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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜIA 

 
Η Σαουδική Αραβία αποτελεί μια από τις κυριώτερες πηγές ενέργειας του πλανήτη: άνω του 20% 
των επιβεβαιωμένων παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου (περίπου 264,26 δισ. βαρέλια, και 
περίπου 1,5 τρισ. βαρέλια δυνητικών κοιτασμάτων), μερίδιο 12% περίπου της συνολικής 
παγκόσμιας παραγωγής. Ο τομέας του πετρελαίου αποφέρει 80% των δημοσίων εσόδων (90% 
της αξίας των εξαγωγών) και αντιπροσωπεύει 45% του ΑΕΠ. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης 
μεγάλα αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ύψους περίπου 257 τρισ. κυβικών ποδιών. 
Ιδιαίτερης σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη της σαουδαραβικής οικονομίας είναι η ενίσχυση 
του ιδιωτικού, μη-πετρελαϊκού τομέα. Κύριοι στόχοι του μεταρρυθμιστικού προγράμματος είναι η 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα (βιομηχανία), του τομέα της παιδείας και του κοινωνικού κράτους. 

 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Το διμερές εμπόριο για την Ελλάδα είναι μονίμως ελλειμματικό. 
Ελληνικές εξαγωγές (€ 251,13 εκ. το 2011): καύσιμα (55,85%), τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο (9,75%), τεχνουργήματα χυτοσίδηρου, σίδηρου και χάλυβα (8,10%), 
παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων (4,06%) λίπη-λάδια φυτικής-ζωικής 
προέλευσης (3,93%), σπέρματα και καρποί ελαιώδεις (3,45%), μηχανές (2,51%). Σαουδαραβικές 
εξαγωγές (€ 1,4 δισ. το 2011): πετρέλαιο (87,35%), πλαστικές ύλες (5,25%), οργανικά χημικά 
προϊόντα (3,36%), χαλκός και τεχνουργήματά του (2,56%). 
 

ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΛΑΔOΣ – Σ. ΑΡΑΒΙΑΣ 

 
2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 60,68 53,19 53,03 61,18 55,06 93,22 251,13 169,4% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 1.805,76 1.939,19 940,11 1.326,78 620,98 1.099,53 1.400,41 27,4% 

% συνόλου εξαγωγών 0,41% 0,32% 0,30% 0,35% 0,37% 0,57% 1,11% - 

% συνόλου εισαγωγών 3,92% 3,82% 1,68% 2,17% 1,27% 2,30% 3,23% - 

Όγκος Εμπορ. (Χ+Μ) 1.866,44 1.992,38 993,14 1.387,96 676,04 1.192,75 1.651,54 38,5% 

Εμπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) -1.745,08 -1.886,00 -887,08 -1.265,60 -565,92 -1.006,31 -1.149,28 14,2% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (ποσά σε εκ. €) 
 
Ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία κυρίως στον τομέα 
τεχνικών έργων (“ARCHIRODON CONSTRUCTION OVERSEAS CO.”, “SETE TECHNICAL 
SERVICES” Ομίλου Λάτση, “ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ”), εφοδιασμού (καύσιμα) 
τροφοδοσίας πλοίων (National Bunkering Co. Ltd. Ομίλου Βαρδινογιάννη) και τροφίμων (Chipita), 
ενώ υπάρχουν μικρές εταιρείες υπεργολαβιών ηλεκτρομηχανικών έργων και σιδηροκατασκευών 
και εμπορίου. Αποτελεί αγορά ανταγωνιστική, με δυνατότητες περαιτέρω δραστηριοποίησης 
ελληνικών επιχειρήσεων είτε εμπορικά (για επιλεγμένα καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά προϊόντα), 
είτε επενδυτικά (τεχνικά έργα υποδομών, υπηρεσίες).  
Σαουδαραβικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους κλάδους κατασκευών, 
εμπορίου και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 
 



Προοπτικές 
Η αγορά της Σ. Αραβίας είναι ανταγωνιστική, με δυνατότητες περαιτέρω δραστηριοποίησης 
ελληνικών επιχειρήσεων είτε εμπορικά (για επιλεγμένα καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά προϊόντα), 
είτε επενδυτικά (τεχνικά έργα υποδομών, υπηρεσίες). Διμερής συνεργασία σε τομέα Τουρισμού 
(προσέλκυση τουριστών και επενδύσεων στην Ελλάδα) εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί με υπογραφή 
σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας (έχει συμφωνηθεί κείμενο, αναμένεται καθορισμός τόπου/χρόνου 
υπογραφής). 
 
Θεσμικό Πλαίσιο 

 Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (ισχύει από 18.02.1988) 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ισχύει από 01.05.2010) 

 Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (ισχύει από 29.01.1992) 
 
 
 

 
 

 
 
 


