 

πρόγραµµα ανάπτυξης για να αναβαθµίσει τις εκπαιδευτικές και τις υγειονοµικές 

εγκαταστάσεις, να χτίσει µια σύγχρονη υποδοµή, και να αναπτύξει τους φυσικούς 

πόρους της χώρας.  

Τον Οκτώβριο του 1983, η απειλή των ανταρτών της PFLO µίκρυνε 

περισσότερο µε την σταθεροποίηση των διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ της Υεµένης 

(όπου είχαν καταλήξει οι εναποµείναντες αντάρτες της PFLO) και του Οµάν. 

Μάλιστα, η Υεµένη σταµάτησε την προπαγάνδα και τις ανατρεπτικές 

δραστηριότητες ενάντια στο Οµάν. Από την άλλη, το 1987, το Οµάν άνοιξε 

πρεσβεία  στο Άντεν, την πρωτεύουσα της Υεµένης.  

Τον Νοέµβριο του 1996, ο σουλτάνος Qaboos παρουσίασε το «βασικό 

καταστατικό του κράτους», το πρώτο γραπτό «Σύνταγµα του Οµάν». Τον Οκτώβριο 

του 2003 διενεργήθηκε στη χώρα το δηµοψήφισµα Majlis Al-shura στο οποία είχαν 

δικαίωµα ψήφου όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες άνω των 21 ετών. Περίπου 194.000 

Οµανοί, το 74% των εγγραµµένων ψηφοφόρων, συµµετείχαν στο δηµοψήφισµα 

(βλ.-14, 15, 24, 41 και 42).  

 

8.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

 Το πολίτευµα του Σουλτανάτου του Οµάν είναι η µοναρχία, δηλαδή η 

εξουσία κληρονοµείται από γενιά σε γενιά µέσα στην επικρατούσα οικογένεια των 

Αl-Said. Ο εκάστοτε Σουλτάνος του Οµάν είναι ο απόλυτος µονάρχης του Κράτους. 

Σηµερινός Σουλτάνος είναι ο Qabus ibn Said al-Said, ο οποίος συνάµα είναι και 

Πρωθυπουργός, Υπουργός Άµυνας, Εξωτερικών και Οικονοµικών! Το σουλτανάτο 

δεν έχει πολιτικά κόµµατα. Στις 6 Νοεµβρίου του 1996 επικυρώθηκε το πρώτο 

Σύνταγµα της χώρας, το οποίο απαγορεύει την ύπαρξη κοµµάτων (βλ.-15). 

Τον Νοέµβριο του 1991, ο Σουλτάνος καθιέρωσε το Majlis Al-shura  (το 

Συµβουλευτικό Συµβούλιο) σε µια προσπάθεια να συστηµατοποιηθεί και να 

διευρυνθεί η δηµόσια συµµετοχή στην κυβέρνηση. Το Συµβουλευτικό Συµβούλιο 
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χρησιµεύει ως ένας αγωγός πληροφοριών µεταξύ των ανθρώπων και των 

κυβερνητικών υπουργείων. Έχει την εξουσιοδότηση να αναθεωρήσει τα σχέδια της 

οικονοµικής και κοινωνικής νοµοθεσίας που προετοιµάζονται από τα υπουργεία. 

Όπως και σε πολλές αραβικές χώρες του Κόλπου, υφίστανται και στο Οµάν τα 

δηµοτικά συµβούλια, τα επονοµαζόµενα majlis, όπου ο κάθε υπήκοος µπορεί να 

συµµετέχει και να πει τη γνώµη του. 

Το δικαστικό σύστηµα του Οµάν παραδοσιακά έχει βασιστεί στον Ισλαµικό 

Νόµο τη Shari'a – δηλαδή τους νόµους του Κορανίου και τις προφορικές 

διδασκαλίες του Προφήτη Μωάµεθ. Ο πρώτος Ποινικός Κώδικας του Οµάν 

θεσπίστηκε το 1974. Το 1999, τα βασιλικά διατάγµατα τοποθέτησαν ολόκληρο το 

σύστηµα δικαστηρίων (δικαστές, εµπορικό δίκαιο, Shari'a και αστικά δικαστήρια)  

υπό την επίβλεψη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.  

Το Οµάν διατηρεί µικρό, αλλά επαγγελµατικό στρατό. Αν και το Οµάν 

απολαµβάνει έναν υψηλό βαθµό εσωτερικής σταθερότητας, οι περιφερειακές 

εντάσεις συνέπεια των πολέµων του Κόλπου, του πολέµου Ιράν-Ιράκ, των ανταρτών 

της PFLO συνεχίζουν να απαιτούν τις µεγάλες αµυντικές δαπάνες. Το 2005, το Οµάν 

διέθεσε $2,98 δισεκατοµµύρια δολάρια για την υπεράσπισή του - περίπου το 28,6% 

του συνολικού προϋπολογισµού του (βλ.-14).  

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, όταν κατέλαβε την εξουσία ο 

σουλτάνος Qaboos το 1970, το Οµάν είχε περιορισµένες επαφές µε τον έξω κόσµο, 

συµπεριλαµβανοµένων των γειτονικών αραβικών κρατών. Μόνο δύο χώρες, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Ινδία, διατηρούσαν διπλωµατική παρουσία στη χώρα!  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του ψυχρού πολέµου, το Οµάν απέφυγε τις 

σχέσεις µε τις κοµµουνιστικές χώρες λόγω της κοµµουνιστικής υποστήριξης στην 

εξέγερση στην επαρχία Dhofar.  

Το 1979, το Οµάν υποστήριξε τις συµφωνίες του Camp David και ήταν ένα 

από τα τρία κράτη της Αραβικής Ένωσης, µαζί µε τη Σοµαλία και το Σουδάν, που 

δεν χάλασαν τις σχέσεις τους µε την Αίγυπτο µετά από την υπογραφή της 

Αιγυπτιακής-Ισραηλινής Συνθήκης Ειρήνης το ίδιο έτος.  

Κατά τη διάρκεια του πολέµου Ιράν-Ιράκ, το Οµάν διατήρησε τις 

διπλωµατικές σχέσεις και µε τις δύο πλευρές υποστηρίζοντας έντονα τα ψηφίσµατα 

του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. που απαιτούσαν ένα τέλος στον πόλεµο.  
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Από το 1996 ως το 2000, το Οµάν και το Ισραήλ αντάλλαξαν εµπορικά 

γραφεία. Ωστόσο, µετά από λαϊκές διαδηλώσεις, το Οµάν έκλεισε το ισραηλινό 

εµπορικό γραφείο τον Οκτώβριο του 2000 αµέσως µετά την έναρξη της ∆εύτερης 

Ιntifada. 

Σήµερα το Οµάν διατηρεί πολύ στενούς δεσµούς µε το Ηνωµένο Βασίλειο, 

µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 

χρόνια, το Οµάν έχει αναλάβει διπλωµατικές πρωτοβουλίες στις κεντρικές ασιατικές 

δηµοκρατίες και ιδιαίτερα στο Καζακστάν, όπου συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα 

κατασκευής αγωγών πετρελαίου. 

Η χώρα στηρίζει και ενισχύει το ρόλο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(Ο.Η.Ε.), είναι ενεργός µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, της UNESCO, του ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, του Αραβικού 

Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Arab Gulf Cooperation Council – AGCC), 

της Ένωσης Αραβικών Χωρών (League of Arab States) κ.α. 

   

8.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

Αν και το Ιµπάντι, το δόγµα του Ισλάµ που επικρατεί στο Οµάν, είναι αρκετά 

φιλελεύθερο σε σύγκριση µε το Σουνιτικό ή το Σιιτικό, οι δυτικές επιρροές στη χώρα 

είναι αρκετά περιορισµένες. Για παράδειγµα, το οινόπνευµα είναι µόνο διαθέσιµο σε 

µερικά ξενοδοχεία και λίγα εστιατόρια.  

Στη χώρα υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα µε το εµπόριο σαρκός. Το ελλιπές 

νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει σε επιτήδειους να εκµεταλλεύονται την ανάγκη των 

οικονοµικών µεταναστών στη χώρα, ιδίως των γυναικών που καταφτάνουν από την 

Ινδία και το Πακιστάν.  

Η θέση της γυναίκας στο Οµάν δεν είναι τόσο περιορισµένη, όσο είναι για 

παράδειγµα στη συντηρητική Σαουδική Αραβία. Οι γυναίκες µπορούν να έχουν 

δίπλωµα και να οδηγούν, να σπουδάζουν σε µεικτά πανεπιστήµια και να 

καταλαµβάνουν θέσεις εξουσίας µέχρι και το υπουργικό αξίωµα. Σήµερα το 

Υπουργείο Παιδείας διοικείται από γυναίκα. Ωστόσο βάση νόµου, αρχηγός του 

κράτους δεν επιτρέπεται να γίνει γυναίκα (βλ.-41). 

Από το 1970, η κυβέρνηση έχει δώσει υψηλή προτεραιότητα στην 

εκπαίδευση για να αναπτύξει ένα εγχώριο εργατικό δυναµικό, το οποίο θεωρεί 
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παράγοντα ζωτικής σηµασίας στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Το 

1986, άνοιξε το πρώτο πανεπιστήµιο του Οµάν: το Πανεπιστήµιο του Σουλτάνου 

Qaboos (βλ.-43). Άλλα τριτοβάθµια όργανα είναι µια νοµική σχολή, ένα τεχνικό 

κολλέγιο, ένα οικονοµικό ινστιτούτο, ένα κολλέγιο κατάρτισης εκπαιδευτικών, και 

ένα ίδρυµα επιστηµών υγείας. Περίπου 250 πλήρεις και µερικές υποτροφίες 

απονέµονται κάθε έτος για τη µελέτη στο εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης, 19 ιδιωτικά 

κολλέγια και πανεπιστήµια. Από το 1999, η κυβέρνηση έχει αρχίσει µεταρρυθµίσεις 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός 

αυξανόµενου πληθυσµού, του οποίου µόνο ένα µικρό ποσοστό συνεχίζει στα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 75,8% (βλ.-13). 

Στον τοµέα της υγείας, το Οµάν έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι µέχρι το πραξικόπηµα του Σουλτάνου Qaboos σε όλη τη χώρα 

υπήρχε µόνο ένα νοσοκοµείο! Σήµερα η κατάσταση του τοµέα Υγείας έχει βελτιωθεί 

αρκετά και στους δείκτες θνησιµότητας νεογνών κατέχουν σχετικά χαµηλά ποσοστά 

παγκοσµίως µε 18,89%0. Ο προσδόκιµος χρόνος ζωής πλησιάζει τα 73,4 χρόνια (βλ.-

13). 

 Στη χώρα εκδίδονται τόσο αραβόφωνες, όσο κι αγγλόφωνες εφηµερίδες. 

Επίσης, κυκλοφορούν ελεύθερα και ξένες εφηµερίδες και περιοδικά. Εκπέµπουν 15 

ραδιοφωνικοί σταθµοί και 13 τηλεοπτικοί (βλ.-13). Η χώρα είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (World 

Intellectual Property Organization – WIPO). 

Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .om  και υπάρχει 

µικρή διείσδυση του  Ίντερνετ στον πληθυσµό, περίπου 200.000 χρήστες το 2005 

(βλ.-13). 

 

8.5 – Οικονοµία 

Όταν το Οµάν παρήκµασε από κέντρο εµπορίου όπλων και σκλάβων στο 

µέσο του 19ου αιώνα, η οικονοµία στηρίχθηκε αποκλειστικά στη γεωργία, στη βοσκή 

καµηλών και αιγών, στην αλιεία, και στις παραδοσιακές βιοτεχνίες. Η χώρα 

φηµίζεται για τα παραδοσιακά µαχαίρια khanjar (χατζάρ) τα οποία εξάγει σε όλο 

τον κόσµο. 
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Η πρώτη εξαγωγή του Οµανικού πετρελαίου έγινε στις 27 Ιουλίου 1967. 

Σήµερα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τροφοδοτούν την οικονοµία και τα 

εισοδήµατα από τα πετρελαιοειδή έχουν επιτρέψει τη δραµατική ανάπτυξη του Οµάν 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών. Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει περίπου 

90% των εξαγωγών του Οµάν κι η χώρα είναι η 26η µεγαλύτερη 

πετρελαιοπαραγωγός στον κόσµο. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) το 2006 

αγγίζει τα $34,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και τα $13.400 κατά άτοµο (βλ.-13).  

Σήµερα το Οµάν παράγει περίπου 700.000 βαρέλια πετρελαίου ανά ηµέρα 

(bpd) και έχουν υπάρξει σηµαντικές ανακαλύψεις κοιτασµάτων φυσικού αερίου. 

Ωστόσο, το Οµάν δεν έχει τους απέραντους πόρους πετρελαίου που έχουν µερικοί 

από τους γείτονές του. Τα κοιτάσµατα είναι περίπου 4,8 δισεκατοµµύρια βαρέλια 

(βλ.-13). Η κρατική επιχείρηση πετρελαίου ονοµάζεται «Ανάπτυξη Πετρελαίου 

Οµάν». Το Οµάν και το Μπαχρέιν είναι οι µόνες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες του 

Κόλπου που δεν είναι µέλη του ΟΠΕΚ.  

Η κυβέρνηση κινείται µπροστά µε ιδιωτικοποιήσεις και µε την ανάπτυξη του 

εµπορικού νόµου για να διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις. Το Οµάν έγινε µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου τον Οκτώβριο του 2000 και συνεχίζει να 

τροποποιεί τις οικονοµικές και εµπορικές πρακτικές του για να προσαρµοστεί στα 

διεθνή πρότυπα. Στις 20 Ιουλίου 2006, ο αµερικανικός Οίκος των Αντιπροσώπων 

(House of Representatives) ενέκρινε συµφωνία απελευθέρωσης των συναλλαγών 

µεταξύ των δυο κρατών. 

Η γεωργία και η αλιεία είναι ο παραδοσιακός τρόπος της ζωής στο Οµάν. Η 

παραγωγή καρυδών, µάνγκο, αλφάλφα, σίτου και µπανανών αυξάνονται. Το ίδιο και 

η εκτροφή βοοειδών (κυρίως στο Dhofar) και η παραγωγή πουλερικών. Οι εξαγωγές 

ψαριών (σκουµπρί, τόνος, γαρίδες, αστακός κ.ά.) και οστρακόδερµων είναι 

σηµαντικές (2,1% του ΑΕΠ). Κύριοι εισαγωγείς προϊόντων του Οµάν είναι οι 

ακόλουθες: Ιαπωνία (22,1%), Κίνα (15,2%), Ταϊλάνδη (12,6%), Νότια Κορέα 

(19,9%), Η.Π.Α. (9,4%). 

Σε µια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί η οικονοµία, στις αρχές της δεκαετίας 

του '80, η κυβέρνηση έχτισε εγκαταστάσεις µεταλλείας και καθαρισµού χαλκού στο 

Sohar. Άλλα µεγάλα βιοµηχανικά προγράµµατα εν εξελίξει περιλαµβάνουν 

εγκαταστάσεις καθαρισµού πετρελαίου, εγκαταστάσεις λιπάσµατος και µεθανόλης, 
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χύτη αργιλίου και δύο εργοστάσια τσιµέντου. Οι βιοµηχανικές ζώνες στο Rusayl και 

στο Sohar επιδεικνύουν τις ελαφριές βιοµηχανίες της χώρας. Τέλος, το µάρµαρο, ο 

ασβεστόλιθος, και ο γύψος µπορούν να αποδειχθούν εµπορικά βιώσιµοι κλάδοι στο 

µέλλον (βλ.-41 και 44).  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2005 (βλ.-18) έφτασαν στο επίπεδο των $789,4 εκατοµµυρίων 

δολαρίων. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους επενδύονται τα 

περισσότερα κεφάλαια. 

 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 24% 

Βαριά Βιοµηχανία 19% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή  15% 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία 10% 

Εξοπλισµός Μεταφορών 8% 

Καταναλωτικά Αγαθά 7% 

Logistics & ∆ιανοµή 3% 

Ηλεκτρονικά προιόντα 2% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ.8.5 –Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στο Οµάν.   

 

Τα κυβερνητικά προγράµµατα προσφέρουν ευνοϊκά δάνεια και προωθούν 

την οικοδόµηση νέων βιοµηχανικών περιοχών. Η κυβέρνηση δίνει τη µεγαλύτερη 

έµφαση στην «Omanization» του εργατικού δυναµικού, ιδιαίτερα στις τραπεζικές 

εργασίες, τα ξενοδοχεία κ.ά. ∆ηλαδή επιδιώκει τη στελέχωση των επιχειρήσεων µε 

Οµανούς πολίτες. Προς το στόχο αυτό, είναι υποχρεωτικό κάθε επιχείρηση να 

στελεχώνεται από 60% Οµανούς υπαλλήλους (βλ.-41).  

 

8.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στο Οµάν. 

∆υστυχώς το Σουλτανάτο του Οµάν δεν εκπροσωπείται από κάποια πρεσβεία 

στην Ελλάδα. Η πλησιέστερη πρεσβεία είναι αυτή της Ρώµης (βλ.-30). Σηµαντική 

πηγή πληροφοριών για τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς υπάρχουν αρκετές 

ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο Παράρτηµα 8 µπορεί κανείς να 

συλλέξει πληροφορίες της χώρας µέσω των διαφόρων ιστοσελίδων που 

παραθέτονται.  



 220 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΟΜΑΝ  ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΟΜΑΝ 

∆/νση : Via. Della Camillluccia 625, 

Post Code 135 Rome 

∆/νση : P.O. Βox 175, Muscat 117 

Τηλ.: (00 396) 3630 0517  Τηλ.: (00968) 706648, 793082 

Fax :  (00396) 3206802 Fax :  (00968) 787714, 796158 

 Επίτιµος Γενικός Πρόξενος: Saad 

Suhail Al Muhaini Bahwan 

 

Οι δυο χώρες διατηρούν οµαλές και αρµονικές διµερείς σχέσεις κι ο ετήσιος 

όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Οµάν το 2005 (βλ.-20) ανήρθε στα 7,1 

εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 508% από το 2004!) και οι εισαγωγές στα 5,5 

εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 0,5% από το 2004). 

Η γραφειοκρατία και η δωροδοκία είναι σηµαντικά προβλήµατα στην 

κυβέρνηση του Οµάν, εν µέρει λόγω της µη αξιοκρατικής πλήρωσης των θέσεων 

των υψηλών αξιωµατούχων, και εν µέρει επειδή όλη η κυβερνητική χρηµατοδότηση 

ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών, που δηµιουργούν µια µεγάλη λειτουργική 

δυσχέρεια. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αποθαρρυντικό πρόβληµα επειδή περισσότερο 

από 50% της οικονοµίας διοχετεύεται µέσω των κυβερνητικών οργάνων και των 

συµβάσεων.  

Αντίθετα µε τα γειτονικά Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα που έχουν µια αυστηρή 

νοµοθεσία στις συµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα, στο Οµάν καµία προστασία ή 

εγγύηση δεν υπάρχει για να κρατήσει τα κυβερνητικά όργανα υπεύθυνα στην 

ικανοποίηση των όρων των διαφόρων συµφωνιών. Λόγω αυτών των προβληµάτων, 

πολλά διεθνή επιχειρηµατικά γραφεία δεν επικροτούν την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στο Οµάν. 

 Στο Οµάν οποιοσδήποτε ξένος επιχειρηµατίας µπορεί να επιχειρήσει άµεσα 

χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός τοπικού συνεταίρου (business partner). 

Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό το 60% των υπαλλήλων της επιχείρησης να είναι πολίτες 

του Οµάν. Πολλές πληροφορίες µπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Πληροφοριών στη διεύθυνση www.omanet.om . 
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 Το κράτος συµµετέχει ενεργά σε σηµαντικούς παγκόσµιους οργανισµούς, 

στηρίζει και συµµορφώνεται στα ψηφίσµατά τους. Το Οµάν είναι µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και συµµετέχει στην Γενική Συµφωνία ∆ασµών 

και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) κ.ά.  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Οµάν (Oman Chamber of Commerce 

and Industry - OCCI). Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.chamberoman.com όπου υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς 

µπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα. 

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές εκθέσεις παγκοσµίου εµβέλειας (βλ.-41). 

Οι υποδοµές των συνεδριακών κέντρων είναι ικανοποιητικές. Το Oman Exhibition 

Hall είναι το µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας καλύπτοντας µια έκταση 

28.000 τ.µ. Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: MUSCAT INTERNATIONAL 

FAIR, FINE ARTS EXHIBITION, OMAN TRAVEL MARKET, MUSCAT 

INTERNATIONAL BOOK FAIR, INTERIOR & BUILDEX, MUSCAT 

FURNITURE EXHIBITION, FASHION & ACCESSORIES FAIR , GULF AGRO 

FISH & FOOD, GULF ECO, MOTOR SHOW, WOMAN EXHIBITION, HEALTH 

EXPO κ.ά. 

 

8.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

 Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω των τεσσάρων διεθνών 

αεροδροµίων της - µεγαλύτερο αυτό στην πρωτεύουσα Μουσκάτ (Muscat 

International Airport). Οι αερογραµµές της χώρας είναι οι Oman Air 

(www.omanair.aero). ∆υστυχώς δεν υπάρχει άµεση αεροπορική σύνδεση της 

Ελλάδας µε το Οµάν. Βασικότερα λιµάνια της χώρας είναι αυτά στις πόλεις 

Μουσκάτ (Mina' Qabus) και Salalah (Mina Raysout). 

 

8.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στο Οµάν; 

Το Σουλτανάτο του Οµάν δεν είναι η πλέον αναπτυσσόµενη οικονοµία του 

Κόλπου. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, πολλά διεθνή επιχειρηµατικά κέντρα 

αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στη χώρα καθώς δεν υπάρχει συγκεκριµένο 

νοµοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ωστόσο, το Οµάν έχει 
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κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου που το 

καθιστούν επιχειρηµατικά ενδιαφέρον. 

 Πρώτα απ’ όλα, κατέχει ίσως την πλέον στρατηγική θέση στον Περσικό 

Κόλπο, αφού βρέχεται από τον Περσικό Κόλπο και µάλιστα ελέγχει το στενό της 

Χουρµούζης (Hormuz), βρέχεται από την Αραβική Θάλασσα, δηλαδή το άνοιγµα 

της Ερυθράς προς τον Ινδικό Ωκεανό και τέλος είναι τόσο κοντά στις χώρες του 

Κόλπου, όσο κοντά είναι και στο Πακιστάν και την Ινδία! 

 Επίσης, το θρήσκευµα της χώρας διακρίνεται για την ηπιότητά του. Οι 

µουσουλµάνοι Ιµπάντι δεν πρεσβεύουν τις φονταµενταλιστικές θέσεις των Σιιτών 

και Σουνιτών Μουσουλµάνων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας Οµανός 

φοιτητής στην Ελλάδα: «Τα πράγµατα στο Οµάν είναι απλά. Μπορείς να 

προσευχηθείς όποια ώρα της ηµέρας σε βολεύει…» Η ηπιότητα του θρησκεύµατος 

ίσως αποτελεί ένα πλεονέκτηµα για τον φιλόδοξο επιχειρηµατία, καθώς δεν θα 

συναντήσει εµπόδια που θα προκαλούνται από τη θρησκευτική διαφορετικότητά 

του. 

Στο Παράρτηµα 8 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Οµάν. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 8 
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8.1 – Χάρτης του Οµάν. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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8.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

Ministrty of Information www.omanet.om 

Ministry of Commerce and 

Industry 

www.mocioman.gov.om 

Ministry of National Economy www.moneoman.gov.om 

Ministry of Education www.moe.gov.om 

Ministry of Tourism www.omantourism.gov.om 

Ministry of Health www.moh.gov.om 

Ministry of Finance  www.mof.gov.om 

Ministry of Justice www.moj.gov.om 

Ministry of Heritage & Culture www.mhc.gov.om 

Επιµελητήριο Βιοµηχανίας κι 

Εµπορίου 

www.chamberoman.com 

Αεροδρόµια www.omanairports.com 

Portal (Κόµβος Ιστοσελίδων) www.omaninfo.com  

Sultan Qaboos University www.squ.edu.om 

Sohar University www.soharuni.edu.om 
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8.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.8.3.1  -  Το Σουλτανάτο του Οµάν όπως φαίνεται από το δορυφόρο. 
 

 
 

Εικ. Π.8.3.2  -  Γυναίκα οµιλητής στο Πανεπιστήµιο του Σουλτάνου. 
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Εικ. Π.8.3.3  -  Παραδοσιακός χορός µε τα φηµισµένα µαχαίρια khanjar. 
 

 
 

Εικ. Π.8.3.4  -  Άποψη από γυναικεία αγορά. 
 

 
 

Εικ. Π.8.3.5  -  Φωτογραφία του Σουλτάνου του Οµάν Qabus ibn Said al-Said. 
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Εικ. Π.8.4.6  -  Μνηµείο στο Οµάν. 
 
 

 
 

Εικ. Π.8.3.7  - Αεροσκάφος των εθνικών αερογραµµών Oman Air. 
 
 

 
 

Εικ. Π.8.3.8 – Σύναψη µιας ελληνο-οµανικής επιχειρηµατικής συµφωνίας. 
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Κεφάλαιο 9 

Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 

 

 

 

 

-Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا)

Sa'ūdiyyah) 



 232 

 



 233 

 

 

Εικ. 9.1 -  Προσκυνητές στη Μέκκα, την πόλη που γεννήθηκε ο Προφήτης του Ισλάµ, ο 

Μωάµεθ.8 

 

 

 

Η χώρα του Μωάµεθ, η Σαουδική Αραβία. 

Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την Αραβική 

Χερσόνησο. Η χώρα όπου γεννήθηκε (Μέκκα) και πέθανε (Μεδίνα) ο Προφήτης του 

Αλλάχ, ο Μωάµεθ, και συχνά αναφέρεται ως «η  Γη των δυο Ιερών Τεµενών», είναι ο 

ιερότερος προορισµός για όλους τους µουσουλµάνους. 

Σήµερα, η χώρα είναι η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του πλανήτη 

και ρυθµιστικός παράγοντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις της µε τις 

Η.Π.Α. συχνά έχουν κατακριθεί από τον αραβικό κόσµο. Ωστόσο, είναι σηµαντικός 

αρωγός στις προσπάθειες εξυγίανσης πολλών φτωχών µουσουλµανικών χωρών.  

Η Σαουδική Αραβία είναι µια συντηρητική µουσουλµανική κοινωνία, όπου ο 

ρόλος της γυναίκας είναι ακόµα περιορισµένος. Βήµατα ανάπτυξης και προόδου 

γίνονται συνεχώς, καθώς, µέσω των ξένων επενδύσεων στη χώρα, η Σαουδική Αραβία 

ανοίγεται δειλά δειλά στη ∆ύση. 

                                                 
8 (πηγή : www.worldatlas.com) 
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9.1 - Γεωπολιτικά Στοιχεία  

 

 

Εικ. 9.2  - Η γεωγραφική θέση της Σαουδικής Αραβίας (πηγή: wikipedia.org). 

 

Η Σαουδική Αραβία είναι η µεγαλύτερη σε έκταση χώρα του Περσικού 

Κόλπου, κατέχει περίπου το 80% της Αραβικής Χερσονήσου. Η έκταση της χώρας 

είναι 2.149.690 τετραγωνικά χιλιόµετρα, περίπου το 1/5 των Η.Π.Α. Πρωτεύουσά 

της είναι το Ριάντ (Riyadh). Άλλες µεγάλες πόλεις είναι η Τζέντα, η Μέκκα και η 

Μεδίνα. Η Μέκκα και η Μεδίνα είναι ίσως οι σηµαντικότερες θρησκευτικές πόλεις 

του Ισλάµ και συχνά η Σαουδική Αραβία αναφέρεται και ως «η Γη των δυο ιερών 

τεµενών». Μέρα Ανεξαρτησίας είναι η 23η Σεπτεµβρίου.  

Η Σαουδική Αραβία συνορεύει µε πολλές χώρες. Έχει συνολικά 4.431 

χιλιόµετρα συνόρων: µε την Υεµένη (1.458 χλµ.), το Ιράκ (814 χλµ.), την Ιορδανία 

(744 χλµ.) το Οµάν (676 χλµ.), τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (457 χλµ.), το 

Κουβέιτ (222 χλµ.) και το Κατάρ (60 χλµ.). Έχει ακτογραµµές 2.640 χιλιοµέτρων. 

Η χώρα είναι διοικητικά χωρισµένη σε 13 επαρχίες (manatiq), οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah, Al 

Gassim, Ar Riyad, Ash Sharqiyah, 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk. Στο 

ακόλουθο σχήµα φαίνεται γεωγραφικά η διοικητική διάκριση. 
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1. Al Bahah 
2. Al Hudud ash 

Shamaliyah 
3. Al Jawf 
4. Al Madinah 
5. Al Gassim 
6. Ar Riyad 
7. Ash Sharqiyah 
8. 'Asir 
9. Ha'il 
10. Jizan 
11. Makkah 
12. Najran 
13. Tabuk 

Εικ. 9.3 – Οι 13 επαρχίες (manatiq) στη Σ. Αραβία (πηγή: wikipedia.org). 

 

Η χώρα καλύπτεται κυρίως από έρηµο. Στο νότο, στο οροπέδιο Najd 

απλώνεται µία από τις µεγαλύτερες αµµώδεις ερήµους του κόσµου, η Ρουµπ Αλ 

Χαλί (Rub al Khali). Το κλίµα διαφέρει στην ακτή από την ενδοχώρα. Ξηρές και 

ακραίες θερµοκρασίες χαρακτηρίζουν το εσωτερικό της χώρας και υψηλή υγρασία 

σε συνδυασµό µε µεσαίες θερµοκρασίες τις ακτές. Η θερµοκρασία κατά µήκος των 

ακτών σπάνια ανεβαίνει πάνω από 38ο Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

υπάρχει οµίχλη ενώ το βράδυ η οµίχλη συνδυάζεται µε ζέστη. Στα τέλη της άνοιξης 

και στις αρχές του καλοκαιριού στις παράκτιες περιοχές επικρατεί η εποχή των 

ανέµων. Στο εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας στις περιοχές της ερήµου υπάρχουν 

ακραίες θερµοκρασίες. Η µέση θερµοκρασία ηµέρας το καλοκαίρι είναι 45ο 

Κελσίου, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο να φτάσει µέχρι τους 54ο Κελσίου. Οι νύχτες 

του χειµώνα µπορούν να είναι σχετικά κρύες, αλλά η θερµοκρασία σπάνια πέφτει 

κάτω από το µηδέν. Οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες. Στη νοτιοδυτική περιοχή του 

Ασίρ, από το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο, είναι εποχή µουσώνων (βλ.-13).   

Ο πληθυσµός (απογραφή 2004) αγγίζει τα 25.795.938 µε ρυθµό αύξησης 

2.4%. Ο πληθυσµός της χώρας είναι πολύ οµοιογενής. Ο εθνικός πληθυσµός είναι 

90% Άραβες και  10% Ασιάτες (από Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Φιλιππίνες 

κ.α.). Το σύνολο του πληθυσµού περιλαµβάνει 5.576.000 ξένους υπηκόους. Περίπου 

100.000 αλλοδαποί µπαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα για να εργαστούν. Λιγότεροι από 
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100.000 Ευρωπαίοι ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία. Η πρωτεύουσα 

Ριάντ έχει πληθυσµό 3,6 εκατοµµυρίων κατοίκων (βλ.-14).  

Η επίσηµη γλώσσα είναι η Αραβική. Ο αλφαβητισµός αγγίζει το 78,8%. Η 

µέση προσδόκιµη ηλικία είναι τα 75,6 χρόνια . Επίσηµη θρησκεία είναι η Ισλαµική 

και το 100% των πολιτών του κράτους είναι µουσουλµάνοι (βλ.-13). 

Το νόµισµα της χώρας είναι το Ριγιάλ (Saudi Arabia Riyal - SAR) και η 

συναλλαγµατική ισοτιµία του έναντι του Ευρώ στις 16 Αυγούστου 2006 (βλ.-11) 

ήταν: 

 

1 EUR = 4,78574 SAR 

1 SAR = 0,208954 EUR 

  

 

Εικ.9.4 – Το Riyal, το  νόµισµα της Σαουδικής Αραβίας.  

 

Στην Εικόνα 9.5 φαίνεται διαγραµµατικά (βλ.-12) η πορεία του νοµίσµατος έναντι 

του Euro για ένα διάστηµα 12 µηνών (29/08/05 – 22/08/06). Τον ∆εκέµβριο του 

2001, το Συµβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (στο οποίο συµµετέχει η 

Σαουδική Αραβία) συµφώνησε να καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2010 ένα κοινό 

νέο νόµισµα στην περιοχή που θα ονοµάζεται δηνάριο. 
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Εικ. 6.5 – Η πορεία του Σαουδαραβικού Ριγιάλ έναντι του Ευρώ 

 για το διάστηµα 29/08/05 – 22/08/06 (πηγή: www.exchangerate.com).  

 

Το µέσο ετήσιο εισόδηµα είναι $10.560 δολάρια (βλ.-13). 

 

9.2 - Ιστορία 

Μέχρι το 570 µ.Χ. (Προ-ισλαµική περίοδος) η Αραβία – ιδίως η νότια 

Αραβία- είχε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Ο πολιτισµός  εξελίχθηκε 

γρήγορα, επειδή είχε σταθερή επαφή µε τον έξω κόσµο µέσω των εµπορικών οδών 

που εκτείνονταν στην περιοχή. Εξαγωγές σε λιβάνι και µύρο έφεραν πλούτο και 

παγκόσµιες διασυνδέσεις µε το σηµερινό Μπαχρέιν, την Υεµένη και το Οµάν. Ενώ 

οι Πέρσες και οι Ρωµαίοι πολεµούσαν για να ελέγξουν την Εγγύς Ανατολή, η 

Αραβική κοινωνία επωφελήθηκε από την ανταλλαγή ιδεών που ήταν αποτέλεσµα 

των ταξιδιών που γινόταν µε καραβάνια από καµήλες. Πλήθος θρησκειών έκαναν 

την εµφάνισή τους στην περιοχή συµπεριλαµβανοµένων του Χριστιανισµού, του 

Ιουδαϊσµού και ποικίλων πολυθεϊστικών ειδωλολατρικών. 

Κατά την περίοδο του πρώιµου Ισλάµ, γεννιέται ο Προφήτης Μοχάµεντ – το 

570 µ.Χ. – που έµελλε να αλλάξει για πάντα τη Σαουδική Αραβία. Σήµερα πολλοί 
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Άραβες αναφέρονται στη χρονική στιγµή πριν την εισαγωγή και διάδοση του 

Ισλαµισµού ως «η εποχή της άγνοιας». Ο Προφήτης γεννήθηκε στην πόλη της 

Μέκκας, στη διακεκριµένη φυλή  Quraysh, η οποία έλεγχε τα υδατικά δικαιώµατα 

της περιοχής και έπαιζε ένα σπουδαίο ρόλο στο εµπόριο της χερσονήσου. 

 Η ζωή του Μοχάµεντ συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό στην ενοποίηση της 

Αραβίας. Μέχρι τον έβδοµο αιώνα οι φυλές της χερσονήσου λάµβαναν µέρος σε µια 

σειρά καταστροφικών πολέµων για τον έλεγχο της περιοχής. Η κατάσταση είχε 

αλλάξει δραµατικά µέχρι το θάνατο του Μοχάµεντ το 632 µ.Χ. Ο Μοχάµεντ όπως 

και ο πολιτικός του διάδοχος Abu Bakr, απολάµβανε την πίστη όλης σχεδόν της 

Αραβίας. Ο Abu Bakr µε τη χρήση βίας και εξαναγκασµού σχηµάτισε µια ακόµη πιο 

ισχυρή συµµαχία από φυλές της Αραβίας και απαίτησε τον προσηλυτισµό στο Ισλάµ 

από τους πιστούς παλαιών πολυθεϊστικών θρησκειών. Παρόλο που δεν καθορίστηκε 

πνευµατικός διάδοχος του Προφήτη, η ίδρυση του χαλιφάτου ξεπρόβαλε και 

διέδωσε την Ισλαµική αυτοκρατορία.  

Τα πρώτα 30 χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Προφήτη, οι χαλίφηδες 

κυβέρνησαν τον Ισλαµικό κόσµο από τη Γιαθρίµπ, γνωστή σήµερα ως Μεδίνα.  

Αποκρινόµενοι σε απειλές από τη Βυζαντινή και Περσική αυτοκρατορία, οι 

χαλίφηδες απαιτούσαν υποταγή από τις αραβικές φυλές. Σε σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα η Ισλαµική Αυτοκρατορία εξαπλώθηκε προς τα βόρεια µέχρι τη σηµερινή 

Ισπανία, το Πακιστάν και τη Μέση Ανατολή.  

Η διατήρηση όµως της ενότητας αποδείχθηκε µια συνεχής πρόκληση. Μετά 

το θάνατο του τρίτου χαλίφη, Uthman, το 656 µ.Χ., παρατηρήθηκε διάσπαση στη 

νεαρή ισλαµική αυτοκρατορία. Οι Umayyads καθιέρωσαν µία κληρονοµική γραµµή 

χαλίφηδων που είχαν σαν κέντρο τη ∆αµασκό. Οι Abbasids, διεκδικώντας µία 

διαφορετική κληρονοµική γραµµή, κυβέρνησαν από τη Βαγδάτη και τελικά 

ανέτρεψαν τους Umayyads το 750 µ.Χ. Παρά το γεγονός ότι η πνευµατική σηµασία 

της Μέκκας και της Μεδίνας παρέµενε συνεχής, η πολιτική σπουδαιότητα της 

Αραβίας στον Ισλαµικό κόσµο εξασθένισε. Μέχρι το 900 µ.Χ. τα σπουδαιότερα 

ισλαµικά κέντρα πολιτικής και διακυβέρνησης βρισκόταν στην Αίγυπτο, την Ινδία, 

την Τουρκία και τις δηµοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. 

Το Ισλάµ του Al Saud και του Wahhabi χαρακτηρίζει την περίοδο που η 

οικογένεια Al Saud αναδείχθηκε ως ο κυρίαρχος παράγοντας στη σύγχρονη ιστορία 
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της Σαουδικής Αραβίας. Η άνοδος των Al Saud συνέπεσε µε αυτήν του 

µουσουλµάνου µελετητή Muhhamad ibn Abd al Wahhab (1703-1787), που 

έγραψε και διακήρυξε ενάντια των ηγετών και των παραδόσεων που ήταν αντίθετες 

στην ιδέα ενός και µοναδικού θεού. Αντίθετα µε άλλους θρησκευτικούς ηγέτες που 

διακήρυτταν την αντι-τριαδικότητα, ο Wahhabi απαίτησε να χρησιµοποιηθεί η 

πολιτική δύναµη για να εφαρµόσει τη θεολογία του. Το 1744, ο Wahhabi βρήκε τον 

πολιτικό σύντροφο που έψαχνε, τον Muhhamad ibn Saud. Έδωσαν όρκο να 

δουλέψουν µαζί για να ιδρύσουν ένα κράτος που να κυβερνάται  σύµφωνα µε τις 

αρχές του Ισλαµισµού. Η συµµαχία βασίστηκε στην αξίωση του Wahhabi για την 

ύπαρξη θρησκευτικής νοµιµότητας και στην ετοιµότητα του Muhhamad ibn Saud να 

αναλάβει την jihad (ιερός πόλεµος) υπερασπιζόµενος τέτοιες αρχές.  

Μετά το θάνατο του Muhhamad ibn Saud το 1765 ο γιος του, ο Abd al Aziz 

συνέχισε στα βήµατα του Wahhabi. Τα επόµενα 150 χρόνια η τύχη της οικογένειας 

Al Saud δοκιµάστηκε πολλές φορές, καθώς οι κυβερνήτες της αγωνίστηκαν εναντίον 

της Αιγύπτου, της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και άλλων αραβικών οικογενειών για 

τον έλεγχο της χερσονήσου. Το 1902, ο µεγαλύτερος γιος του ηγέτη Abd ar Rahman, 

ο Αbd al Aziz οδήγησε µια µικρή στρατιωτική δύναµη σε επιδροµή εναντίον της 

φρουράς του Al Rashid στο Ριάντ, κερδίζοντας µία σταθερή θέση στη Najd. Από 

εκεί αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του και δυνάµωσε τόσο τη θέση του που η φρουρά 

του Al Rashid ήταν αδύνατο να τον εκδιώξει. Τα επόµενα 25 χρόνια ο Abd al Aziz 

επέκτεινε σταδιακά την κυριαρχία του και µε τον τρόπο αυτό έγινε ο ιδρυτής του 

σύγχρονου Σαουδαραβικού κράτους.  

Το 1932, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έγινε επίσηµο, αλλά τη 

δεκαετία του 1930 αντιµετώπισε σοβαρή οικονοµική στενότητα. Ευτυχώς, όµως οι 

γεωλόγοι ανακάλυψαν τα τεράστια αποθέµατα πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή… 

 Μετά το θάνατο του Abd al Aziz το 1953, ο Saud διαδέχθηκε τον πατέρα του 

ως βασιλιάς σε ένα βασίλειο που χαρακτηρίστηκε από τεράστια κρατικά έξοδα. Το 

1964 η βασιλική οικογένεια ανταποκρινόµενη στη δηµόσια δυσαρέσκεια εκθρόνισε 

τον Saud και όρισε βασιλιά τον ετεροθαλή αδερφό του Faisal. Ο νέος βασιλιάς 

εισήγαγε τη ∆υτική τεχνολογία και ενίσχυσε τη δηµόσια εκπαίδευση. Κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του (1964-75), η διπλωµατία ήταν πολυσύνθετη τόσο µέσα 

στον Αραβικό κόσµο, όσο και έξω από τα σύνορά του.  
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Το 1967 η Σαουδική Αραβία δήλωσε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του 

Πολέµου των Έξι ηµερών ανάµεσα στα αραβικά και ισραηλινά στρατεύµατα. Το 

1973 κατά τη διάρκεια της αραβο-ισραηλινής διαµάχης, η Σαουδική Αραβία 

αποφάσισε για άλλη µία φορά να µη συµµετάσχει στρατιωτικά, ωστόσο έλαβε µέρος 

στο µποϋκοτάζ του αραβικού πετρελαίου προς τις Ηνωµένες Πολιτείες. 

 Το 1975, ο Faisal έπεσε θύµα δολοφονίας που πραγµατοποιήθηκε από έναν 

ανιψιό του. Ο δολοφόνος ήταν ένα µόνο µέλος µιας µεγαλύτερης οµάδας 

δυσαρεστηµένων µελών της βασιλικής οικογένειας. Μια ενδελεχής  έρευνα ωστόσο, 

οδήγησε στο συµπέρασµα ότι είχε δράσει µόνος του. Τον Faisal διαδέχτηκε ο 

ετεροθαλής αδερφός του Khalid. Ο ετεροθαλής αδερφός των δυο προηγούµενων, 

Πρίγκηπας Fahd ορίστηκε διάδοχος του θρόνου και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. 

Σηµειώθηκε γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη και το βασίλειο ανέλαβε ένα σηµαντικό 

ρόλο στην πολιτική της περιοχής, καθώς και στα διεθνή οικονοµικά θέµατα. 

 Toν Ιούνιο του 1982, ο βασιλιάς Khalid πέθανε και ο Fahd έγινε βασιλιάς και 

πρωθυπουργός. Η οικονοµία της Σαουδικής Αραβίας προσαρµόστηκε σε 

χαµηλότερα έσοδα πετρελαίου που ήταν αποτέλεσµα µιας παγκόσµιας πτώσης της 

τιµής του πετρελαίου. Τον Αύγουστο του 1988, ο βασιλιάς Fahd έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο, καθώς έφερε ανακωχή ανάµεσα στο Ιράκ και το Ιράν. 

 Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η διπλωµατική και οικονοµική σχέση 

της Σαουδικής Αραβίας µε τις Η.Π.Α υπήρξε δυνατή. Ωστόσο, η σχέση αυτή 

προκάλεσε την κριτική του Αραβικού κόσµου. Η ήττα του Ιράκ στον πόλεµο του 

Κόλπου, όµως, αποκατέστησε τις σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας µε το Ιράν, 

αποφέροντας ευηµερία και εξουδετερώνοντας εντάσεις που πιθανότατα να 

οδηγούσαν σε ένοπλες διαµάχες. 

 Το 1997, ύστερα από το εγκεφαλικό επεισόδιο του βασιλιά Fahd, διάδοχος 

του θρόνου ορίστηκε ο Πρίγκηπας Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Όταν τον 

Αύγουστο του 2005, ο πρώτος υπέκυψε τελικά, ο Πρίγκιπας έγινε Βασιλιάς της 

Σαουδικής Αραβίας (βλ.-10, 14, 15 και 45).  

  

9.3 - Πολιτικό Πλαίσιο 

Το πολίτευµα της Σαουδικής Αραβίας είναι η µοναρχία. Ο Βασικός Νόµος 

του 1992 δήλωνε ότι η Σαουδική Αραβία έχει µοναρχία  και θα κυβερνάται από τους 
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γιους και τους εγγονούς του βασιλιά Abd Al Aziz Al Saud. Σηµερινός Βασιλιάς, 

όπως προαναφέρθηκε είναι ο Βασιλιάς Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. H 

σύσταση της χώρας βασίζεται στο Κοράνι και η διακυβέρνηση της χώρας ορίζεται 

από τον Ισλαµικό Νόµο (Sharía). Η δύναµη του βασιλιά είναι περιορισµένη, επειδή 

πρέπει να τηρεί τη Sharía και άλλες παραδόσεις. Πρέπει επίσης να διατηρεί 

οµοφωνία µε τη βασιλική οικογένεια, τους περίπου 10.000 θρησκευτικούς ηγέτες 

(ulema) και τους αρχηγούς των πιο σηµαντικών οικογενειών της Σαουδικής 

κοινωνίας. Η επιλογή του βασιλιά γίνεται µεταξύ των ηγετικών µελών της βασιλικής 

οικογένειας και ακολουθεί η έγκριση των ulema (βλ.-10, 15). 

 Το Υπουργικό συµβούλιο ορίζεται από το Βασιλιά και είναι υπόλογο σε 

αυτόν. Το συµβούλιο αυτό αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο και 

δεύτερο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης (αναπληρωτής πρωθυπουργός), 20 

υπουργούς (από τους οποίους ο υπουργός άµυνας είναι ταυτόχρονα και ο 2ος 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης), δύο υπουργούς κράτους και ένα µικρό αριθµό από 

συµβούλους και επικεφαλείς µεγάλων αυτόνοµων οργανισµών. 

 Η νοµοθεσία είναι αποτέλεσµα ψηφίσµατος του Υπουργικού Συµβουλίου και 

του Συµβουλίου Shura, επικυρωµένη από βασιλικό διάταγµα και πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τη Sharía. Η δικαιοσύνη απονέµεται µε βάση τη Sharía από ένα 

σύστηµα θρησκευτικών δικαστηρίων των οποίων οι δικαστές ορίζονται από το 

Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 12 δικαστές κι ορίζεται 

από το Βασιλιά. Η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου προστατεύεται από το νόµο. 

Ο Βασιλιάς ενεργεί ως το ανώτατο εφετείο και έχει τη δύναµη να δίνει χάρη. 

Όλες οι επαρχίες της χώρας (βλέπε §9.1) κυβερνώνται από πρίγκιπες ή 

στενούς συγγενείς  της βασιλικής οικογένειας. Όλοι οι κυβερνώντες ορίζονται από 

το βασιλιά. ∆εν υπάρχουν πολιτικά κόµµατα ή εκλογές. Η χώρα ωστόσο 

πραγµατοποίησε τις πρώτες της δηµοτικές εκλογές το 2005. Στις εκλογές είχαν 

δικαίωµα µόνο οι άντρες ηλικίας 21 ετών και άνω και επέλεξαν τα µισά µέλη των 

δηµοτικών συµβουλίων.  

Η Σαουδική Αραβία έγινε µέλος των Ηνωµένων Εθνών και της αραβικής 

ένωσης το 1971. Το 1981 ενώθηκε µε τους πέντε γείτονές του – το Μπαχρέιν, το 

Οµάν, το Κουβέιτ, τα Η.Α.Ε. και το Κατάρ - για να διαµορφώσει το στρατηγικό 

Συµβούλιο συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (GCC). Επίσης, είναι ενεργός µέλος 
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της Παγκόσµιας Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της UNESCO, του 

ΟΠΕΚ, του ΟΑΠΕΚ, της Ένωσης Αραβικών Χωρών (League of Arab States) κ.ά.  

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, η Σαουδική κυβέρνηση συχνά βοηθά 

τις περιφερειακές κρίσεις και υποστηρίζει τις Ισραηλινο-παλαιστινιακές 

διαπραγµατεύσεις ειρήνης. Τον Μάρτιο του 2002, ο διάδοχος (τότε) του θρόνου 

Abdallah πρόσφερε ένα σχέδιο ειρήνης της Μέσης Ανατολής στην ετήσια σύνοδο 

κορυφής της αραβικής ένωσης, στην οποία οι αραβικές κυβερνήσεις θα πρόσφεραν: 

"τις κανονικές σχέσεις και την ασφάλεια του Ισραήλ σε αντάλλαγµα µιας πλήρους 

ισραηλινής απόσυρσης από όλα τα κατειληµµένα αραβικά εδάφη, της αναγνώρισης 

ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους µε την Ιερουσαλήµ ως κεφάλαιό της, και 

της επιστροφής των παλαιστινιακών προσφύγων."  

Το 1990-91, η Σαουδική Αραβία διαδραµάτισε ένα σηµαντικό ρόλο στον 

πόλεµο του Κόλπου βοηθώντας ενεργά τις Η.Π.Α. Για αυτό το λόγο, οι σχέσεις 

µεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Τυνησίας, της Αλγερίας, και της Λιβύης 

επιδεινώθηκαν. Πλέον, οι σχέσεις µεταξύ αυτών των χωρών και της Σαουδικής 

Αραβίας έχουν επιστρέψει στην προπολεµική θέση τους.  

Οι σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας µε τις χώρες που εξέφρασαν την 

υποστήριξη για την εισβολή του Σαντάµ Χουσεΐν στο Κουβέιτ - Υεµένη, Ιορδανία, 

και Σουδάν – επιδεινώθηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά από τον 

πολέµο. Παραδείγµατος χάριν, µερικοί πολίτες της Υεµένης απελάθηκαν από τη 

Σαουδική Αραβία, αφότου η κυβέρνηση της Υεµένης ανήγγειλε τη θέση της, 

επιδεινώνοντας κατά συνέπεια µια υπάρχουσα διαφωνία συνόρων. Οι σχέσεις µε την 

Υεµένη, ειδικά αµέσως µετά τον εµφύλιο πόλεµο της Υεµένης του 1994, 

παραµένουν εύθραυστες. Οι δε σχέσεις µε την Ιορδανία, το Σουδάν και την PLO (η 

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, της οποίας ηγείτο ο Γιασέρ 

Αραφάτ) έχουν βελτιωθεί, µε τη Σαουδική κυβέρνηση να παρέχει σήµερα 

οικονοµική βοήθεια για την παλαιστινιακή αρχή (βλ.-10, 15). 

   

9.4 - Κοινωνία - Πολιτισµός  

H κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας αποτελείται από ένα σηµαντικό ποσοστό 

νέων ανθρώπων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 2004 το 38% του 
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πληθυσµού είναι κάτω από 15 χρονών, το 59,3% είναι µεταξύ 15 και 65 ετών και το 

2,3% ανήκει στην ηλικία των 65 και άνω. 

 Η ισλαµική είναι η επίσηµη θρησκεία της Σαουδικής Αραβίας. Η παρουσία 

άλλων θρησκειών στη Σαουδική Αραβία οφείλεται σε ξένους υπηκόους που ζουν και 

εργάζονται στη χώρα συµπεριλαµβανοµένων Ινδών (Hindus) και Χριστιανών. Τα 

τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στους µη-Μουσουλµάνους να ασκούν 

τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατ’ ιδίαν, ωστόσο καµία αλλαγή στο νόµο δεν έχει 

θεσπιστεί. Όµως, δηµόσια λατρεία άλλων θρησκειών πέραν της ισλαµικής 

απαγορεύεται από το νόµο και τιµωρείται! Ο προσηλυτισµός από την Ισλαµική 

θρησκεία σε κάποια άλλη θεωρείται έγκληµα. Αντίθετα, η κυβέρνηση λειτουργεί 

κέντρα που είναι σχεδιασµένα για να διευκολύνουν τον προσηλυτισµό των ξένων 

στο Ισλάµ. Οι µη-Σουνίτες Μουσουλµάνοι περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό από την 

απασχόληση σε κυβερνητικές θέσεις καθώς και από ευκαιρίες µόρφωσης. 

 Η κυβέρνηση επενδύει στην εκπαίδευση. Το 2004 επένδυσε κατά 28% 

περισσότερο από ότι τον προηγούµενο χρόνο. Το εκπαιδευτικό σύστηµα της 

Σαουδικής Αραβίας περιλαµβάνει 8 πανεπιστήµια και 20.000 σχολεία. Η δηµόσια 

εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο µέχρι το λύκειο είναι δωρεάν για όλους τους 

πολίτες. Παρόλα αυτά δεν απαιτείται από τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Σύµφωνα µε στατιστικές του 1996, µόνο το 61% των παιδιών 

παρακολούθησε το σχολείο. Η εκπαίδευση της χώρας δεν έχει αποκοπεί εντελώς από 

τις ισλαµικές ρίζες. Όλα τα προγράµµατα µαθηµάτων πρέπει να προσαρµόζονται 

στον ισλαµικό νόµο και το Κοράνι. Εκπαιδευτικές ευκαιρίες δίνονται και στις 

γυναίκες. Η εκπαίδευση των τελευταίων έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία 

χρόνια, από το 25% όλων των µαθητών το 1970 σε 47,5% το 2001 (βλ.-10). Η 

εκπαίδευση ωστόσο διαχωρίζεται µε βάση το φύλο. Οι γυναίκες επιτρέπεται να 

παρακολουθήσουν µόνο 6 από τα 8 πανεπιστήµια της χώρας και απαγορεύεται να 

µελετήσουν κάποια συγκεκριµένα µαθήµατα. Ενώ στους άντρες, αντίθετα, 

επιτρέπεται να ταξιδέψουν σε ξένες χώρες για να αναζητήσουν τη µόρφωση, στις 

γυναίκες δε δίνεται τέτοια ευκαιρία και πρέπει γενικά να συνοδεύονται από το 

σύζυγο ή κάποιον άντρα συγγενή.  

 Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της χώρας κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε 

απεριόριστη δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνηση γενικά χρηµατοδοτεί κτίρια 
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µε δυνατότητες ιατρικής περίθαλψης και παρέχει το µεγαλύτερο µέρος των 

χρηµάτων στην ιατρική περίθαλψη. Τα έξοδα για τον τοµέα της υγείας αντιστοιχούν 

στο 4,6% του Α.Ε.Π. Το ποσοστό της ιατρικής περίθαλψης είναι υψηλό. Η µέση 

προσδόκιµη ηλικία είναι τα 75,6 χρόνια. Ωστόσο, µε το δείκτη θνησιµότητας 

νεογνών να αγγίζει το 12,82%0 η χώρα δυστυχώς δεν µπορεί να συγκριθεί µε 

γειτονικές χώρες όπως π.χ. το Μπαχρέιν (βλ.-13).   

Σύµφωνα µε υπολογισµούς του 2001 αντιστοιχούν περίπου 1,7 γιατροί και 

2,3 νοσοκοµειακές κλίνες σε 1.000 άτοµα. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσµός της 

Σαουδικής Αραβίας έχει πρόσβαση στο αποχετευτικό σύστηµα της χώρας και το 

95% των κατοίκων έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η κατάσταση της υγείας των 

γυναικών και των παιδιών έχει τραβήξει το ενδιαφέρον διεθνών οργανισµών. Ο 

ισλαµικός νόµος καταδικάζει τη βία εναντίον αθώων ατόµων, ωστόσο οι υπάλληλοι 

του τοµέα της υγείας αναφέρουν ότι η σωµατική κακοποίηση στο γάµο και η βία 

εναντίον των γυναικών εµφανίζονται ως τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα (βλ.-15). 

 Ο Γενικός Οργανισµός για Κοινωνική Ασφάλιση παρέχει κάποια βοήθεια σε 

συνταξιούχους εργάτες καθώς και σε αυτούς που έχουν υποστεί εργατικά 

ατυχήµατα. Οι άντρες πρέπει να είναι 60 χρονών για να βγουν στη σύνταξη και οι 

γυναίκες 55 (βλ.-10).  

 Η κυβέρνηση κατέχει και λειτουργεί τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εταιρείες στη Σαουδική Αραβία. Ο Τύπος είναι ιδιωτικός, αλλά επιδοτείται και 

ρυθµίζεται από την κυβέρνηση. Υπάρχει λογοκρισία της κυβέρνησης, αλλά 

µειώνεται ιδιαίτερα σε δηµοσιογραφικές έρευνες για το έγκληµα Ο Βασικός Νόµος 

ορίζει ότι ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι να εκπαιδεύει και να 

εµπνέει την εθνική ενότητα. Στη χώρα εκδίδονται τόσο αραβόφωνες όσο κι 

αγγλόφωνες εφηµερίδες. Εκπέµπουν 117(!) τηλεοπτικοί σταθµοί και 75 

ραδιοφωνικοί (βλ.-13).  

Η κατάληξη των διαδικτυακών τόπων της χώρας είναι το .sa  και υπάρχει 

µέτρια διείσδυση του Ίντερνετ στον πληθυσµό, περίπου 2.400.000 χρήστες το 2005! 

Σχετικά µε το διαδίκτυο, η νόµιµη πρόσβαση πρέπει να γίνεται µέσω τοπικών 

servers, τους οποία ελέγχει η κυβέρνηση (βλ.-13). 
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Όσον αφορά στα αθλητικά δρώµενα της χώρας, η Σαουδική Αραβία 

διακρίνεται για την πολύ καλή οµάδα ποδοσφαίρου της που έχει συµµετάσχει σε 

τέσσερα συνεχόµενα Μουντιάλ. 

  

9.5 – Οικονοµία 

Η Σαουδική Αραβία έχει µία εύρωστη οικονοµία, γεγονός που οφείλεται 

βασικά στην παραγωγή και στην εξαγωγή πετρελαίου. Το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν το 2005 άγγιξε τα $340,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Ο πληθωρισµός ήταν της 

τάξης του 0,3 % (βλ.-10). 

Η Σαουδική Αραβία είναι η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον 

κόσµο κι ο  µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου. Η χώρα παράγει περισσότερα από 9 

εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα (βλ.-13)! Η παραγωγή πετρελαίου διεξάγεται 

σχεδόν αποκλειστικά από την υπερµεγέθη Σαουδαραβική Εταιρεία Πετρελαίου 

(Saudi Aramco), η οποία έγινε πλήρως εθνικοποιηµένη µε βασιλικό διάταγµα το 

1988.  

Η Σαουδική κυβέρνηση ρυθµίζει και διαχειρίζεται στενά τον τραπεζικό 

τοµέα της χώρας που περιλαµβάνει 10 εµπορικές τράπεζες. Οι Σαουδάραβες 

επενδυτές κατέχουν τρεις από αυτές τις τράπεζες, µία από τις οποίες λειτουργεί µε 

βάση τις ισλαµικές αρχές που απαγορεύουν την πληρωµή τόκου. Σαουδάραβες και 

ξένοι κατέχουν από κοινού επτά άλλες τράπεζες στη χώρα.  Από το 1982 καµία ξένη 

τράπεζα δεν επιτράπηκε να λειτουργήσει στη Σαουδική Αραβία. Κάποιοι ειδικοί 

θεωρούν ότι οι υπάρχουσες τράπεζες είναι ανεπαρκείς να καλύψουν τις ανάγκες της 

οικονοµίας, αλλά η κυβέρνηση είναι απίθανο να επιτρέψει την έναρξη οποιασδήποτε 

καινούριας τράπεζας. 

 Το Σαουδαραβικό χρηµατιστήριο αξιών, γνωστό ως Tadawul, είναι το 

µεγαλύτερο στον Αραβικό κόσµο, µε συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς (total 

market capitalization) $157 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το Χρηµατιστήριο Αξιών 

ιδρύθηκε το 1990 από τη Σαουδική Αραβική Νοµισµατική Αντιπροσωπεία, είναι εν 

µέρει ανοιχτό σε ξένους επενδυτές, αλλά το ποσοστό των εµπορικών µετοχών έναντι 

της συνολικής αξίας εκτιµάται στο 5%, ένα χαµηλό ποσοστό µε βάση τα διεθνή 

στάνταρ (βλ.-10).  
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Το 2002 η πετρελαϊκή βιοµηχανία πρόσφερε εργασία στο 8,1% του 

εργατικού δυναµικού της χώρας και είχε συνεισφέρει 10,2% του Α.Ε.Π (βλ.-13). Τα 

περισσότερα βιοµηχανικά επαγγέλµατα είναι συνδεδεµένα κατά κάποιο τρόπο µε τον 

τοµέα του ορυκτού πλούτου. Η διύλιση του πετρελαίου συνεχίζει να είναι η πιο 

σηµαντική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι βιοµηχανίες τσιµέντου, λιπάσµατος και 

χάλυβα συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στην οικονοµία της χώρας. 

Το 90% των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας συνδέεται µε το πετρέλαιο. 

Εκτός από το πετρέλαιο, τα πετροχηµικά, τα πλαστικά, η κατασκευή υλικών 

(ιδιαίτερα τσιµέντου) και τα γεωργικά προϊόντα συνθέτουν το υπόλοιπο των 

εξαγωγών της χώρας. Οι εξαγωγές εµπορευµάτων (που αποτελούνται κυρίως από 

προϊόντα πετρελαίου) απέφεραν $104,3 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2004. Το 2003 

περισσότερο από το 20% των εξαγωγών προορίστηκε για τις ΗΠΑ. Άλλοι 

σηµαντικοί προορισµοί περιλαµβάνουν την Ιαπωνία, τη Γαλλία, τη Νότια Κορέα, τη 

Σιγκαπούρη, το Ηνωµένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία, την Ινδία, την 

Ταϊβάν και την Ιταλία (βλ.-45).   

Προκειµένου να αυξηθεί ο τουρισµός, που θα βοηθούσε να διαφοροποιήσει 

την οικονοµία της χώρας, η Ανώτερη Αρχή Τουρισµού έχει αρχίσει µια δυναµική 

επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 

υπολογίζει ότι 7,5 εκατοµµύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σαουδική Αραβία το 

2002. Το hajj  (το προσκύνηµα) είναι ο θεµέλιος λίθος του σαουδαραβικού 

τουρισµού. Το 2004 περίπου 2 εκατοµµύρια προσκυνητές επισκέφθηκαν τη Μέκκα 

για να κάνουν το hajj. Εκτός από την περίοδο hajj, πολλοί µουσουλµάνοι 

επισκέπτονται τη Μέκκα και εκτελούν το omra (δευτερεύον προσκύνηµα). Μέχρι 

πρόσφατα, οι προσκυνητές περιορίζονταν στις αρχικές θρησκευτικές πόλεις. 

Εντούτοις, το 2000 η Σαουδική κυβέρνηση ενέκρινε τις visas τουριστών που θα 

επέτρεπαν το περαιτέρω ταξίδι στο βασίλειο, και οι ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν την 

άδεια τώρα για να διευθύνουν τις οµαδικές εκδροµές, αν και οι περιορισµοί στο 

ποιος µπορεί να εισέλθει στη χώρα ουσιαστικά  παραµένουν. 

Η γεωργία απασχολεί περίπου το 6% των εργαζόµενων πολιτών της 

Σαουδικής Αραβίας. Ο τοµέας της γεωργίας αποτέλεσε κατ' εκτίµηση το 5,1% του 

ΑΕΠ το 2002. Η κύρια συγκοµιδή τα τελευταία χρόνια είναι το σιτάρι. Άλλες 

σηµαντικές συγκοµιδές περιλαµβάνουν τους χουρµάδες, τις πατάτες, τις ντοµάτες 
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και τα καρπούζια. Η Σαουδική Αραβία είναι αυτάρκης στην παραγωγή των 

περισσότερων γαλακτοκοµικών προϊόντων. Οι γεωργοί της χώρας παράγουν ετησίως 

ένα πλεόνασµα  αυγών και πουλερικών. 

Τα δάση καλύπτουν 4,5 εκατοµµύρια εκτάρια στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η 

περιοχή δεν είναι αρκετά µεγάλη να στηρίξει µια βιοµηχανία δασονοµίας. Η 

κυβέρνηση έχει λάβει τα µέτρα για να συντηρήσει τα τελευταία χρόνια τα υπάρχοντα 

δάση. Τέλος, η αλιευτική βιοµηχανία, παράγει µια ετήσια παραγωγή σχεδόν 50.000 

τόνων  ψαριών. 

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – F.D.I.) 

υπολογίζεται ότι το 2006 έφτασαν στο επίπεδο των $16,45 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων (βλ.-18). Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι κλάδοι στους οποίους 

επενδύονται τα περισσότερα κεφάλαια. 

 

Τεχνολογία, Πληροφοριακά Συστήµατα 19% 

Επιχειρήσεις και Οικονοµικές Υπηρεσίες 14% 

Ιδιοκτησία, Τουρισµός και Ψυχαγωγία 14% 

Βαριά Βιοµηχανία 13% 

Εξοπλισµός Μεταφορών 8% 

Χηµικά, Πλαστικά και Πολυµερή 8% 

Καταναλωτικά Αγαθά 8% 

Logistics & ∆ιανοµή 6% 

Ηλεκτρονικά προϊόντα 6% 
Πηγή: www.locomonitor.com,  Ιούνιος 2006 

Εικ.9.5 –Κατανοµή Α.Ξ.Ε. ανά κλάδο στη Σαουδική Αραβία.  

   

9.6 – Επιχειρηµατική ∆ραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία. 

Η Σαουδική Αραβία εκπροσωπείται από πρεσβεία στην Ελλάδα, όπως και 

υπάρχει ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ Σ. ΑΡΑΒΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

∆/νση : Μαραθωνοδρόµων 71,  

Παλαιό Ψυχικό 

∆/νση : P.O. Box 94375, Riyadh 

11693 

Τηλ.: (0030) 67182506911-12-13 Τηλ.: (009661) 4801974-5 

Fax : (0030) 210-4957968 Fax :  (009661) 4801969 

 E-mail : gremb.ria@mfa.gr 
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Σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη χώρα αποτελεί το διαδίκτυο, καθώς 

υπάρχουν πολλές και ενηµερωµένες ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισµών κτλ. Στο 

Παράρτηµα της χώρας µπορεί κανείς να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  

Οι δυο χώρες διατηρούν οµαλές και αρµονικές διµερείς σχέσεις κι ο ετήσιος 

όγκος των ελληνικών εξαγωγών στη Σαουδική Αραβία το 2005 (βλ.-20) ανήρθε στα 

54,3 εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 12,2% από το 2004) και οι εισαγωγές στα 1.635,2 

εκατοµµύρια ευρώ (αύξηση 37% από το 2004). 

Η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παγκόσµιους 

εξαγωγείς και εισαγωγείς. Λόγω των τεράστιων εισοδηµάτων πετρελαίου της, η 

Σαουδική Αραβία απολαµβάνει τακτικά ένα σηµαντικό εµπορικό πλεόνασµα. Οι 

σηµαντικοί εµπορικοί συνεργάτες της είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωµένες Πολιτείες, και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί τις ιδιότητες µέλους στις 

περισσότερες από τις οικονοµικές οργανώσεις της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένου 

του Συµβουλίου Συνεργασίας για τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου, την 

Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης, την Οργάνωση των Αραβικών χωρών Εξαγωγής 

Πετρελαίου, την Οργάνωση των χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου και τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). 

Η Σαουδική Αραβία διατηρεί στενή οικονοµική σχέση µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Οι Ηνωµένες Πολιτείες, που ακολουθούνται από την Ιαπωνία, τη Νότια 

Κορέα, και την Κίνα, λαµβάνουν την πλειοψηφία των σαουδαραβικών εξαγωγών. Το 

2002 οι Ηνωµένες Πολιτείες ήταν και κύριος προµηθευτής των σαουδαραβικών 

εισαγωγών.  

Το οικονοµικό κλίµα για τις ξένες επενδύσεις και τις εισαγωγές βελτιώνεται. 

Αναµένεται ότι η Σαουδική Αραβία θα χαµηλώσει το φορολογικό ποσοστό 20% στις 

ξένες επιχειρήσεις, εκτός από τον τοµέα της ενέργειας. Επιπλέον, το 2003 το 

δασµολόγιο στις περισσότερες εισαγωγές που µπαίνουν στο βασίλειο µειώθηκε από 

12% σε 5% (βλ.-10).  

Περιφερειακά, η Σαουδική Αραβία έχει ενθαρρύνει τους στενούς δεσµούς σε 

άλλα αραβικά και ισλαµικά κράτη µέσω της ιδιότητας µέλους στις οργανώσεις όπως 

το Αραβικό Γραφείο της Εκπαίδευσης για τα κράτη του Κόλπου, το Αραβικό 

Νοµισµατικό Ταµείο, την Αραβική Αθλητική Οµοσπονδία, το Συµβούλιο 
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συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, την Ισλαµική Εταιρία για την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τοµέα, την Ένωση των Αραβικών Κρατών, τη Μουσουλµανική παγκόσµια 

Ένωση, την Οργάνωση των Αραβικών χωρών Εξαγωγής πετρελαίου, την Οργάνωση 

της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, και την Οργάνωση των χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου 

(ΟΠΕΚ). Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης την ιδιότητα µέλους στο ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο, στην Παγκόσµια Τράπεζα και στο Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου.  

Σηµαντική γέφυρα µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κυβέρνησης είναι το 

Συµβούλιο Επιµελητηρίων Εµπορίου και Βιοµηχανίας (COUNCIL OF SAUDI  

CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY - www.saudichambers.org.sa). 

Σηµαντικότερο επιµελητήριο είναι αυτό του Ριάντ (www.riyadhchamber.com). Στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sagia.gov.sa (Saudi Arabian General Investment 

Authority - SAGIA) υπάρχουν σηµαντικές πληροφορίες για το πώς µπορεί κανείς να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά στη χώρα.  

Στη χώρα γίνονται ετησίως πολλές παγκοσµίου εµβέλειας εκθέσεις (βλ.-44). 

Οι υποδοµές των συνεδριακών κέντρων είναι κορυφαίες. Το Riyadh International 

Exhibition Centre (RIEC) είναι το µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας. 

Σηµαντικές εκθέσεις είναι οι ακόλουθες: Saudi Oil & Power, Saudi Agriculture, 

Saudi Water Technology, Saudi Gardentech, Riyadh Motor Show, Saudi Build, 

Saudi Elenex, GITEX Saudi Arabia, Saudi Pack κ.α. 

 

9.7 – Πρόσβαση στη χώρα. 

Η πρόσβαση στη χώρα µπορεί να γίνει βασικά µέσω των τεσσάρων διεθνών 

(επί συνόλου 206!) αεροδροµίων της τα οποία βρίσκονται στις πόλεις Ριάντ, Τζέντα, 

Al Hufuf, και Dhahran - µεγαλύτερο είναι αυτό της πρωτεύουσας Ριάντ. Οι 

αερογραµµές της χώρας είναι οι Saudi Arabian Airlines, όµως δυστυχώς δεν έχουν 

γραµµή από και προς την Ελλάδα. Βασικότερα λιµάνια της χώρας είναι τα Ad 

Dammam, Al Jubayl, Τζέντα, Yanbu' al Sinaiyah (βλ.-46). Η Σαουδική Αραβία είναι 

η µόνη χώρα του Περσικού Κόλπου που βρέχεται και από την Ερυθρά θάλασσα, 

γεγονός που την καθιστά την πλησιέστερη ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα. 
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9.8 – Επίλογος: Γιατί ∆.Ε.∆. στη Σαουδική Αραβία; 

Η Σαουδική Αραβία είναι η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον 

κόσµο. Είναι προφανές λοιπόν, ότι µια επιχείρηση του κλάδου έχει πολλά να 

αποκοµίσει από µια επένδυση στη χώρα αυτή.  

Από την άλλη, η γεωγραφική της θέση (στο µεσοδιάστηµα της απόστασης 

Ευρώπης – Κίνας, Ινδίας), αλλά και ταυτόχρονα µε ακτές στην Ερυθρά θάλασσα 

είναι στρατηγικής σηµασίας. Η Σαουδική Αραβία είναι συνδετικός κρίκος της 

Αφρικής µε τον Αραβικό Κόσµο.  

Η Σαουδική Αραβία έχει ένα πολύ σταθερό νόµισµα, ίσως το σταθερότερο 

των χωρών του Περσικού Κόλπου. Η οικονοµία της είναι επίσης σταθερή και 

παρουσιάζει συνεχή άνοδο λόγω του πετρελαίου. Τέλος, καθώς είναι µια 

συντηρητική κοινωνία, είναι ακόµα πολύ παρθένα αγορά για τα δυτικά προϊόντα. Τα 

βήµατα εκδηµοκρατισµού, ανοίγµατος στη ∆ύση και εξίσωσης των φύλων, ίσως 

προµηνύουν µια πολύ πρόσφορη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. 

Στο Παράρτηµα 9 υπάρχουν χάρτες της χώρας, στοιχεία επικοινωνίας 

διαφόρων σηµαντικών υπουργείων, χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις και διάφορες 

χαρακτηριστικές φωτογραφίες της Σαουδικής Αραβίας. 
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Παράρτηµα Κεφαλαίου 9 
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9.1 – Χάρτης της Σαουδικής Αραβίας. 

 

Πηγή :  U.N. Cartographic Section 
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9.2 – Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι 

   

Πληροφορίες www.saudinf.com 

Υπουργεία  

Ministry of Defense www.pca.gov.sa 

Ministry of Foreign Affairs www.mofa.gov.sa 

Ministry of Commerce www.commerce.gov.sa 

Ministry of Education www.moe.gov.sa 

Ministry of Health www.moh.gov.sa 

Ministry of Petroleum and Mineral 

Resources 

www.mopm.gov.sa 

Ministry of Information www.saudinf.com 

Ministry of Agriculture and Water www.agrwat.gov.sa 

Λιµενική Αρχή  www.ports.gov.sa 

Επιµελητήριο Βιοµηχανίας κι 

Εµπορίου 

www.saudichambers.org.sa 

Portals (Κόµβοι Ιστοσελίδων) my.saudi.net.sa 

 www.arabji.com/Saudi 

Aramco www.aramco.com 
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9.3 – Φωτογραφικό υλικό  

 

 
 

Εικ. Π.9.3.1 - Η Σαουδική Αραβία όπως φαίνεται από το δορυφόρο. 
 
 

 
 

Εικ. Π.9.3.2 - Το hajj, το προσκύνηµα στη Μέκκα. 
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Εικ. Π.9.3.3 - Το «Ιερό Τζαµί του Προφήτη», όπου βρίσκεται ο τάφος του Μωάµεθ, 
στη δεύτερη πιο ιερή πόλη του Ισλάµ, τη Μεδίνα. 

 
 

 
 

Εικ. Π.9.3.4 - Άποψη από κεντρικό δρόµο στο Ριάντ. 
 
 

 
 

Εικ. Π.9.3.5 - Φωτογραφία του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Abdullah bin Abdul 
Aziz al-Saud. 
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Εικ. Π.9.4.6 - Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε τον Βασιλιά της Σ. Αραβίας  
σε επίσκεψη του πρώτου στο Ριάντ. 

 
 

 
 

Εικ. Π.9.4.7 – Ο Πύργος του Βασιλείου (Kingdom Tower) και, στο βάθος,   
ο πύργος Al Faisaliyah  στο Ριάντ. 
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Εικ. Π.9.3.8 – Το σιντριβάνι του Βασιλιά Φάχντ (King Fahd Fountain) στην Τζέντα µε 

πέταγµα νερού σε ύψος 260 µέτρων είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο. 
 
 

 
 

Εικ. Π.9.3.9 - Σύναψη µιας εµπορικής συµφωνίας στο Ριάντ. 
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Κεφάλαιο 10 – Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο   
            (Business Ethics and Etiquette). 
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Εικ.10.1 – Γνωρίστε τον κόσµο των Αράβων και των Ιρανών. 

 

Όταν το 387 µ.Χ. ο Άγιος Αυγουστίνος επισκέφτηκε το Μιλάνο, παρατήρησε ότι 

η εκκλησία δεν λειτουργεί το Σάββατο σ’ αντίθεση µε την εκκλησία στη Ρώµη. 

Συµβουλεύτηκε λοιπόν τον Επίσκοπο του Μιλάνου, τον Άγιο Αµβρόσιο, ο οποίος του 

απάντησε: «Si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi» 

(όταν βρίσκεσαι στη Ρώµη να ζεις µε τα ρωµαϊκά ήθη - όταν βρίσκεσαι αλλού, να ζεις 

µε τα ήθη των άλλων).  

Αν και σήµερα η ρήση χρησιµοποιείται παγκοσµίως απλοποιηµένη: «When in 

Rome, do as the Romans do» (όταν βρίσκεσαι στη Ρώµη, να πράττεις όπως οι 

Ρωµαίοι), ωστόσο το νόηµά της παραµένει το ίδιο. Τονίζει τη σηµασία της 

προσαρµογής στα ήθη και στα έθιµα του τόπου που βρισκόµαστε, της αποδοχής της 

κοινωνίας και του σεβασµού της ιστορίας του.  
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10.1 – Οι διαφορετικές κουλτούρες στις χώρες του Περσικού Κόλπου*. 

Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισµός καθώς συγκροτείται από µια 

οµάδα ανθρώπων που αποφασίζουν για κάθε λειτουργία της. Είναι επόµενο λοιπόν ο 

χαρακτήρας µιας επιχείρησης να επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την 

κουλτούρα των ανθρώπων που εργάζονται σ’ αυτήν. Ο επιχειρηµατίας που πρόκειται 

να ξεκινήσει µια ∆.Ε.∆. θα πρέπει να είναι ενήµερος για την ιδιαιτερότητα της 

κουλτούρας των δυνητικών συνεργατών του, ώστε να µην τους προσβάλλει, να τους 

σεβαστεί κι εν τέλει να τους εντυπωσιάσει, ώστε να καταφέρει στο µέγιστο τους 

επιχειρηµατικούς του στόχους.  

Η κουλτούρα δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε τα γεωγραφικά σύνορα ενός 

τόπου. Συχνά µέσα στην ίδια τη χώρα συνυπάρχουν πολλοί πνευµατικοί πολιτισµοί 

(π.χ. οι Ινδιάνοι και οι Ευρωπαίοι στις Η.Π.Α.) κι ένας πνευµατικός πολιτισµός είναι 

µια γέφυρα που ενώνει δύο ή περισσότερες χώρες (π.χ. Ελλάδα – Κύπρος). 

Επιχειρηµατική ηθική (business ethics) ονοµάζουµε το σύνολο των ηθικών 

αξιών που απορρέουν από την κουλτούρα ενός τόπου και που υποδεικνύουν τι είναι 

σωστό και τι όχι κατά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ενώ µε τον όρο 

επιχειρηµατικό πρωτόκολλο (business etiquette) αναφερόµαστε στην ακολουθία  

διαδικασιών που είθισται να ακολουθούνται κατά τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες (Wikipedia.com, 2006).  

Στην περιοχή του Κόλπου, οι αραβικές χώρες (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 

Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν και Σαουδική Αραβία) έχουν σχεδόν 

παρόµοια επιχειρηµατική ηθική και πρωτόκολλο, µε διαφοροποιήσεις που 

οφείλονται στα τρία διαφορετικά δόγµατα του Ισλάµ (Σουνίτες, Σιίτες και Ιµπάντι). 

Από την άλλη, το Ιράν που δεσπόζει στην περιοχή από την αρχαιότητα, αν και έχει 

έντονο µουσουλµανικό χαρακτήρα, παρουσιάζει διαφορετική επιχειρηµατική ηθική 

και πρωτόκολλο. Τέλος, η επιχειρηµατική ηθική και το πρωτόκολλο των Κούρδων 

θα λέγαµε ότι οµοιάζουν περισσότερο µε τα αντίστοιχα ιρανικά, καθώς οι Κούρδοι 

δεν είναι αραβικό φύλο, αλλά ιρανικό.  

  

 

 

                                                 
* Για τις πηγές αυτού του Κεφαλαίου βλ.-47,48,49,50,51,52,53,54 και 56. 
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10.2 – Η σηµασία του Ισλάµ. 

 Είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή τη σηµασία της θρησκείας 

στην περιοχή του Κόλπου. Όλες ανεξαιρέτως οι χώρες που αναλύθηκαν διακρίνονται 

για την έντονη θρησκευτικότητα των κατοίκων τους. Κάθε πτυχή της ζωής των 

κατοίκων του Κόλπου, τόσο στον προσωπικό τους χρόνο όσο και στις 

επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, διαπνέεται από τις αρχές του Κορανίου, από 

την πίστη στο Ισλάµ.  

Είναι βασικό λοιπόν, ο Έλληνας επιχειρηµατίας να µην είναι άσεµνος ή 

προσβλητικός απέναντι στον Αλλάχ, στον Μωάµεθ, στα τεµένη, στα τζαµιά, στα 

θρησκευτικά σύµβολα των µουσουλµάνων, στην προσευχή τους ή στις νηστείες 

τους. Είναι πρόσφατο το παράδειγµα των δανέζικων σκίτσων µε πρωταγωνιστή τον 

Μωάµεθ που εξόργισαν τους µουσουλµάνους του πλανήτη. ∆εν είναι προσβολή να 

κάνετε το σταυρό σας ή να φοράτε έναν - ίσα ίσα αυτό µπορεί να εκληφθεί θετικά, 

ως δείγµα θεοσεβούµενου ανθρώπου. 

 Οι µουσουλµάνοι πρέπει να προσεύχονται πέντε φορές την ηµέρα. Οι ώρες 

προσευχής ανακοινώνονται µε το κάλεσµα των ιµάµηδων από τα τζαµιά. ∆εν είναι 

υποχρεωτικό οι πιστοί να επισκεφτούν το τζαµί. Ο χώρος προσευχής µπορεί να είναι 

κάλλιστα το γραφείο ή το σπίτι. Βέβαια, την Παρασκευή που θεωρείται ιερή µέρα κι 

όλα είναι κλειστά, οι περισσότεροι άντρες επισκέπτονται το τζαµί για να 

προσκυνήσουν.  

Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν τρία κυρίαρχα δόγµατα του Ισλάµ: το 

Σουνιτικό, το Σιιτικό και το Ιµπάντι. Πιο αυστηρό, όσον αφορά την εφαρµογή του 

Κορανίου, είναι το Σουνιτικό. Στη σουνιτική Σαουδική Αραβία, τη χώρα όπου 

γεννήθηκε και πέθανε ο Προφήτης Μωάµεθ, οι ώρες προσευχής πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά. Στο Ιράν, το µόνο επίσηµα Σιιτικό κράτος του µουσουλµανικού κόσµου 

(το Ιράκ απλά έχει πλειοψηφία Σιιτών), οι ώρες προσευχής τηρούνται, αλλά όχι 

αυστηρά. Τέλος, στο Οµάν των Ιµπάντι µουσουλµάνων, οι κάτοικοι επιλέγουν οι 

ίδιοι την ώρα που θα προσευχηθούν! 

Κατά το Ραµαζάνι, για ένα µήνα, από την αυγή ως το χάραµα, οι 

Μουσουλµάνοι νηστεύουν από φαγητό, ποτό, µάσηµα τσίχλας και κάπνισµα κι οι 

δραστηριότητες κατά τις εργασιακές ώρες είναι ελαττωµένες. Συχνά το ωράριο είναι 
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µειωµένο ή τηρείται απρογραµµάτιστα. Οι ξένοι δεν είναι υποχρεωµένοι να 

νηστέψουν, ωστόσο δεν ενδείκνυται να αψηφήσουν τη νηστεία δηµοσίως. 

Σήµερα, ο σύγχρονος πιστός µουσουλµάνος συχνά ταυτίζεται λανθασµένα κι 

άδικα µε την εικόνα του τροµοκράτη. Πρέπει να τονιστεί ότι το Ισλάµ δεν είναι µια 

πολεµόχαρη θρησκεία. Αντίθετα, είναι ρητά τα λόγια του Προφήτη Μωάµεθ ότι: «ο 

πραγµατικός µουσουλµάνος είναι αυτός του οποίου οι πράξεις δεν είναι επιβλαβείς για 

τον συνάνθρωπό του». Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν φανατικοί φονταµενταλιστές 

µουσουλµάνοι που έχουν κηρύξει Τζιχάντ, δηλαδή Ιερό Πόλεµο κατά των απίστων, 

αλλά φανατικές θρησκευτικές οµάδες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις θρησκείες του 

πλανήτη. 

 

10.3 –Κλείσιµο ραντεβού και προετοιµασία συνάντησης. 

 Προσπαθήστε να κλείσετε το ραντεβού αρκετό καιρό πιο πριν και επιλέξτε 

πρωινές ώρες για να γίνει η συνάντηση. E-mail, fax και τηλέφωνο είναι οι  πιο κοινοί 

τρόποι επικοινωνίας. Μην επιλέξετε την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, λόγω της 

αφόρητης ζέστης και του γεγονότος ότι πολλοί συνοµιλητές σας θα είναι σε άδεια. 

Το διάλειµµα για γεύµα γίνεται συνήθως στη µία το µεσηµέρι. Η Παρασκευή είναι 

πάντα αργία - και συχνά κι η Πέµπτη - οπότε εκείνες τις µέρες κανονίστε να κάνετε 

την ξενάγησή σας στη χώρα που θα επισκεφτείτε. Μην περιµένετε οι κάτοικοι του 

Κόλπου να είναι …Άγγλοι στα ραντεβού τους, ιδίως αν χρειαστεί να συναντηθείτε 

µε δηµόσιους υπαλλήλους ή κυβερνητικούς αξιωµατούχους. Όση ώρα θα περιµένετε 

µη διστάσετε να ζητήσετε να πιείτε τσάι. Αν και οι περισσότεροι συνοµιλητές σας θα 

έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ωστόσο καλό θα είναι να έχετε κανονίσει 

να έχετε µαζί σας ένα µεταφραστή. Από την άλλη, εσείς να είστε συνεπής στο 

ραντεβού σας, αλλά ακόµα κι αν αργήσετε µια ευγενική συγνώµη θα εκληφθεί πάρα 

πολύ θετικά. 

 Είναι σηµαντικό να έχετε κατά νου ότι τόσο οι Άραβες, αλλά κι οι Ιρανοί, 

δεν διακρίνουν την προσωπική από την επαγγελµατική τους ζωή. Το «επιχειρείν» 

συµπεριλαµβάνει τις προσωπικές σχέσεις, τις συµπάθειες, τους οικογενειακούς 

δεσµούς. Μην παραβλέπετε το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι 

οικογενειακές, οπότε είναι λογικό να είναι πολύ ευαίσθητοι µε ποιους θα 

συνεργαστούν, ποιους θα βάλουν µέσα στην οικογένειά τους. Προσπαθήστε να τους 
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κερδίσετε πρώτα µε τον χαρακτήρα σας και µετά µε τις συµφέρουσες προτάσεις σας. 

Εάν έχετε διασυνδέσεις στη χώρα, χρησιµοποιήστε τις, θα διευκολύνετε την 

ολοκλήρωση των στόχων σας καθώς ο νεποτισµός είναι αποδεκτός.  

  Μεγάλη σηµασία δίνεται στην τιµή του λόγου και στην εµπιστοσύνη. Οι 

έγγραφες συµφωνίες είναι απλά µια διαδικαστική επιβεβαίωση των λόγων που 

ειπώθηκαν. Μην υποσχεθείτε πράγµατα που δεν µπορείτε να υλοποιήσετε, 

καθώς θα θεωρηθείτε ανέντιµοι. 

 

10.4 – Ενδυµασία. 

 Η ενδυµασία είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος στην επικοινωνία µε 

τους µουσουλµάνους, τόσο τους Άραβες όσο και τους Ιρανούς. Οι Άραβες θα 

εκτιµήσουν πολύ έναν περιποιηµένο και λιτά ντυµένο συνεργάτη. Τα πολλά 

χρυσαφικά, κυρίως γύρω από το λαιµό, θεωρούνται κακόγουστα. Στη Σαουδική 

Αραβία είναι πολύ αποδεκτό να φορέσετε µια άσπρη κελεµπία, ωστόσο στα Η.Α.Ε. -

που είναι πιο ανοικτά στη ∆ύση - ένα καλό κουστούµι είναι ίσως προτιµότερο από 

µια κελεµπία που ίσως να θεωρηθεί ακόµα και προσβλητική! Όσον αφορά τις 

γυναίκες, θα πρέπει να είναι συντηρητικά ντυµένες, καλύπτοντας τα χέρια, τα πόδια 

(τουλάχιστον ως κάτω από το γόνατο) και τα µαλλιά και καλύτερα να αποφευχθούν 

τα στενά ρούχα. 

Στο Ιράν η πιο κοινή ενδυµασία - που είναι ταυτόχρονα κι η επίσηµη - είναι 

ένα σκουρόχρωµο κοστούµι χωρίς γραβάτα. Η γραβάτα γενικά αποφεύγεται, καθώς 

θυµίζει ενδυµασία δυτικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος της χώρας 

Ahmadinejad σε καµία δηµόσια εµφάνισή του δεν φοράει γραβάτα. Από την άλλη, οι 

γυναίκες θα πρέπει να είναι ντυµένες συντηρητικά, µε καλυµµένα τα χέρια, τα πόδια 

και τα µαλλιά. Το Ιράν ανοίγεται ενδυµατολογικά στη ∆ύση (στην Τεχεράνη 

κυκλοφορούν αρκετές νεαρές ιρανές που φορούν jeans, µακιγιάζ κ.ά.), ωστόσο µε 

ένα «σεµνό» ντύσιµο θα δώσετε µια καλύτερη αρχική εντύπωση. 

 

10.5 – Χαιρετισµός. 

 Ο βασικός χαιρετισµός όλων των Μουσουλµάνων είναι το: «Asalamu 

Alaykum» (Ασάλαµ Αλέκουµ) που αντικαθιστά τους χαιρετισµούς «καληµέρα σας» 

και «γειά σας» και σηµαίνει «(Μακάρι) η ειρήνη να είναι µαζί σου». Η απόκριση 
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που θα λάβετε θα είναι «Wa alaykum salam» (Ουαλέκουµ Σαλάµ), δηλαδή «επίσης 

η ειρήνη να είναι µαζί σου».  

 Οι χειραψίες µεταξύ των αντρών πάντα χρησιµοποιούνται στις συναντήσεις 

και µάλιστα διαρκούν και πολύ ώρα! Συνιστάται να περιµένετε να αποτραβήξει την 

παλάµη πρώτα ο συνοµιλητής σας, παρά να το κάνετε εσείς πρώτοι. Στη χειραψία 

να χρησιµοποιείτε το δεξί σας χέρι. Μην εκπλαγείτε αν κάποιος σας κρατά το χέρι 

όταν σας καθοδηγεί κάπου. Οι Άραβες το συνηθίζουν αρκετά και το κράτηµα δυο 

αντρών από το χέρι είναι ένδειξη φιλίας και δεν παρερµηνεύεται όπως στη ∆ύση. 

Σταυρωτό φιλί στο µάγουλο δεν συνηθίζεται παρά µόνο εάν έχετε αναπτύξει πολύ 

εγκάρδια σχέση µε τον Άραβα ή Ιρανό συνεργάτη σας. Τέλος, αν απέναντί σας 

βρίσκεται µια γυναίκα, τότε καλύτερα να περιµένετε να σας δώσει αυτή πρώτα το 

χέρι για χειραψία, ειδάλλως απλά κάντε ένα νεύµα ελαφρά προς τα κάτω µε το 

κεφάλι σας και χαµογελάστε. Καλύτερα επίσης να αποφύγετε το eye-contact (να 

συναντηθούν τα βλέµµατα σας για πολύ ώρα) και την επαφή (πέρα της δυνητικής 

χειραψίας) µε τις γυναίκες. 

 Οι Άραβες είναι αρκετά άνετοι κατά τη διάρκεια των επαγγελµατικών 

συσκέψεων και συνήθως απευθύνονται στους συνοµιλητές τους µε τα µικρά τους 

ονόµατα (Mr. Dimitrios κτλ.). Από την άλλη, όταν απευθύνεστε σε έναν Άραβα θα 

πρέπει να ξέρετε ότι Sheikh (Σεΐχη) θα αποκαλέσετε µόνο έναν αρχηγό κράτους ή 

φυλής ή έναν σεβάσµιο ηλικιωµένο. Έναν µηχανικό θα τον προσφωνήσετε 

«Mohandas» (π.χ. Mohandas Dimitrios)  κι έναν καθηγητή «Ustadh» (π.χ. Ustadh 

Ioannis). Επίσης, τα ονόµατα «Aziz» και «Rahman» σηµαίνουν: «Θεός» και συχνά 

ακολουθούν τη λέξη «Abdul» που σηµαίνει: «σκλάβος του». Οπότε µην 

προσφωνείτε κάποιον Άραβα µόνο µε τη λέξη «Abdul», αλλά µε το πλήρες όνοµά 

του Abdul Aziz ή Abdul Rahman. Τέλος, η λέξη «Bin» ή «Ibn» ή «Al» σηµαίνει 

«γιος του» (αντίστοιχα «Bint» σηµαίνει «κόρη του») και συχνά εµφανίζεται 

περισσότερες από µια φορά στο όνοµα κάποιου Άραβα. Ειδικά στη Σαουδική 

Αραβία, εάν έχετε να χαιρετήσετε ένα πλήθος συνοµιλητών καλό είναι να τους 

χαιρετήσετε µε χειραψία ξεκινώντας από τον πιο ηλικιωµένο ή έναν έναν προσωπικά 

ακολουθώντας την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά την µετακίνησή 

σας στο χώρο της συνάντησης που συνήθως είναι κυκλικός!  
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Από την άλλη δε, οι Ιρανοί είναι πιο προσκολληµένοι στις τυπικότητες στην 

αρχή µιας γνωριµίας. Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου θα σας απευθύνονται µε 

ένα πρόθεµα (για άντρα το «Agha-ye»,  για γυναίκα το «Khanoom-e») 

ακολουθούµενο από το επίθετό σας (π.χ. Agha-ye Athanasiadis σηµαίνει κύριε 

Αθανασιάδη,  Khanoom-e Petridou σηµαίνει κυρία Πετρίδου κτλ.). Πιο 

συγκεκριµένα, στους καθηγητές προστίθεται κι ο τίτλος «Doktor» και στους 

µηχανικούς ο τίτλος «Mohandis» (π.χ. Doktor Agha-ye Hajidimitriou, Mohandis 

Agha-ye Athanasiadis κτλ.). Στο Παράρτηµα του Κεφαλαίου 10 που ακολουθεί 

αναφέρονται κάποιες χρήσιµες εκφράσεις στα Αραβικά και στα Φαρσί. 

 

10.6 – Συζήτηση και διαπραγµατεύσεις. 

 Στην αρχή οποιαδήποτε συνάντησης, τόσο οι Άραβες όσο και οι Ιρανοί, 

ξοδεύουν λίγο χρόνο σε γενικές συζητήσεις για την οικογένεια και την υγεία. Θα 

είναι όµως προσβλητικό να µιλήσετε ξεχωριστά για τη γυναίκα του συνοµιλητή σας 

ή για οποιοδήποτε άλλο θηλυκό συγγενή του (κόρη, αδερφή, µητέρα κλπ.). ∆είξτε 

ενδιαφέρον γενικά για την οικογένειά του. Επίσης, καλύτερα να µην αναφερθείτε 

στο Ισραήλ, ακόµα κι αν υποστηρίζετε τις αραβικές θέσεις. Συνηθισµένο θέµα για να 

σπάσει ο πάγος είναι τα αθλητικά.  

Τα Meetings δεν γίνονται µε «κλειστές πόρτες» και διεξάγονται σε χαλαρό 

κλίµα, υπό την έννοια ότι συχνά διακόπτονται από απρόσκλητους επισκέπτες (που 

µπαίνουν στην αίθουσα για να µιλήσουν για άλλη ατζέντα!), κλήσεις σε κινητά 

τηλέφωνα, προσευχή, φαγητό, τσάι κ.ά.   

Οι Άραβες κι οι Ιρανοί είναι ανοικτοί κι απλοί άνθρωποι σαν τους Έλληνες. 

∆εν κρατάνε τις τυπικές αποστάσεις των Βορειοευρωπαίων ή των Αµερικάνων. 

Είναι πολύ πιθανό να καθίσει κάποιος αρκετά κοντά σας, να σας χτυπήσει φιλικά 

στην πλάτη ή να στηρίξει το χέρι του στον ώµο σας.  Μην το παρεξηγήσετε και µην 

αποτραβηχτείτε, αλλά ούτε να ανταποδώσετε.  

 Μην ξεκινήσετε εσείς πρώτοι την κουβέντα για τη δουλειά, αλλά αφήστε 

τους συνοµιλητές σας να επιλέξουν το σωστό χρόνο. Γενικά, µην βιάζετε τη 

συζήτηση και µην υψώνετε τα χέρια σας, όταν επιχειρηµατολογείτε. Οι αποφάσεις 

δεν παίρνονται γρήγορα, µάλιστα οι συνοµιλητές σας είναι υπέρµαχοι των σκληρών 

παζαριών! Να είστε υποµονετικοί και να µην αποκρίνεστε αρνητικά. Όταν κάτι το 
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θεωρείτε ανέφικτο ή ασύµφορο, απλά προχωρήστε τη συζήτηση µε ένα διπλωµατικό 

«ίσως», παρά µε ένα ξερό «όχι». Είναι καλό να είστε χαµηλόφωνοι και να προτιµάτε 

τη σιωπή από τις πολλές ερωτήσεις.  

Η διαπραγµάτευση θα αργήσει να ολοκληρωθεί και το πιο πιθανό είναι να 

ακολουθήσουν κι άλλα ραντεβού, ώστε να σας γνωρίσουν καλύτερα και να σας 

εµπιστευτούν, οπότε µην κοιτάτε το ρολόι σας, θεωρείται µεγάλη αγένεια. 

  

10.7 – ∆ώρα. 

 Η ανταλλαγή δώρων πέρα από µια κίνηση ευγένειας είναι και µια ένδειξη 

αλληλοεκτίµησης. Βέβαια, εάν δωρίσετε ένα µεγάλο δώρο, τότε η κίνησή σας 

κινδυνεύει να παρερµηνευτεί ως δωροδοκία. Οι µουσουλµάνοι είναι απλοί άνθρωποι 

και ένα απλό και λιτό δώρο είναι ό,τι καλύτερο. 

Εάν είστε προσκεκληµένος στο σπίτι κάποιου Άραβα µπορείτε να του 

δωρίσετε ένα κουτί µε ελληνικές σοκολάτες ή ελληνικά γλυκά ή ένα µικρό δώρο από 

την Ελλάδα. Καλύτερα όχι κάποιο αρχαιοελληνικό άγαλµα (π.χ. την Αφροδίτη της 

Μήλου!) ή κάποιον πίνακα που αποκαλύπτει γυµνό το ανθρώπινο σώµα. Όταν 

κάποιος άνδρας προσφέρει ένα δώρο σε µια γυναίκα (καλό δώρο είναι ένα φυτό), θα 

πρέπει να της πει ότι το δώρο είναι εκ µέρους της γυναίκας του ή κάποιου θηλυκού 

συγγενή του. Μην προσφέρετε ως δώρο αλκοολούχα ποτά, αρώµατα που περιέχουν 

αλκοόλ, εσώρουχα ή µαχαίρια. Τα δώρα δίνονται µε τα δυο χέρια ως ένδειξη 

σεβασµού και φιλίας. Οι Άραβες δεν ανοίγουν τα δώρα όταν τους προσφέρονται, 

οπότε, αν σας προσφέρουν κάποιο δώρο, µην το ανοίξετε µπροστά τους. 

 Από την άλλη, στο Ιράν τα λουλούδια και τα γλυκά είναι τα πιο κοινά δώρα 

κατά την επίσκεψη σε ένα σπίτι. Όταν δωρίζετε ένα δώρο, είναι σηµαντικό να 

απολογηθείτε για την ανεπάρκεια της επιλογή σας. Η απολογία σας θα εκτιµηθεί 

δεόντως από τους Ιρανούς ως δείγµα ταπεινοφροσύνης κι ευγένειας. Ούτε οι Ιρανοί 

ανοίγουν τα δώρα, όταν τους δωρίζονται. 

 

10.8 – Εθιµοτυπικό γεύµατος. 

 Είναι πολύ πιθανό να κληθείτε σε γεύµα  σε κάποιο ξενοδοχείο, ρεστοράν ή 

ακόµα και σε σπίτι. Εάν ο συνοµιλητής σας έχει βγάλει τα παπούτσια του, καλό θα 

είναι να τα βγάλετε κι εσείς. Είναι πολύ πιθανό να φάτε στο πάτωµα, οπότε σε αυτή 
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την περίπτωση καθίστε οκλαδόν. Μην προτείνετε τις πατούσες σας προς κάποιον 

συνδαιτυµόνα, καθώς αυτό θεωρείται προσβολή και φυσικά αποφύγετε να 

ακουµπήσουν τα πόδια σας στο τραπεζοµάντιλο. Αποδεχτείτε οποιαδήποτε 

προσφορά για καφέ ή τσάι. Ιδίως στο Ιράν, στα πλαίσια του «Taarof» (ο ιρανικός 

κώδικας ευγενείας), θα θεωρηθεί µεγάλη αγένεια αν αρνηθείτε. 

Το γεύµα σερβίρεται πρώτα στον φιλοξενούµενο, µετά στον πιο ηλικιωµένο 

µέχρι τον νεώτερο. Στους εκλεκτούς φιλοξενούµενους θα προσφερθούν τα πιο 

«εκλεκτά» κοµµάτια του κρέατος, οπότε ετοιµαστείτε να φάτε κεφάλι αρνιού κ.ά.! 

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος χρησιµοποιείστε ΜΟΝΟ το δεξί χέρι για να 

φάτε ή να πιείτε, η χρήση του αριστερού θεωρείται µιαρή. ∆οκιµάστε όλες τις 

γεύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, έστω και λίγο. Αφήστε κάποιο φαγητό στο πιάτο 

σας όταν χορτάσετε, γιατί αν το αδειάσετε θα σας το ξαναγεµίσουν! Οι 

µουσουλµάνοι είναι φιλόξενοι άνθρωποι και θεωρούν υποχρέωσή τους να σας 

προσφέρουν αφθονία. Μη συζητήσετε για εργασιακά θέµατα, προτιµήστε να 

συνοµιλήσετε για πιο προσωπικά. Εξάλλου, αυτό επιδιώκετε, να σας γνωρίσουν σαν 

άνθρωπο και να γίνετε αποδεκτός. 

Το γεύµα ολοκληρώνεται όταν ο οικοδεσπότης σηκωθεί όρθιος. Είναι καλή 

χειρονοµία να εγκωµιάσετε τη φιλοξενία του οικοδεσπότη σας. Αν είστε σε σπίτι, 

µην εγκωµιάσετε τη µαγειρική της γυναίκας του οικοδεσπότη. Στα ρεστοράν 

µπορείτε να αφήσετε ένα πουρµπουάρ της τάξης του 10 µε 15%.  

 

10.9 – Ανταλλαγή επαγγελµατικών καρτών (business cards). 

 Στην περιοχή του Κόλπου είναι συνηθισµένη πρακτική η ανταλλαγή 

επαγγελµατικών καρτών (business cards). Στις αραβικές χώρες µπορείτε να τις 

δίνετε σε όποιον θέλετε, ενώ στο Ιράν συνηθίζεται κυρίως ανάµεσα στα 

υψηλόβαθµα στελέχη. Καλό θα είναι να έχετε τη µία όψη της κάρτας µεταφρασµένη 

σωστά στα αραβικά ή στα φαρσί. Όταν δίνετε µια κάρτα σας να τη δίνετε πάντα και 

µε τα δυο χέρια (σαν δώρο) και µε την αραβική ή φαρσί πλευρά από πάνω. Επίσης, 

όταν σας δίνεται µια κάρτα, πριν τη βάλετε στην τσέπη σας, καλό θα είναι να δείξετε 

ενδιαφέρον για το τι αναγράφεται πάνω της. 
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10.10 – Επίλογος. 

 Οι µουσουλµάνοι είναι απλοί, θρησκόληπτοι και φιλόξενοι άνθρωποι. Ακόµα 

κι αν τους προσβάλλετε άθελά σας, µε µια ευγενική συγνώµη θα είστε καλυµµένοι. 

∆εν χρειάζεται να τους εντυπωσιάσετε µε υποσχέσεις, αντίθετα µάλιστα θα πρέπει 

να είστε µετρηµένοι στα λόγια σας. Να είστε περιποιηµένοι, ντυµένοι µε απλά κι όχι 

προκλητικά ρούχα. Μη βιάζεστε να µιλήσετε για δουλειές, κερδίστε τους πρώτα µε 

τον χαρακτήρα σας. Αν τα καταφέρετε, είναι πολύ πιθανόν να κλείσουν τη 

συµφωνία µαζί σας ακόµα κι αν έχουν πιο συµφέρουσες προτάσεις! 
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10.1 – Χρήσιµες Λέξεις και εκφράσεις στα Φαρσί και στα Αραβικά. 

 

 
Ελληνικά  
 

 
Φαρσί (Ιρανικά) 

 
Αραβικά  

 
Βασικές λέξεις κι εκφράσεις. 
 
Γεια Salam! ( gcم(   Salam! (مgc ) 
Καληµέρα Sobh Be Kheyr 

(75h6 ijk) 
Sabah el kheer ( ح;jk
75h1ا) 

Καλησπέρα Asr be kheyr! 
(75h6 7l_ ) 

Masaa el kheer ( ء;n<
75h1ا) 

Καλωσήρθες  Khosh Amadid! 
(,o,<p شrs ) 

Marhaban (;jt7<) 

Τι κάνεις  Shoma chetur hastin? 
(u5/nر هraw ;0x ) 

Kaifa haloka/ haloki ( 
female) (؟z1;t {5آ ) 

Είµαι καλά! 
Ευχαριστώ! 

Man khoobam, 
Mamnoon! 
( }6rs u< .نr`0< ) 

Ana bekhair, shokran! 

( 7�x 75h6 ;ا  أ� ) 
Εσύ? Va shoma 

(;0x و) 
Wa ant? / Wa anti? 

(female) (و أ��؟ ) 
Καλά/ Έτσι και έτσι Khoob (بrs) Jayed/ 'aadee ( _;دي/ �5,  ) 
Ευχαριστώ (πάρα 
πολύ) 

Mamnoon (نr`0<) Shokran (jazeelan) ( 7ا�x 
)go��( ) 

Παρακαλώ (απάντηση 
στο ευχαριστώ) 

Khahesh Mikonam 
 (rsاه� >�5`{)

Al’afw ( r�81أ) 

Φίλε! Refigh! ( ر��5 !  ) Ahlan sadiqi/ sadiqati! 
(female) ( ��o,k gأه 

/�/�o,k! ) 
Τι νέα? Che khabar?  

 ( 7js �w؟)
Maljadeed? (؟,o,�1;< ) 

Τίποτα ιδιαίτερο Khabari nist 
(�n5� Q7js) 

Lashai jadeed ( ء�x �
,o,�) 

Καληνύχτα! Shab be kheyr 
(75h6 �x) 

Tosbeho/ tosbeheena 
(female) ‘ala khair/ 
( ijl� /75s �b_ u5-jl� ) 

Τα λέµε αργότερα Ba’adan mibinamet 
(�0`5j5< 86,أ) 

Araka/ Araki (female) fi 
ma ba'd (,86;< �� أراك) 

Αντίο! Bedrood  
 (6,رود)

Ma’a salama (4<gn1ا �<) 

 
Βοήθεια και πληροφορίες για το δρόµο 
 
Χάθηκα! Man gom shodam( u<

 �{ x,م
Ada'tu tareeqi!(  أ��8 
��o7�! ) 



 278 

Μπορώ να σας 
βοηθήσω? 

Mitoonam ke 
komaketoon konam 
 (>r/�0� �� }�r/5ن �`{؟)

Hal beemkani 
mosa’adatuk?     ( ه� 
 (z�,_;n< ��;�<�6؟

Μπορείτε να µε 
βοηθήσετε? 

Shoam mitooni ke 
komakam konid ( ;0x

,5�r/5<�0{ �`5,؟�  

Hal beemkanek 
mosa’adati?    ( z�;�<�6 ه� 

 (>n;_,��؟
Πού είναι η τουαλέτα/ 
το φαρµακείο? 

(dashtshooi/darookhan
eh) kojast? ( 

)�or�/cد/��;sدارو (
 (��;�c؟

Ayna ajedu (al merhaad/ 
assaidaliah)? (,أ� uoأ  

؟)ا451,5l1/ اt701;ض( ) 

Πηγαίνετε ευθεία! 
Μετά στρίψτε αριστερά 
/δεξιά 

Mostaghim boro ba’ad 
be Chap/ rast bepich 

( 5�n< ! �6 ,86{ 76و
�w/ 5¡6 �cرا ) 

imshy ala tool, thumma 
‘arrij yaminan/ shimalan 
( ;`50o ل ¢{ _7ّجr� �b_ �ٍ<أ /

�;0x! ) 
Ψάχνω τον Τζον Man Donbale john 

migardam ( ل �;ن;jد� u<
 (>5¤7دم

Abhatu ‘an John ( ¥-6أ
 (_r� uن

Ένα λεπτό παρακαλώ! Yek lahzeh lotfan ( ¦o
;�a1 �§-1) 

Lahda men fadlek/ 
fadleki (female) ( u< 4§-1 
zb¨�) 

Αναµείνατε παρακαλώ 
(στο τηλέφωνο) 

Yek lahzeh lotfan ( ¦o
;�a1 �§-1) 

ibqa/ ibqay (female) ala 
al khat raja'an ( أ��6 / إ��6

!ªh ر�;ءا_�b ا1 ) 
Πόσο κοστίζει αυτό? Gheymatesh chand 

ast? (؟ �cا ,`w �/05« ) 
Kam howa thamanoh? 
(th as in bath) ( rآ{ ه 
 (¢0`�؟

Με συγχωρείτε… (για 
ερώτηση) 

Bebakhshid (,5�hj6) 

 

Men fathlek/ fathleki 
(female) (th as in that) ( 
zb¨� u<) 

Με συγχωρείτε! (για να 
περάσει κανείς) 

Bebakhshid (,5�hj6) Alma'derah! (ا801¬رة ) 

Ελάτε µαζί µου! Ba man bia (;56 u< ;6) Ta'ala/ ta'alay (female) 
ma'ee! (�8< 8;ل� ! ) 

 
Προσωπικές  πληροφορίες  
 
Μιλάτε 
Αγγλικά/Ιρανικά/ 
                        
Αραβικά? 

Aya shoma 
(Engilisi/Farsi) harf 

mizanid ( ;0x ;op
)�n5b¤ا�/�c7ف ) �;رt

5��5, ؟<) 

Hal tatakallamu alloghah 
alenjleziah/ alarabiah?              
( 4o�5b��=4 ا®b1ا }b�/� ه� 

ا456781؟/ ) 

Λίγο Kami (�0�) Qaleelan! (g5b« ! ) 
Πώς σε λένε? Esm e shoma chist?                       

(  ;0x }c؟ ا �n5w ) 
Ma esmouk? Ma 
esmouki?       (؟z0cإ ;< ) 

Το όνοµά µου είναι... Esm e man? ( u< }cا 
...) 

Esmee… ( �0cإ.... ) 

Κύριε../Κυρία../∆εσποι
νίς.. 

Aghaye…/Khanoome
…/Doshizeh ( Q;«p

/..}�;s/...J�5xدو... ) 

Assayed…/ Assayeda…/ 
Al anesah... ( ,5n1ا  ...

...�4nا�/ ا5n1,ة/ ) 
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Χαίροµαι που σας 
γνωρίζω 

Az molaghat e sham 
khosh vaghtam ( از
 (>g»;ت rs ;0xش و»/{

Motasharefon/ 
motasharefatun (f) 
bema'refatek ( / >/�7ف 
z/�7806 4�7�/<) 

Είστε πολύ ευγενικός  Shoma kheyli mehrban 
hastid ( 67;ن°< �b5s ;0x
,5/nه) 

Anta lateef/ Anti lateefa        
( {5a1 4�5! أ��a1 �ِأ�! ) 

Από πού είστε? Shoma ahleh koja 
hastid ( ;�� 0; اه�x
,5/nه) 

Men ayna anta/ anti 
(female)? (أ��؟ uoأ u< ) 

Πού ζείτε? Shoma koja zendegi 
mikonid? ( ;�� ;0x 
 (ز�,�� >�5`5,

Ayna taskun?/ Ayna 
taskuneen? (female)                   
(  ( أu5`�n� uo؟  أu�n� uo؟

Σας άρεσε εδώ? Man az inja khosham 
omade   ( ;�`o0; از اx
J,<ن اوr/xrs) 

Hal istamta'ta 
bewaqtika/ bewaqtiki (f) 
huna?                   ( ه� 
 (اz/«r6 �8/0/c ه`;؟

Το Ιράν (To Morocco) 
είναι πολύ ωραία χώρα 
 

Iran keshvar e jalebi 
Hast      ( رr�� 7انoا
�nه �j1;�) 

Al maghrib baladun 
jameel!     ( ,b6 ا01®7ب 
�50�! ) 

Τι δουλειά κάνετε? Shoghl e shoma chist? 
 ( �w ;0x �®x ه�n؟)

Ma mehnatuk? 
Mehnatuki (female) ( ;< 
 (>°`/z؟

∆ουλεύω ως 
..(επιχειρηµατίας/µεταφ
ραστής) 

Man be onvane 
(motarjem/ tajer) kar 
mikonam ( انr`_ �6 u<

 ¦o) }�7/< /7�;� ( ر;�
}`�5<) 

A'mal ka(motarjim/ rajul 
a'maal) ( /  أ_�0 آ�7/0{
 (آ��7 أ_0;ل

Πόσων χρόνων είσαι? Chand salet hast? ( ,`w 
 (c;�1 ه�n؟

Kam howa umruk? 
umroki (female) ( rآ{ ه 
 (_70ك؟

Είµαι (είκοσι, τριάντα) 
χρόνων 

Man (bist/ Si) sal 
daram (  u<)�n56/�c (
 (c;ل دارم

Umri ( 'eshreen/ 
thalatheen) sanah (th as 
in bath)                  ( 70ي_ 

)uo7�_ /u5¢g¢ (4`c ) 
Πρέπει να φύγω Man bayad beravam 

 (>o;6 u, 76وم)
Yajebu an athhaba al 
aan! (th as in that) ( ��o 

ه� ا³نأن اذ ) 
Επιστρέφω αµέσως  Bar migardam! 

 ( 76>5¤7دم) 

Sa arje’o halan ( ر��´c
�;t) 

 
Ευχές 
 
Καλή επιτυχία Mo’afagh bashed 

 (,5x;6 ��r<) 

Bettawfeeq (�5�r/1;6! ) 

Συγχαρητήρια Tabrik migoyam 
(}or� �< ¦o7j�) 

Mabrook! ( ! >7jوك ) 
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Θα ήθελα να 
επισκεφτώ το Ιράν/ 
Morocco κάποτε 

Man dost daram ke 
yek rooz iran ra 

bebinam ( دارم �cدو u<
}`5j6 7ان روoروز ا ¦o ��) 

Arghabu bezeyarat al 
maghrib. ( رة;o�6 �µأر 
 (ا01®7ب

∆ώσε χαιρετίσµατα 
στον Τζον 

Be John salam e man 
ra beresoonid ( �6

gcم >u را " �;ن"
,5�rc76) 

Sallem ‘ala John men 
ajlee   (  �b_ }·bc)نr� ( u<
�bأ�) 

 
Παρεξηγήσεις 
 
Συγγνώµη? (για 
επεξήγηση) 

Bebakhshid? (5,؟�hj6 ) ‘Afwan! ( ! _�rا ) 

Συγγνώµη (για λάθος) Bebakhshid (,5�hj6) Aasef! ({cأ ! ) 
Κανένα 
πρόβληµα/Τίποτα 

Moshkeli nist ( �b��<
�n5�) 

La moshkelah (4b��<�) 

Επαναλαµβάνετε  Mish tekrar konid?  

 ( >��5 ��7ار �`5, ؟)

A’ed men fadlek!/ A’eedi 
men fadleki (fem) ( u< ,_أ 
zb¨�) 

Μπορείτε να µιλάτε πιο 
αργά? 

Mishe ahesteh tar 
sohbat konid ( ��5<
,5`� �j-k 7� �/nهp) 

Takalam bebot’ men 
fadlek/ fadleki (fem) ( }b�� 

 ( >ªj6zb¨� uء
Σηµειώστε παρακαλώ Lotfan yaddasht konid 

(,5`� �xددا;o ;�a1) 

 

Oktobha men fadlek/ 
Oktobiha men fadleki 
(fem)              ( u< ;°j/أآ 

zb¨� / !zb¨� u< ;°5j/أآ! ) 
∆εν καταλαβαίνω Motavajjeh nemisham 

 (>/r�50� ��rم)
La afham! (}°أ� � ) 

∆εν ξέρω Nemidanam (}50,ا��) La a’ref! ( ! ³ أ_7ف ) 
∆εν έχω ιδέα Nazari nadaram ( Q7§�

 (�,ارم
La adri! (أدري� ) 

Πώς το λένε αυτό στα 
 αραβικά /ιρανικά…; 

Be Farsi chi misheh  

 (�6 �;ر�w �c >��5؟)

Ma esmoho bel arabiah?           
 ( >; أ�0c 6;456781؟)

Πώς λέτε παρακαλώ 
στα αραβικά 
/ιρανικά…; 

Shoma “please” ro be 
farsi chi migin? ( ;0x 

"�5b6 " �w �cرو �6 �;ر
 (>u5¤5؟

Kaifa taqoulu kalimat 
"please" bel arabia?                                  
(  40bل آr�� {5آ "�5b6 "
 (6;456781؟

Τι είναι αυτό; In chieh? (�5؟w uoا ) Ma hatha (th as in that)            
 ( >; ه¬ا؟)

Τα αραβικά/ ιρανικά 
µου είναι άσχηµα. 

Farsi e man bad ast 
(�c6, ا u< �cر;�) 

Lughati al arabic laisat 
kama yajib ( 4567811®/� ا
��o ;0آ �n51) 

 
Άλλες χρήσιµες λέξεις κι εκφράσεις 
 
Καλά/Ασχηµα/ Έτσι 
και έτσι 

Khoob/ bad/ motavaset 
( >/rs / ,6 /ªcrب  ) 

Jayed/ saye’/ ‘adee                
( _;دي/ �cء / �5,  ) 
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Μεγάλο/µικρό Bozorg/ khoochak 
( 6�رگ  /¦wr� ) 

Kabeer/ Sagheer (  75jآ /
75®k) 

Σήµερα/ τώρα Emrooz/ A’alan ( / ا>7وز
 (ا�ن

Alyawm/ Al aan ( / اr51م 
 (ا³ن

Αύριο/εχθές  Farad/ dirooz ( / �7دا 
 (د7oوز

Ghadan/ Albareha ( / µ,ا 
4tر;j1ا) 

Ναι/όχι Baleh/ nakheyr 
( �b6/75h� ) 

Na’am/ Laa (  }8� /� ) 

Ορίστε! (όταν δίνεις 
κάτι) 

Befarmaid! (,5¹;<7�6 ) Khod! ( ,s ! ) 

Σου αρέσει? Khoshet miad? ( �xrs 
 (>5;د؟

Hal a’jabak? Hal 
a’jabaki? (female) ( ه� 

�zj؟أ_ ) 
Μου αρέσει πολύ! Vaghe’an azash 

khosham miad ( ;8«وا
 (ازش xrs{ >5;د

A’jabani haqqan! (  
;�t �`j�_أ) 

Πεινάω/διψάω Man (goshneh/ 
Teshneh) am (  u<" �`��

ام" ��`�/  ) 

Ana jae’/ ana ‘atshaan           
( أ�; _�a;ن/ أ�; �;�¹ ) 

Το πρωί/το 
απόγευµα/το βράδυ 

Sobh/ asr/ shab ( ijk
/ 7l_ /�x ) 

Sabahan/ masa’an/ 
laylan ( ;t;jk /ءا;n< /g51 ) 

Αυτό/εκείνο. Εδώ/εκεί In/ a’an. Inja/ A’anja 
(  uoن / اp . ;�`oا /;��p ) 

Hatha/ thalek. Huna/ 
hunaak (th as in that) ( 

ه`;ك/ه`;. ذz1/ه¬ا  ) 
Εµένα/εσένα. 
Αυτόν/αυτήν 

Man/ to. Oo/ Oo (Him 
& Her are same) (  u<  /

 r� . او/ او ) 

Ana/ anta/ anti (you 
female). Houwa/ Hiya ( / أ�;

ه�/ هr. أ�� ) 
Τι?/πού? Chi? Koja? (؟ ��;؟�w ) Matha? Ayn? (th as in 

that)     (؟uoذا؟ أ;< ) 
Τι ώρα είναι? Sa’at chand ast? ( 

 (w �_;c`, ا�c؟
kam essa’a? (4؟_;n1آ{ ا ) 

Ένα, δύο, τρία Yek/ do/ she (  ¦o / دو /
�c) 

wahed, ithnaan, thalatha 
(th as in think). ( ,tوا  ,

¢g¢4, إ¢`;ن ) 
Τέσσερα, πέντε, έξι Chahar/ panj/ shesh                

( w / »`¼ /�x°;ر  ) 
arba’a, khamsa, sitta          
( 4n0s ,4/c, أر486 ) 

Εφτά, οχτώ, εννιά, 
δέκα 

Haft / hasht/ noh/ dah              
( دJ/ �� / ه�� / ه��  ) 

 

sab’a, thamania (th as in 
think), tis’a, ‘ashara           
( 48jc ,45�;0¢ ,48n� ,7ة�_ ) 

 

Πηγή: www.linguanaut.com 
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www.foreignaffairs.org/20060101faessay85104/isobel-

coleman/women-islam-and-the-new-iraq.html 

28. Ανοικοδόµηση του Ιράκ: www.rebuilding-iraq.net 

29. Ανοικοδόµηση του Ιράκ: 

www.iraqdevelopmentprogram.org/idp/industry/it.htm 

30. Πρεσβείες: www.embassyworld.com 

31. ∆.Ε.∆. στο Ιράν: www.iraniantrade.org 

32. Λιµάνια στο Ιράν: www.mesteel.com/countries/iran/ports.htm 

33. Υπουργείο Πληροφοριών Κατάρ: www.qatar-info.com 

34. Υπουργείο Τουρισµού Κατάρ: www.experienceqatar.com 

35. ∆.Ε.∆. στο Κατάρ: www.investinqatar.com.qa 

36. Αραβικό Portal: www.arab.net/  
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37. Υπουργείο Πληροφοριών Κουβέιτ: www.moinfo.gov.kw 

38. Παγκόσµια Τράπεζα: www.worldbank.org 

39. Συµβούλιο Οικονοµικής Ανάπτυξης Μπαχρέιν (Economic 

Development Board): www.bahrainedb.com 

40. Ελληνικό Κέντρο Εµπορίου στο Ντουµπάι: 

http://oeydubai.geoweb.ge/ 

41. Υπουργείο Πληροφοριών Οµάν: www.omanet.om 

42. Τουριστικό Portal για το Οµάν: www.destinationoman.com 

43. Πανεπιστήµιο Σουλτάνου Qaboos: www.squ.edu.om 

44. Portal για τo Οµάν: http://omandaily.com/linkspage.htm 

45. Υπουργείο Πληροφοριών Σ. Αραβίας: www.saudinf.com 

46. Λιµάνια της Σ. Αραβίας: www.ports.gov.sa 

47.  “The line between Ethics and Etiquette”, Corby O’ Connor, 

www.corbyoconnor.com/linbetetande.html 

48. Επιχειρηµατική Ηθική: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics 

49. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (1): 

www.icaew.co.uk/librarylinks/ 

50. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (2): 

www.bradmans.com/middleeastafrica/ 

51. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (3): 

www.communicaid.com 

52. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (4): 

http://globaledge.msu.edu/ 

53. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (5): 

www.traderscity.com/abcg/culture.htm 

54. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (6): 

https://www.uktradeinvest.gov.uk/ 

55. Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο στη Σαουδική Αραβία: 

http://www.customs.gov.sa/ 

56. Εκφράσεις σε αραβικά και φαρσί: http://linguanaut.com 

 


