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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Η Ιορδανία υλοποιεί πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της οικονομίας της βασικά χαρακτηριστικά της 
οποίας είναι: το μεγάλο μέγεθος του τριτογενούς τομέα, η εξάρτηση από την εισροή κεφαλαίων από 
το εξωτερικό (βοήθεια-εμβάσματα), ο υψηλός πληθωρισμός, η ανεργία και η πτώχεια. Το 75% του 
ΑΕΠ προέρχεται από υπηρεσίες (τουρισμός – μεταφορές), ενώ περιορισμένα είναι τα αποθέματα 
νερού και πετρελαίου. Λόγω γεωγραφικής θέσης επιδιώκεται ο ρόλος του διαμετακομιστικού κέντρου 
της Μ. Ανατολής. Κύριοι στόχοι της κυβέρνησης είναι: φορολογική μεταρρύθμιση, μείωση του 
ελλείμματος, προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας. Εφαρμόζεται τριετές 
αναπτυξιακό πρόγραμμα (2011-2013) προϋπολογισμού περίπου $ 5,7 δισ. Η ξένη βοήθεια το 2011 
ανήλθε σε $ 2,8 δισ. Η Σαουδική Αραβία είναι ο σημαντικότερος ξένος επενδυτής και μεγαλύτερος 
εμπορικός εταίρος. 

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Ελληνικές εξαγωγές (€ 19,2 εκ., 2011): φαρμακευτικά προϊόντα (23,31%), χυτοσίδηρος, σίδηρος ή 
χάλυβας (14,85%), καρποί και φρούτα εσπεριδοειδών (9,18%), μηχανές (6,78%), αργίλιο και 
τεχνουργήματά του (5,44%), πλαστικά (4,51%), έπιπλα (4,30%). Ιορδανικές εισαγωγές (€ 16,26 
εκ., 2011): αργίλιο και τεχνουργήματά του (68,41%), χαλκό και τεχνουργήματά του (16,41%), 
ανόργανα χημικά προϊόντα (5,46%), λιπάσματα (3,71%), μηχανές (2,74%). 

   

ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΛΑΔOΣ – ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
 

2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 37,9 13,01 12,23 23,23 16,48 37,79 19,2 -49,17% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 2,0 3,43 9,98 3,75 2,29 13,13 16,26 23,89% 

Όγκος Εμπορ. (Χ+Μ) 35,9 9,58 2,25 19,48 14,19 24,66 2,94 -88,1% 

Εμπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) 39,7 16,44 22,21 26,98 18,77 50,92 35,46 -30,36% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (ποσά σε εκ. €) 
 

Ελληνικές επενδύσεις στην Ιορδανία: σε τομείς μελετών και κατασκευών μέσω κοινοπρακτικών 
σχημάτων σε τεχνικά έργα υποδομών (η J&P/ΑΒΑΞ συμμετέχει, ως προς το κατασκευαστικό σκέλος 
– με μερίδιο 50% επί έργου συνολικού κόστους $ 680 εκ. – σε κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο 
εκσυγχρονισμού του διεθνούς αερολιμένα του Αμμάν, , το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2012), ενώ στον 
τομέα των υπηρεσιών δραστηριοποιούνται ο ΟΤΕ, η Intracom, ο Γερμανός και η LDK Consultants.  
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