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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΥΡΙΑΣ 
 

Ι. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
 Εμπόριο (2011) 
 Εξαγωγές : 61.71 εκ. ευρώ (9η θέση επί συνόλου εξαγωγών προς χώρες ΜΕΝΑ).  

Κυριώτερα εξαγόμενα προϊόντα : Κατασκευές και μέρη κατασκευών (27%), Σύρματα, καλώδια, οπτικές ίνες (12%), 

Ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα (8%), Βουτάνιο υγροποιημένο (6%), Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή κράμα χάλυβα (4%), 

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (4%), Ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία (4%), Ξυλεία ακατέργαστη 

(3%), Αργιλιο και κράμα αργιλίου κατεργασμένα (3%), Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας (2%), Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, 

αναλόγια, ερμάρια (2%) κ.α. 

 
 Εισαγωγές : 57,44 εκ. ευρώ (10η θέση επί συνόλου εισαγωγών από χώρες ΜΕΝΑ).  

Κυριώτερα εισαγόμενα προϊόντα:  Ορυκτέλαια πετρελαίου από ασφαλτώδη ορυκτά (64%), Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, 

φωσφορικά αργιλασβέστια, κιμωλίες φωσφορικές (23%), Αργίλιο και κράμα αργιλίου κατεργασμένα (3%), Σάκοι, σακίδια 

συσκευασίας από υφαντικές ύλες (2%), Κάλτσες και παρόμοια είδη (2%)  

 Ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση ελληνικών εξαγωγών : τρόφιμα, ενδύματα, φάρμακα, 

καλλυντικά, χημικά, υφάσματα. Ανασταλτικοί παράγοντες : Τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ισχυρό 

ευρώ, εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου της Συρίας με αραβικές χώρες (GAFTA) και 

Τουρκία.  

 

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Συρία (σε εκατ. €) 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

Μετ. 
11/10 

Όγκος 
Εμπορίου 
(X+M) 

95,76 94,63 272,97 293,79 412,65 479,12 72,74 71,34 119,15 67,02 

Ελληνικές 
Εξαγωγές (X) 

76,35 77,06 157,42 161,26 65,69 42,06 41,87 29,41 61,71 109,83 

Ελληνικές 
Εισαγωγές (M) 

19,41 17,57 19,6 18,95 25,58 84,17 30,87 41,93 57,44 36,99 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο (X-M) 

56,94 59,49 137,82 142,31 40,11 -42,11 11 -12,52 4,27   

Λόγος (Χ / Χ+Μ)     57,67% 54,89% 15,92% 8,78% 57,56% 41,23%     
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 Επενδύσεις  

 Ελληνικές επενδύσεις στους τομείς κατασκευής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, γεωργίας, γεωργικού 

εξοπλισμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ. 

  Επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς : κατασκευών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενέργειας, 

τουρισμού και αγροτοβιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών, υποδομών μεταφορών. 
 
 
 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 Συνεχής προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας και άνοιγμα προς τις διεθνείς αγορές. 

 Συμμετοχή της παραγωγής πετρελαίου : 22% στο σχηματισμό του ΑΕΠ, 23% στα κρατικά έσοδα και 2/3 των 

εσόδων από εξαγωγές πετρελαίου. 

 Πληθώρα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων κυρίως σε θέματα εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής. 

 11ο Πενταετές Αναπτυξιακό Σχέδιο (2011 – 2015) : προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη αγροτικού τομέα,   

 επέκταση αρδευτικών έργων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 Μακροπρόθεσμα προβλήματα συριακής οικονομίας : φθίνουσα παραγωγή πετρελαίου, ελλείμματα  

 προϋπολογισμού, ανεπάρκεια - ελλειμματική διαχείριση υδάτινων πόρων, πληθυσμιακή αύξηση.  
 
 Ενέργεια  

  Στόχος της Συρίας : αξιοποίηση γεωγραφικής θέσης ως πλατφόρμας μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού 

αερίου προς τις γειτονικές χώρες και την Ευρώπη 

  Πετρελαϊκά αποθέματα : 7,2 δις βαρέλια και ημερήσια παραγωγή 375.000 βαρέλια (2009). 

Αποθέματα φυσικού αερίου : 300 δις κ.μ    

  Με Αζερμπαϊτζάν : υπογραφή συμφωνίας για αγορά φυσικού αερίου.                

  Με Ιράκ : υπογραφή συμφωνίας κατασκευής δύο πετρελαιαγωγών.  

  Με Τουρκία : υπογραφή μνημονίου κατανόησης για σύνδεση δικτύων φυσικού αερίου.  
 
 
   
 


