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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ΔΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Ι . Σύντομη γενική περιγραφή της οικονομίας της Ιορδανίας
1. Βασικά οικονομικά μεγέθη
έτος
ΑΕΠ σε δισ. $
Μεταβ ΑΕΠ %
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε $
Εξαγωγές σε δισ. $
Εισαγωγές σε δισ. $
Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος) %
Ανεργία %

2013
33,6
2,8
5.152
7,9
19,6
4,8
12,6

2014
35,7
3,1
5.358
8,4
20,2
2,9
11,9

2015
38,1
2,4
5.590
8,7
19,1
2*
12,6

Πληθυσμός (εκατ.)

6,53

6,68

6,82

2016 προβ.
40,9
2,5-3
5.866
9,1
19,6
1,5**
14,6 ( α τρ
2016)
6,98

2017 προβ.
43,8
4,5
6.149
9,6
20,2
2,1

7,13

Πηγή ΔΝΤ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κλιμακίου ΔΝΤ που επισκέφθηκε στις αρχές Απριλίου 2016
την χώρα, το 2015 έκλεισε με την εγχώρια οικονομία να καταγράφει θετικό αναπτυξιακό πρόσημο
της τάξεως του 2,4% έναντι 2014, εξέλιξη αποδιδόμενη κατά κύριο λόγο στην ικανοποιητική
απόδοση του αγροτικού τομέα. Για το 2016, εκτιμήσεις Ταμείου τοποθετούν τον αναπτυξιακό ρυθμό
στα ίδια και ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα του 2,5-3% με τον βασικό πληθωρισμό ( core inflation) να
κυμαίνεται σε ετήσια βάση στο 1,5%
Η προσδοκώμενη αυτή αναπτυξιακή δυναμική εκτιμάται από το Ταμείο, ότι θα
υποστηριχθεί από την διατήρηση των χαμηλών τιμών πετρελαίου, την διαμόρφωση καλύτερης
ψυχολογίας και κλίματος εμπιστοσύνης από την εφαρμογή των πολιτικών που προβλέπονται στην
ήδη συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την Ιορδανία : “ Jordan Compact and Response Plan” ( βλ.
κατωτέρω Ε.Ε- Ιορδανία) . Παράλληλα η αναμενόμενη χαλάρωση των κοινοτικών κανόνων
προέλευσης αναμένεται να αναζωογονήσει τις ιορδανικές εξαγωγές και να δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας.
Στο νευραλγικό τομέα της ενεργειακής επάρκειας και σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης
του ενεργειακού της μείγματος, η Ιορδανία έχει εξασφαλίσει αρκετές συμβάσεις για αγορά
υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ διερευνά την δυνατότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την
εκμετάλλευση των άφθονων αποθεμάτων σχιστολιθικού πετρελαίου και την παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.
Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από Ε.Ε για το πρώτο τρίμηνο του 2016:
-ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παραμένει στα επίπεδα του 2,4%, στα μέσα επίπεδα του 2015 , με
αναμενόμενη ανάκαμψη στον κατασκευαστικό και τουριστικό τομέα
-η ανεργία αυξήθηκε στο 14,6% από 12,9% το πρώτο 3μηνο 2015
-τα δημόσια έσοδα και οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,4% και 1,1% αντίστοιχα σε σχέση
με το πρώτο 3μηνο 2015
-τα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα μειώθηκαν κατά 3,3% από τα επίπεδα των 15,4δις$ στα τέλη του
2015
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- ο πληθωρισμός κινήθηκε στα επίπεδα του -1.2% . όπως και στα τέλη του 2015
-το καθαρό δημόσιο χρέος έφθασε στα 32,3 δις$ ( 85.9% του ΑΕΠ ), αυξημένο οριακά κατά 0,17%
από τον Δεκέμβριο του 2015
-ο προϋπολογισμός έδειξε ενθαρρυντικό πλεόνασμα 81 εκατ $ τον περασμένο Ιανουάριο , έναντι
αντίστοιχης επίδοσης 11,3 εκατ. $ τον Ιανουάριο του 2015
-το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο διογκώθηκε κατά 16% σε σχέση με πρώτο 3 μηνο 2015, καθώς
η προϊούσα απομόνωση με τις όμορες χώρες έχει πλήξει τις ιορδανικές εξαγωγές , με την Κυβέρνηση
να επιχειρεί εξισορροπητικό άνοιγμα στις αγορές της Ανατολικής Αφρικής και να προβαίνει σε
διευκολύνσεις τύπου άρσης φόρων και τελών για την ενίσχυση των αγροτικών εξαγωγών. Πέραν της
μείωσης των εξαγωγών, επιβαρυντικά επιδρά επίσης και η καταγραφόμενη αυξητική τάση στις
εισαγωγές κυρίως οχημάτων και σιτηρών
-από τις πλέον ανησυχητικές ενδείξεις του 2015 που φαίνεται να συνεχίζεται και το τρέχον έτος,
αποτελεί , η συρρίκνωση των ξένων επενδύσεων κατά 36,3% σε σχέση με το 2014, που αποδίδεται
κυρίως στην περιφερειακή αστάθεια., αλλά επίσης τόσο στο κλείσιμο των συνόρων με τις γειτονικές
χώρες, που αποθαρρύνει επενδυτές που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την γεωγραφική θέση της
Ιορδανίας, όσο και στο προβληματικό και ευμετάβλητο ισχύον επενδυτικό-νομοθετικό πλαίσιο, που
προκαλεί προβλήματα και καθυστερήσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στην χώρα.

2.Σχέσεις με διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
Διεθνές Χρηματοδοτικό Ταμείο ( IMF) : Από τον Αύγουστο του 2015, η Ιορδανία έχει
ήδη ολοκληρώσει πρόγραμμα Stand-By του ΔΝΤ ύψους $ 2,1 δισεκατομμυρίων το οποίο υπέγραψε
στοχεύοντας στην διόρθωση του προϋπολογισμού και του ισοζυγίου πληρωμών της. Η Κυβέρνηση
σχεδιάζει να επεκτείνει τα μέτρα δημοσιονομικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε πριν από μερικά
χρόνια και να εισέλθει σε νέα συμφωνία με το ΔΝΤ για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, τη
μείωση του ελλείμματος και τη διαχείριση του χρέους της. Ήδη από τις 20 Ιουνίου 2016 έχει
επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων (staff-level agreement) για νέο τριετές
πρόγραμμα πιστωτικής διευκόλυνσης 700 εκατ $, που αναμένεται να εγκριθεί εντός Αυγούστου
2016 και το οποίο θα επικεντρωθεί στην ανάγκη προώθησης δομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων
στους τομείς της ενέργειας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στους κλάδους των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην
ομαλοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην βελτίωση του γενικότερου επιχειρηματικού
κλίματος, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς , καθώς και στον
εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος, με πολλά διορθωτικά μέτρα να έχουν ήδη
δρομολογηθεί για τους ανωτέρω τομείς.
Η Ιορδανία επεξεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα το Πλαίσιο Συνεργασίας για τα έτη
2017-2022, με τριπλή στόχευση: α) την ενίσχυση της αντοχής της ιορδανικής οικονομίας, β) την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και γ) την μείωση της φτώχειας.
Στο πλαίσιο αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 8 χώρες- δωρητές και η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλουν στην υλοποίηση χρηματοδοτικού πακέτου υποστήριξης για την
ενίσχυση των Σύρων προσφύγων και την εγκατάσταση κοινοτήτων σε Ιορδανία και Λίβανο. Η εν
λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει 1δις $ σε ευνοϊκά δάνεια (soft loans), 500 εκατ $ σε εγγυήσεις και
140 εκατ.$ σε δωρεές. Η Ιαπωνία εξάλλου θα παράσχει ανάλογη χρηματοδοτική υποστήριξη ύψους
970 εκατ.$ για τα επόμενα 5 χρόνια ( 920 εκατ..$ σε δάνεια και 50 εκατ.$ σε δωρεές).

3 Σχέσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι σχέσεις Ε.Ε- Ιορδανίας διέπονται από την Ευρω-μεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης , η
οποία τέθηκε σε ισχύ την 1/5/2002.. Το θεσμικό πλαίσιο εξειδικεύεται από το Σχέδιο Δράσης, στο
πλαίσιο της Νότιας Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ( Ε.Π.Γ). Η Ιορδανία είναι
η πρώτη χώρα για την οποία εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης νέου τύπου, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα
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με το «ενισχυμένο καθεστώς» (“advanced status”), που απέκτησε τον Οκτώβριο του 2010, λόγω
της ιδιότητάς της ως βασικού εταίρου της Ε.Ε στην περιοχή.
Η στενότερη οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ Ιορδανίας και Ε.Ε., η οποία
εκπορεύεται από το «ενισχυμένο καθεστώς» συνεπάγεται προοδευτική απελευθέρωση στον τομέα
των υπηρεσιών, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, προοδευτική κανονιστική σύγκλιση και
διαβουλεύσεις για την σύναψη Ενισχυμένης και Περιεκτικής Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου
(Deep and Comprehensive Free Trade Agreement). Οι συναφείς διαβουλεύσεις βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο και στην συνέχεια αναμένεται η έναρξη διαπραγματεύσεων .
Στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Γειτονίας ( European Neighborhood
Instrument , E.N.I) , προβλέπεται για την Ιορδανία χρηματοδότηση ύψους 567-693 εκατ. Ευρώ για
την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 312-382 εκ.ευρώ για την περίοδο 2014-2017. Οι τομείς
προτεραιότητας αφορούν στο κράτος δικαίου, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν προκειμένω, έχουν ήδη εγκριθεί προς χορήγηση 274,5 εκατ. Ευρώ,
και έχουν εκταμιευθεί , μέχρι σήμερα, 132,6 εκατ. Ευρώ για τα έτη 2014 και 2015.
Κατά την Διάσκεψη Δωρητών για την Συρία ( Λονδίνο, 4.2.2016) συμφωνήθηκε δέσμη
μέτρων για την Ιορδανία ( EU-Jordan Compact) για την τριετία 2016-18, η οποία προβλέπει
βοήθεια ύψους 1,7 δις$ και αναπτύσσεται σε τρείς άξονες: α) προσέλκυση επενδύσεων και άνοιγμα
των ευρωπαϊκών αγορών, β) επανοικοδόμηση των κοινοτήτων υποδοχής και γ) κινητοποίηση
κεφαλαίων ( δωρεών και ευνοϊκών δανείων). Η συμφωνία αυτή αποτελεί ανταπόκριση της Διεθνούς
Κοινότητας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ιορδανίας έναντι των προκλήσεων από την
προσφυγική κρίση από την Συρία και ταυτόχρονα απαιτεί τήρηση όρων και υποχρεώσεων για
μεταρρυθμίσεις και παροχές προς τους πρόσφυγες από πλευράς Ιορδανίας.
Το ελληνικό pledging ανέρχεται σε 300.000 ευρώ .
Σε συνέχεια ανωτέρω Διάσκεψης Λονδίνου, κατά την τελευταία 10η Επιτροπή Σύνδεσης
ΕΕ/Ιορδανίας, που έλαβε χώρα στο Αμμάν στις 19.07.2016, υπεγράφη παρουσία του Iορδανού Π/Θ
Dr H. Mulki Συμφωνία (α) για την ισχύ απλοποιημένων κανόνων προέλευσης ιορδανικών
προϊόντων προς εξαγωγή στην Ε.Ε σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας και (β) επί των
προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης και δέσμης μέτρων( Compact) για την χρονική περίοδο
2016-2018/20.Η ιορδανική πλευρά αναμένει ότι η σύναψη της Συμφωνίας θα ενισχύσει την
δοκιμαζόμενη ιορδανική οικονομία δια της αυξήσεως των εξαγωγών, αλλά και δια της
προσελκύσεως ευρωπαϊκών επενδύσεων σε 18 αναπτυξιακές/βιομηχανικές ζώνες που έχουν
καθορισθεί.
Την ίδια ημέρα υπεγράφη μεταξύ ΕΕ/Ιορδανίας και Συμφωνία για την προώθηση του
δεύτερου προγράμματος ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της υποστήριξης της
ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ιορδανία, ύψους 90 εκατ. Ευρώ. Στην επεξεργασία του
συγκεκριμένου προγράμματος συνέβαλε αποτελεσματικά και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) της χώρας μας. Όλοι οι αρμόδιοι συλλογικοί φορείς της χώρας μας έχουν
ενημερωθεί σχετικά ( Β8 Δ/νση, Α.Π. :35003/26.07.2016)
Επισημαίνεται ότι από το 2012, η Ιορδανία ανέλαβε από πλευράς Νοτίων εταίρων την
Συμπροεδρία της Ένωσης για την Μεσόγειο, διαδεχόμενη την Αίγυπτο, και έκτοτε συμπροεδρεύει
με την Ε.Υ.Ε.Δ. , διαδραματίζοντας έναν ιδιαίτερα εποικοδομητικό ρόλο. Στις 16/9/2014
ανανεώθηκε η θητεία της.
Τέθηκε σε ισχύ από 23.03.2016 το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σύμφωνα με
ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας , η νομοθετική κύρωση, από ελληνικής
πλευράς, της Ευρω-Μεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ αφενός Ε.Ε και κρατώνμελών και αφετέρου της Ιορδανίας, βαίνει προς την ολοκλήρωσή της
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ΙΙ. Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος-Ιορδανίας
Εμπορικό ισοζύγιο
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος- Ιορδανίας 2011- 2015 (Αξίες σε Ευρώ),
Πηγή Ελλ.Στατ. Αρχή

έτος

2012

2013

2014

2015

Μεταβολή
2015/14

36.333.137

-24%

Ελληνικές ΕΞΑΓΩΓΕΣ

33.781.474

48.592.519

47.831.487

Ελληνικές ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

16.802.080

11.037.052

3.422.727

5.084.051

+48,5%

44.408.760

31.049.086

-30%

ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

16.979.394

37.555.467

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ΕΣΥΕ, η αξία των εξαγωγών μας
προς την Ιορδανία κατά το 2015 αποτιμήθηκε σε 36,3 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας σημαντική
πτώση της τάξεως του 24% σε σχέση με το 2014.
Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.
Για το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές με προορισμό την Ιορδανία αντιστοιχούν στο 0,14% επί του
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές στην χώρα μας με προέλευση την Ιορδανία
καλύπτουν μόλις το 0,01% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στα εξαγόμενα προϊόντα περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα
προϊόντων, τόσο βιομηχανικών όσο και τροφίμων με κυριότερα κατά σειρά κατάταξης:
Φαρμακευτικά ( φάρμακα)
Όργανα – Συσκευές, όπως μετρητές αερίων , υγρών , ηλεκτρισμού, ιατρικός εξοπλισμός.
Μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός-ηλεκτρικός εξοπλισμός, όπως μηχανήματα κατασκευών και
οικοδομών, κινητήρες εσωτερικής καύσης, λέβητες, αεραντλίες, σύρματα, καλώδια, ηλεκτρικοί
συσσωρευτές
Απορρίμματα καπνού
Προϊόντα καλλωπισμού, σαμπουάν
Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα, αργίλιο και άλλα κοινά μέταλλα, όπως μέρη κατασκευών,
φύλλα ταινίες ράβδοι
Βαφικά εκχυλίσματα, βερνίκια
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα, όπως είδη συσκευασίας
Οχήματα ρυμουλκούμενα, ελκυστήρες για χερσαίες μεταφορές
Οι κύριες εισαγωγές μας από την Ιορδανία διαχρονικά συνίστανται σχεδόν στο σύνολό τους από
προϊόντα χαλκού και αλουμινίου και περιορισμένα ανόργανα χημικά.
Τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το 2016 ( Ιανουάριος-Μάιος)
Σύμφωνα με ΕΣΥΕ κατά το πρώτο 5μηνο του 2016 συνεχίζεται η πτωτική τάση στην αξία του
διμερούς εμπορίου με την Ιορδανία, με τις ελληνικές εξαγωγές να αποτιμώνται σε 12,8 εκατ. Ευρώ
,καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 13% σε σχέση με το αντίστοιχο 5μηνο του 2015 και την
αξία των ιορδανικών εισαγωγών στην χώρα μας να συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο σε 2,1
εκατ. ευρώ κατά το εξεταζόμενο διάστημα , έναντι αντίστοιχης επίδοσης 3,2 εκατ ευρώ το πρώτο
5μηνο του 2015. Μοιραία και η αξία του όγκου του διμερούς εμπορίου κατέγραψε μείωση της
τάξεως του 16,8%
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ΙΙΙ. Προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας μας με την Ιορδανία
Α) Τομείς προτεραιότητας
1. Εμπόριο
Όπως συνάγεται από το εύρος των εξαγόμενων προϊόντων, σημαντικές δυνατότητες αύξησης των
εξαγωγών μας υπάρχουν σε πολλές κατηγορίες με κύριες αυτές των φαρμάκων, περιλαμβανομένων
και των κτηνιατρικών,- ιατρικού εξοπλισμού, των βιομηχανικών προϊόντων και οικοδομικών
υλικών, των κοσμημάτων και ειδών χρυσοχοΐας , αργυροχοΐας, των ειδών οικιακής χρήσεως,
όπως επίσης και των τροφίμων, ιδιαίτερα σε είδη ,όπως φρούτα παρασκευασμένα η διατηρημένα,
ψάρια νωπά η κατεψυγμένα, ζαχαρώδη παρασκευάσματα.

2.Κατασκευές- Δημόσια έργα
Δυνατότητα δραστηριοποίησης ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών καθώς και εταιρειών
τεχνικών μελετών για έργα ανάπτυξης υποδομών στην Ιορδανία. Οι ελληνικές κατασκευαστικές
επιχειρήσεις διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις
έργων όπως αυτό της κατασκευής του καναλιού διοχέτευσης πόσιμου ύδατος Ερυθράς/Νεκράς
θάλασσας στο έργο της αφαλάτωσης του νερού της Ερυθράς Θάλασσας, στο οποίο η χώρα μας
έχει συνεισφέρει 1 εκατ. Ευρώ στην χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης βιωσιμότητας, και
πολλών άλλων δημοσίων έργων.

3.Συνεργασία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας
Kαταγράφονται σημαντικές προοπτικές για δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων με
τεχνολογική εξειδίκευση στην επεξεργασία λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην αγροτική
βιομηχανία – agribusiness, κυρίως στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στα συστήματα άρδευσης,
αποθήκευσης νερού, αφαλάτωσης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στα
φωτοβολταϊκά και στην αιολική ενέργεια, στην εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού
εξοπλισμού ( υποθαλάσσιες σωληνώσεις), αλλά και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου σε Ιορδανούς ασθενείς στην Ελλάδα.

4. Τουρισμός
Δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών με προορισμό τις δύο χώρες, με ένα ενιαίο τουριστικό
πακέτο. Επίσης, δυνατή η προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού σε διμερή βάση. Ήδη η
εταιρεία «Aegean Airlines», η οποία ξεκίνησε απευθείας σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Αμμάν με τη
δρομολόγηση δύο εβδομαδιαίων πτήσεων από 12/06/2014, πρόσθεσε, από 1-6-2015, 3 επί πλέον
εβδομαδιαίες πτήσεις λόγω της σημαντικής αύξησης της επιβατικής κίνησης.

5.Εμπορική ναυτιλία
Η ελληνική πλευρά έχει εκδηλώσει την δυνατότητα και ετοιμότητα μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου ( LNG) δια ελληνικών πλοίων από τον ιορδανικό λιμένα
της Aqaba, όπου ήδη λειτουργεί αποθηκευτικός χώρος LNG, προς τους λιμένες της
Βορείου Ελλάδος, καθώς και προς τον Πειραιά, καθώς υφίσταται σχεδόν καθημερινή
θαλάσσια διασύνδεση με τον τελευταίο
Β) Συναντήσεις-επισκέψεις αξιωματούχων
Ο ΥΦΥΠΕΞ κ Δ.Μάρδας και επιχειρηματική αντιπροσωπεία

που αποτελούνταν από
εκπροσώπους επτά ελληνικών εταιριών και στελεχών του ΣΕΒ πραγματοποίησαν επίσκεψη
εργασίας στο Αμμάν από 8-11 Μαΐου 2016 στο Αμμάν. Έλαβαν χώρα συναντήσεις με
ανώτατους Ιορδανούς αξιωματούχους, όπως την Υπουργό Βιομηχανίας ,Εμπορίου & Προμηθειών,
τον Υπουργό Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, τον Γ.Γ. Υπουργείου Σχεδιασμού & Διεθνούς
Συνεργασίας, τον Γ.Γ. Υπουργείου Υδάτων & Άρδευσης και τον Αναπληρωτή Γ.Γ. του Ιορδανικού
ΥΠΕΞ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης διοργανώθηκε Ελληνο-Ιορδανικό Οικονομικό Forum υπό την
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αιγίδα της Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου & Υπηρεσιών της Ιορδανίας και κατόπιν
συνεργασίας του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμάν, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμμάν, του
ΣΕΒ και της Πρεσβείας Αμμάν. Επισημαίνεται ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες συμμετείχαν σε όλες
τις διμερείς συναντήσεις , προβάλλοντας απευθείας τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και
λαμβάνοντας αντιστοίχως ενημέρωση από την πηγή για τυχόν επιχειρηματική τους
δραστηριοποίηση στην Ιορδανία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωτέρω επίσκεψη εκτιμάται
ότι θα συμβάλει στο να «ανοίξουν» οι πόρτες των mega projects στους τομείς της ενέργειας και
των κατασκευών επιτοπίως για επιπλέον ελληνικές επιχειρήσεις , πλην των ήδη
δραστηριοποιουμένων ( ΜΕΤΚΑ, ΕΛΛΕΚΤΩΡ/Κωνσταντινίδης, J&p Άβαξ, Ανυψωτική), που
έχουν ήδη να προβάλουν ένα καλό έργο τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον ενεργειακό
τομέα.
Σχετικά με την σύγκληση της 5ης Συνόδου της ΜΔΕ , έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές να
λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2016. και προχωρά η προετοιμασία της.
Υπενθυμίζεται ότι το 2016 συμπληρώνονται 50 έτη ελληνο/ιορδανικών διπλωματικών σχέσεων ,
επετειακή αφορμή για την αντίστοιχη ώθηση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.
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