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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

           Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι η κοιτίδα του Ισλαµισµού και ο Θεµατοφύλακας των 
δύο περισσότερο ιερών τόπων προσκυνήµατος για τον Μουσουλµανικό κόσµο, τις πόλεις της Μέκκας 
και της Μεδίνας. Ο επίσηµος τίτλος του Βασιλέως της Σαουδικής Αραβίας είναι ο “Θεµατοφύλακας 
των δύο ιερών τεµένων της Μέκκας και της Μεδίνας” (Custodian of the Two Holy Mosques). 

           To Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ιδρύθηκε το 1932 από τον πρώτο βασιλέα της χώρας, Abd 
Al-Aziz bin Abd Al-Rahman Al Saud (Ibn Saud), µετά από 30χρονο αγώνα ενοποίησης όλων των 
φυλών που κατοικούσαν διάσπαρτοι στο µεγαλύτερο τµήµα της Αραβικής Χερσονήσου. Μετά τον 
θάνατο του Βασιλέως Abdullah bin Abd Al Aziz Al Saud, τον ∆εκέµβριο 2014, η χώρα κυβερνάται από 
τον νέο Βασιλέα Salman. Ο νέος ηγέτης του Βασιλείου εξακολουθεί να εφαρµόζει την πολιτική 
εκσυγχρονισµού της χώρας καθοδηγούµενος κυρίως από τις προσωπικές του επιλογές, τον πολιτικό 
πραγµατισµό του και την ιδεολογία του κυρίως µέσω µιάς σειράς κοινωνικών και οικονοµικών 
πρωτοβουλιών, όπως η συνεχής καταπολέµηση της ανεργίας και προσφορά περισσοτέρων νέων θέσεων 
εργασίας, παροχή κοινωνικών δικαιωµάτων στις γυναίκες, προσέλκυση περισσοτέρων αλλοδαπών 
επενδύσεων, δίδοντας περισσότερες ευκαιρίες και µεγαλύτερο ρόλο στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας 
αλλά και αποθαρρύνοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, µέσω κυρίως της πολιτικής της Σαουδοποίησης 
(Saudisation Policy), από το να προσλαµβάνουν αλλοδαπούς εργαζόµενους. 

              Μετά τα πρόσφατα γεγονότα της Αραβικής άνοιξης και τις αιµατηρές εξεγέρσεις σε άλλες 
χώρες του Αραβικού Κόσµου, όπως στην Τυνησία, στην Λιβύη, στην Αίγυπτο και στη Συρία, 
εξεγέρσεις και διαµαρτυρίες οι οποίες στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας υπήρξαν πολύ 
µικρότερες σε µέγεθος και σε πάθος, ενώ περιορίσθηκαν µόνο σε ικανοποίηση αιτηµάτων που 
αφορούσαν σε εσωτερικά θέµατα της χώρας, η Σαουδαραβική Κυβέρνηση τους µήνες Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2011 και για να κατευνάσει τις διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά των 
Σιϊτών Μουσουλµάνων που κατοικούν στην πλειοψηφία τους στις Ανατολικές Επαρχίες του Βασιλείου, 
προχώρησε σε µία σειρά ενεργειών παρέχοντας περισσότερα προνόµια, όπως διευκολύνσεις για 
χορήγηση χαµηλότοκων δανείων για κατασκευή νέων κατοικιών ή επιδιορθώσεις παλαιών, αυξήσεις 
µισθών στους δηµοσίους υπαλλήλους και αύξηση των χορηγούµενων επιδοµάτων για τους άνεργους 
πολίτες. 

               Με σκοπό επίσης την προώθηση των πολιτικών δικαιωµάτων, η Σαουδαραβική Κυβέρνηση 
προχώρησε τον Σεπτέµβριο 2011 σε εθνικές εκλογές για την ανάδειξη των µισών µελών των 285 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων, θεσµοί όµως οι οποίοι ασκούν ελάχιστη επιρροή στο πολιτικό 
σκηνικό της χώρας και στη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων. Επίσης το ίδιο χρονικό διάστηµα 
ανακοινώθηκε ότι οι γυναίκες θα µπορούν εφεξής να ψηφίζουν και να  βάζουν υποψηφιότητα για τις 
περιφερειακές εκλογές, οι πρώτες των οποίων έγιναν το 2005 και να υπηρετούν επίσης ως πλήρη και 
ισότιµα µέλη της Ανώτατης Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφέρειας ή του ∆ήµου. 
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               Η Σαουδική Αραβία κατέχει τη πρώτη θέση στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου µε 
ποσοστό 17% των παγκόσµιων αποθεµάτων σε πετρέλαιο. Παράλληλα η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
εφαρµόζει µία σειρά οικονοµικών, κοινωνικών και επιχειρηµατικών µεταρρυθµίσεων, ιδιαίτερα από το 
2005 και µετά, όταν έγινε πλήρες µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) ενώ ακολουθεί 
και εφαρµόζει πολιτική προσέλκυσης περισσοτέρων αλλοδαπών επενδύσεων στη χώρα. 

1.Στοιχεία Γεωγραφίας   

Εκταση: 2.149.690 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

Συνολικό Μήκος Συνόρων: 4.431 χιλιόµετρα – Κουβέϊτ 222 χλµ., Οµάν 676 χλµ., 

Κατάρ 60 χλµ., Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 457 χλµ. και Υεµένη 1.458 χλµ. 

Φυσικός Πλούτος: Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Σίδηρος και Ορυκτά, Χρυσός και Χαλκός. 

Πληθυσµός: 32,24 εκατοµµύρια κάτοικοι  

Θρήσκευµα: 100% µουσουλµάνοι, ποσοστό 82,3% αστικός πληθυσµός 

Πρωτεύουσα: Ριάντ 6,5 εκατοµµύρια κάτοικοι περίπου 

Αλλες Μεγάλες Πόλεις: Τζέντα 5,5 εκατοµµύρια κάτοικοι, Μέκκα 2 εκατοµµύρια, Μεδίνα 1,1 
εκατοµµύριο και Νταµάµ 1 εκατοµµύριο κάτοικοι 

∆ιοικητικό Σύστηµα: Η χώρα διαιρείται σε 13 διοικητικές περιφέρειες (Al Bahah, Al Hudud – 
Shamaliyah Βόρειες Περιοχές), Al Jawf, al Madinah, Al Qasim, Al Riyadh Ash Sharqiyah – Ανατολική 
Περιφέρεια), Asir, Hail, Jizan, Mekkah, Najran, Tabuk. 

Eθνική Επέτειος: 23 Σεπτεµβρίου 1932: επανένωση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας  

2.Πολιτικό Σύστηµα – Πολίτευµα 

          Σύνταγµα: ανώτατος χάρτης της χώρας. Σύνταγµα της 1ης Μαρτίου 1992. Λειτουργεί ως ο 
συνταγµατικός χάρτης της χώρας και βασίζεται στο Ιερό Κοράνι συγχρόνως µε τη ζωή και τις ιερές 
παραδόσεις του Προφήτη Μωάµεθ. 

          Νοµικό Σύστηµα: το ισχύον νοµικό σύστηµα στη χώρα είναι ο ισλαµικός νόµος (Sharia) µε 
µερικά στοιχεία από το ισχύον γαλλικό και αιγυπτιακό δίκαιο καθώς και την νοµοθεσία περί τελωνείων 
και δασµών. Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό σύστηµα οι εµπορικές διαφορές λύνονται από ειδικές 
επιτροπές που συγκροτούνται για τα ειδικότερα αυτά θέµατα.  
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 3. Εκτελεστική Εξουσία 

           Νέος Αρχηγός του Κράτους είναι ο Βασιλεύς Salman o οποίος διαδέχθηκε τον αποθανόντα 
Βασιλιά Abdullah bin Abd Al Aziz Al Saud. Ο Βασιλεύς είναι Αρχηγός του Κράτους και Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης της χώρας. Το Συµβούλιο των Υπουργών διορίζεται από το Βασιλιά, ενώ η θητεία του 
Υπουργικού Συµβουλίου είναι τέσσερα χρόνια και περιλαµβάνει πολλά µέλη της βασιλικής οικογένειας. 

4. Νοµοθετική Εξουσία  

          Η Νοµοθετική Εξουσία ασκείται από το Ανώτατο Νοµοθετικό Συµβούλιο (Al Shura) που 
αποτελείται από 150 µέλη. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα µέλη του Ανώτατου Νοµοθετικού Συµβουλίου 
τοποθετούνται από το Βασιλιά και Αρχηγό του Κράτους. 

5.∆ικαστική Εξουσία    

          Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της χώρας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους δικαστές, οι οποίοι 
ανάλογα µε τα ζητήµατα που εξετάζουν είναι είτε τρείς είτε πέντε εφόσον πρόκειται για σοβαρές 
ποινικού χαρακτήρα υποθέσεις. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα µέλη του Ανώτατου ∆ικαστηρίου 
διορίζονται µε βασιλικό διάταγµα µετά από σχετική πρόταση του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου, 
σώµα το οποίο αποτελείται από δέκα ενεργά µέλη που είναι ανώτατοι δικαστές καθώς και από άλλους 
έγκριτους νοµικούς. Οι νεοεισερχόµενοι δικαστές και βοηθοί ανώτατων δικαστικών λειτουργών που 
επιθυµούν να εργασθούν στον δικαστικό χώρο απασχολούνται δοκιµαστικά για περίοδο ενός ή δύο ετών 
και µετά εισέρχονται κανονικά στο δικαστικό σώµα. 

6.Πολιτικά Κόµµατα 

            Στην Σαουδική Αραβία δεν υπάρχουν πολιτικά κόµµατα. Υπάρχουν και λειτουργούν πολιτικές 
οµάδες σε πολύ περιορισµένο βαθµό, όπως η οµάδα για τα δικαιώµατα των γυναικών (Ansar Al Marah) 
και η Οµάδα για την υποστήριξη των δικαιωµάτων των Μουσουλµάνων Shiha ή των Σιϊτών 
Μουσουλµάνων (Freedom and Justice Coalition). 

7.Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς  

           Η Σαουδική Αραβία συµµετέχει ως πλήρες µέλος σε αρκετούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Σε 
κάποιους εξ αυτών η χώρα συµµετέχει µε το καθεστώς του Παρατηρητού. Οι διεθνείς οργανισµοί στους 
οποίους συµµετέχει είναι:  

ABEDA – ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA – ΑΡΑΒΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  

AfDB – AFRICAN DEVELOPMENT BANK – ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ   

ΑFESD – ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT – ΑΡΑΒΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
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AMF – ARAB MONETARY FUND – ΑΡΑΒΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

BIS – BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS – ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

CAEU – COUNSIL OF ARAB ECONOMIC UNITY – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS – 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

G-20, G-77 AND GCC (GULF COOPERATION COUNSIL) 

IAEA – INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

IBRD – INTERNATIONAL BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT – ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ICAO – INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ICC – INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE – ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ICRM – INSTITUTE FOR CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  

IDA – INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

IFAD – INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT – ∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

IFC – INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

IDB – ISLAMIC DEVELOPMENT BANK  

IFRCS – INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 

ILO – INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – ∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

IFM – INTERNATION MONETARY FUND – ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

IMO- INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

ΙΜSO – INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANISATION – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

INTERPOL – INTERNATIONAL POLICE  
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IOC – INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 

IOM – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ) 

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  

ITSO – INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION  

ITU – INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION  

MIGA – MULTINATIONAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY  

OAPEC – ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

OIC – ORGANIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

ΟPCW – ORGANIZATION OF THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ  

OPEC – UN – UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT  

UNESCO – UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION  

UNIDO – UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  

UNRWA – UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY  

UNWTO – WORLD TOURISM ORGANIZATION  

WCO – WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  

WFTU – WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS  

WHO – WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

WMO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  

WTO – WORLD TRADE ORGANIZATION  

 

 

 



 

 

 

9 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

1. H Σαουδαραβική Οικονοµία για το χρονικό διάστηµα 2017- 
Μάρτιος 2018 – Εξελίξεις  

 Η Σαουδαραβική Οικονοµία, σύµφωνα µε εκτιµήσεις ∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών, 
Παγκόσµια Τράπεζα και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναµένεται ότι και για το 2018 θα 
παρουσιάσει αύξηση του Α.Ε.Π. σε ποσοστό 1,8%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, 
αφενός στην µικρή σχετικά αύξηση των διεθνών τιµών του πετρελαίου, αύξηση η οποία για πρώτη 
φορά σηµειώνεται µετά από µία µακρά χρονική περίοδο συνεχών των τιµών του πετρελαίου και 
αφετέρου στην δραστική µείωση των δαπανών του προϋπολογισµού σε συνδυασµό µε µία 
περισσότερο συγκρατηµένη δηµοσιονοµική πολιτική.  

 Για το 2019 οι προβλέψεις κρίνονται περισσότερο θετικές καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση 
του Α.Ε.Π. έως και 2%. Η βελτίωση της κυβερνητικής ισορροπίας και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
αντιδράσεων απέναντι στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος “VISION 2030”, αποτελούν τα βάσιµα επιχειρήµατα για περαιτέρω 
ανάκαµψη της οικονοµίας και της σταδιακής απεξάρτησής της από τις εξαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.  

 Πιό αναλυτικά οι διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, όπως αυτές αναλύονται στο 
“Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων – National Transformation Program” αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση του ιδιωτικούτ τοµέα της οικονοµίας µε παράλληλη αύξηση των κεφαλαίων που 
διατίθενται κυρίως προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αποτέλεσµα των ανωτέρω πολιτικών προβλέπεται 
να είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας µε προοπτικές αρκετά ενθαρρυντικές για το άµεσο και 
το προσεχές µέλλον. Η δηµοτικότητα του διαδόχου του θρόνου H.R.H. Mohammed Bin Salman και η 
διορατικότητα που τον χαρακτηρίζει, όπως αναφέρεται από πολλούς πολιτικούς και οικονοµικούς 
αναλυτές, στέλνει σηµαντικά µηνύµατα προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα και καθιστά την 
Σαουδαραβική Οικονοµία περισσότερο ελκυστική σε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια και σε 
µεµονωµένους αλλοδαπούς επενδυτές σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Η σταθερή βούληση του 
διαδόχου του θρόνου στην υλοποίηση όλων των διαρθωτικών µεταρρυθµίσεων αποτελεί έναν επιπλέον 
λόγο για προσέλκυση αλλοδαπών κεφαλαίων και σταδιακή ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας. 

 Παράλληλα η βελτίωση αρκετών δηµοσιονοµικών µεγεθών σε συνδυασµό µε σηµαντικές 
φοροελαφρύνσεις, όπως έχει ανακοινωθεί από το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εντός του 
τρέχοντος έτους, το φορολογικό έλλειµµα αναµένεται να παρουσιάσει ελαφρά µείωση και να φθάσει 
στο 7,6% του Α.Ε.Π. Η φορολογική πολιτική συνδέεται άµεσα και µε τις δεσµεύεις που έχουν 
αναληφθεί για υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η σταδιακή ανάκαµψη των τιµών του 
πετρελαίου αναµένεται να ενισχύσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να ξεπεράσει το 
εκτιµώµενο πλεόνασµα του προϋπολογισµού από το 1,7% του Α.Ε.Π., όπως αυτό σηµειώθηκε για το 
2017. 
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 Ο πληθωρισµός αναµένεται να παρουσιάσει αρκετές αυξοµειώσεις και να επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις τα επόµενα χρόνια, φθάνοντας το 5% για το τρέχον 
έτος, ενώ για το 2019 αναµένεται να µειωθεί στο 2% κυρίως λόγω της εφαρµογής του ΦΠΑ σε µία 
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίσηµη ενηµέρωση, η Σαουδική 
Αραβία φαίνεται ότι αντιµετωπίζει ένα µικρό, αλλά διογκούµενο πρόβληµα φτώχειας. Οπως συµβαίνει 
πλέον σε όλες τις χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζοµένων µε χαµηλά εισοδήµατα είναι αλλοδαποί ενώ σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί και η δυσκολία 
εύρεσης εργασίας από τους ηµεδαπούς υπηκόους µε δεδοµένη την αύξηση του πληθυσµού, αλλά και τις 
περιορισµένες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εύρεση εργασία.  

 Η συγκεκριµένη κατάσταση σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των εσόδων από τις συνεχείς 
χαµηλές τιµές του πετρελαίου έχουν καταστήσει ανεφάρµοστο και στην κυριολεξία άκυρο το παλιό 
κοινωνικό συµβόλαιο, βασισµένο σε τρείς άξονες, όπως γενναίες επιδοτήσεις, δωρεάν δηµόσιες 
υπηρεσίες και προσφορά θέσεων εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Οι µεταρρυθµίσεις που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, στο πλαίσιο του προγράµµατος “VISION 2030”, θα επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό την 
καθηµερινότητα των πολιτών και θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στο τρόπο ζωής τους. 

1. ∆ηµόσιο Επενδυτικό Ταµείο (Public Investment Fund – PIF) – Εθνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο (National Development Fund – NDF) 

 Για το τρέχον έτος η Σαουδαραβική Οικονοµία αναµένεται να ενισχυθεί µε επιπρόσθετα 
κεφάλαια, συνολικού ύψους 133 δις Ριαλίων από το ∆ηµόσιο Επενδυτικό Ταµείο (PIF) και το Εθνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο (NDF). Επίσης σηµαντικά κεφάλαια διατίθενται και σε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας, όπως ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της κατοικίας και της στέγης, των 
κατασκευών και της ενίσχυσης των εξαγωγών καθώς και του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. Η 
ανάπτυξη των τοµέων της οικονοµίας, εκτός του πετρελαίου, αναµένεται να παρουσιάσει αύξηση από 
0,7% το 2017 σε 1,1% το 2018.  

 Οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για περαίτερω ανάπτυξή τους είναι ο 
τοµέας των µεταφορών και εκείνος των επικοινωνιών. Παράλληλα το ∆ηµόσιο Επενδυτικό Ταµείοι 
διαθέτει κεφάλαια ύψους 14 δις Ριαλίων για εκσυγχρονισµό µεγάλου τµήµατος του οδικού δικτύου της 
χώρας καθώς και για µεγάλα έργα υποδοµών. Στην πραγµατικότητα οι µεγαλύτερες δηµοσιονοµικές 
δαπάνες που ανακοινώθηκαν στον φετεινό προϋπολογισµό εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους 
πρωταρχικούς στόχους του προγράµµατος VISION 2030. Η πλειοψηφία των δαπανών αποσκοπεί 
κυρίως στην διαφοροποίηση των τοµέων της οικονοµίας συγχρόνως µε την προστασία των οικονοµικά 
ευάλωτων νοικοκυριών από την αναγκαία µεταρρύθµιση των τιµών της ενέργειας, όπως αυξήσεις στο 
ηλεκτρικό ρεύµα στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Επιπλέον το 2018 κρίνεται ως έτος καθοριστικής σηµασίας 
για τον τοµέα των εσόδων που δεν προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς µία σειρά 
διαφορετικών µέτρων, όπως οι αυξήσεις των τιµών της ενέργειας, η εφαρµογή από 1ης Ιανουαρίου 2018 
του ΦΠΑ (5%) σε µία σειρά καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η φορολογία που επιβάλλεται 
στους αλλοδαπούς εργαζόµενους στη χώρα ο λεγόµενος “λευκός φόρος” της ακίνητης περιουσίας θα 
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συµβάλλουν αποφασιστικά στον υπερβολικά φιλόδοξο στόχο αύξησης των δηµοσίων εσόδων στα 291 
δις Ριάλια. 

2. Εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την 
Σαουδαραβική Οικονοµία 

 Ενδιαφέροντα στοιχεία περιέχει η πρόσφατη ετήσια έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου για τα κυριότερα µακροοικονοµικά µεγέθη της Σαουδαραβικής Οικονοµίας ως ακολούθως: 

 Η πρόσφατη αύξηση των τιµών του πετρελαίου οδήγησε σε αναθεώρηση των προβλέψεων για 
την αύξηση του Α.Ε.Π. και την συνολική αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας. Συγκεκριµένα για το 
τρέχον έτος η ανάπτυξη αναµένεται να φθάσει στο 1,7% ενώ για το 2019 αναµένεται στο 1,9%. Η 
περαιτέρω αύξηση των τιµών του πετρελαίου και η συµφωνία για µείωση των δηµοσίων δαπανών 
αποτελούν τους βασικούς λόγους της θετικής αυτής πορείας. Με τις ανωτέρω εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου συµφωνεί και η Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA). Η 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας σε µηνιαία βάση κατά 0,6% και η αυξηµένη ζήτηση και 
κατανάλωση των νοικοκυριών έως και 19,8% σε τοµείς όπως η αγορά και κατανάλωση τροφίµων και 
προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας, στα ενδύµατα και στα υποδήµατα καθώς και η κανατάλωση σε 
εστιατόρια και ξενοδοχεία αποτελούν τους βασικούς δείκτες αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
της αυξηµένης ζήτησης. 

 Η ανεργία διατηρείται σε αρκετά υψηλά ποσοστά, στο σύνολο της χώρας να φθάνει στο 6%, από 
5,8% το προηγούµενο έτος ενώ µεταξύ των ηµεδαπών υπηκόων φθάνει στο 13% περίπου.  

 Συγχρόνως το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά στην υλοποίηση των 
µεταρρυθµίσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος “VISION 2030”, που θα συµβάλλουν στην 
διαφοροποίηση των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας και στην σταδιακή απεξάρτησή της από το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ενα σηµαντικό τµήµα του “Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων – 
NTP” αφορά στο φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων από το οποίο η κυβέρνηση αποσκοπεί στην 
αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα αύξηση από 35 έως και 40 δις Ριάλια από την 
πώληση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, επιπλέον 25 έως και 33 δις Ριάλια από καθαρές 
ιδιωτικοποιήσεις και έργα σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα (PPP Projects) και 
παράλληλα την δηµιουργία 10 έως και 12 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας µε χρονικό ορίζοντα έως το 
έτος 2020. 

 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων αναµένονται έσοδα 35 έως και 40 δις Ριάλια, 
µέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Σαουδαραβικού ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα 
προβλέπονται η πώληση όλων των ποδοσφαιρικών σωµατείων της χώρας και η παραχώρησή τους σε 
ιδιώτες επενδυτές, η πώληση τεσσάρων µεγάλων αλευροβιοµηχανιών καθώς και µεγάλης βιοµηχανικής 
µονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Επίσης στο ίδιο πρόγραµµα προβλέπονται η πώληση και η 
παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων λιµανιών της χώρας, η ιδιωτικοποίηση συγκεκριµένων τοµέων για 
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τις µεταφορές καθώς και η µετατροπή σε µη κερδοσκοπικό οργανισµό του ιατρικού κέντρου “King 
Faisal Hospital and Research Centre”. 

 H πιστοληπτική ικανότητα της Σαουδαραβικής Οικονοµίας διατηρείται στο Α1 κυρίως λόγω των 
εκτιµήσεων για την προώθηση και υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων οι 
οποίες θα οδηγήσουν στην απεξάρτηση της οικονοµίας από το πετρέλαιο, ενώ η συνεχιζόµενη 
φορολογική πολιτική θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση του συνολικού κυβερνητικού χρέους σε ποσοστό 
έως και 30% του Α.Ε.Π. της χώρας. 

 Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Κεντρικής Τράπεζας της παρουσίασαν έως και τον 
περασµένο Μάρτιο τρέχοντος έτους σταδιακή αύξηση έπειτα από µία συνεχή µείωση το περασµένο 
χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά τα αυξηµένα συναλλαγµατικά αποθέµατα αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο στήριξης της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την αυξηµένη επιστοσύνη την οποία έχει κερδίσει ο 
ιδιωτικός τοµέα της οικονοµίας. Μέχρι και τον περασµένο Μάρτιο 2018 τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
έφθασαν στα 605,4 δις Ριάλια. 

 Ο δείκτης στέγασης και αγοράς κατοικίας παρουσίασε κατά το πρώτο τρίµηνο, Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2018, µείωση κατά 1,5% σε συνέχεια της µείωσης κατά 3,3% το τελευταίο τρίµηνο 
Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2017. Παρόλη την µείωση των εµπορικών αξιών κατοικιών και 
επαγγελµατικών χώρων δεν διαφαίνεται τουλάχιστον στο άµεσο χρονικό διάστηµα οποιαδήποτε 
ανάκαµψη του σχετικού δείκτη µε όλες βέβαια τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις για τον 
κατασκευαστικό – τεχνικό τοµέα.  

 Τα συνολικά κέρδη του τραπεζικού τοµέα ανέρχονται στο 22,4% και µέχρι τον περασµένο 
Μάρτιο τρέχοντος έτους έφθασαν στα 4,143 εκατοµµύρια Ριάλια ενώ σε µηνιαία βάση αυξάνονται κατά 
8,9%. Στο πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 τα συνολικά κέρδη έφθασαν στα 12 δις 113 
εκατοµµύρια Ριάλια παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση 7,6%. 

 Η εσωτερική κατανάλωση παρουσιάζει επίσης σηµάδια ανάκαµψης. Μέχρι και τον περασµένο 
Μάρτιο 2018 παρουσίασε αύξηση έως και 19,8%, από 8,7% µόλις ένα µήνα πρίν τον Φεβρουάριο 2018. 
Η αύξηση της ζήτησης για τρόφιµα και όλα τα προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας καταγράφεται στο 
25,9%, η αύξηση των αγορών για ενδύµατα και υποδήµατα στο 14,9% και οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία 
και εστιατόρια στο 41,7% δικαιολογούν την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και της κατανάλωσης των 
ιδιωτικών νοικοκυριών.  

 Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα Σαουδαράβων που ζούν και εργάζονται στο εξωτερικό έφθασαν 
στο 40,6% τον περασµένο Μάρτιο 2018 σε αντίθεση µε τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αλλοδαπών 
εργαζοµένων στην Σαουδική Αραβία τα οποία εξακολουθούν να παραµένουν στα ίδια επίπεδα. 

3. Προοπτικές της Σαουδαραβικής Οικονοµίας  
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 Παρόλα τα βήµατα προς την διαφοροποίηση των τοµέων της εγχώριας οικονοµίας και του 
συνόλου των µεταρρυθµίσεων που υλοποιούνται, η Σαουδαραβική Οικονοµία εξακολουθεί σε µεγάλο 
βαθµό να παραµένει ουσιαστικά εξαρτώµενη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
κατέχοντας το 16% των παγκοσµίων αποθεµάτων σε πετρέλαιο, έχοντας ηγετικό και πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον Οργανισµό Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), ως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας 
πετρελαίου. Ποσοστό 87% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισµού προέρχεται από τις εξαγωγές 
σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο, 42% του Α.Ε.Π. της χώρας κατέχουν οι εξαγωγές πετρελαίου και 
90% των συνολικών εσόδων στο σύνολο των Σαουδαραβικών εξαγωγών. 

 Για το 2017 ο προϋπολογισµός παρουσίασε έλλειµµα 8,3% του Α.Ε.Π., έλλειµµα το οποίο 
καλύφθηκε από την έκδοση και πώληση οµολόγων και κάλυψη από τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της 
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Οσον αφορά την έκδοση και διάθεση οµολόγων η κυβέρνηση 
προχώρησε στην έκδοση οµολόγων για την εσωτερική αγορά και συγκεκριµένα οµόλογα 5ετούς 
διάρκειας 3,8 δις Ριαλίων, οµόλογα 7ετούς διάρκειας 750 εκατοµµυρίων Ριαλίων και 10ετούς διάρκειας 
450 εκατοµµυρίων Ριαλίων. Παράλληλα το οικονοµικό επιτελείο προχώρησε και σε έκδοση οµολόγων 
για τις διεθνείς αγορές. Συγκεκριµένα προχώρησε σε έκδοση οµολόγων 7ετούς διάρκειας αξίας 4,5 δις 
$, 12ετούς διάρκειας αξίας 3 δις $ και οµόλογα 31ετούς διάρκειας αξίας 3,5 δις $. 

 Το 2017 ο προϋπολογισµός έκλεισε µε συνολικό έλλειµµα 8,3% του Α.Ε.Π., έλλειµµα το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε στο µεγαλύτερό του µέρος από έκδοση οµολόγων, εσωτερικός και εξωτερικός 
δανεισµός και από τα συναλλαγµατικά αποθέµατα. Παρόλα αυτά η οικονοµία είναι σε θέση να καλύπτει 
τα ελλείµατά της, είτε µέσω πώλησης αρκετών περιουσιακών στοιχείων είτε µε εσωτερικό και 
εξωτερικό δανεισµό. Το οικονοµικό επιτελείο προχώρησε στη λήψη και εφαρµογή περιοριστικών 
µέτρων, όπως τη δραστική µείωση των δηµοσίων δαπανών, την µείωση των χορηγούµενων 
επιδοτήσεων σε προϊόντα κοινής ωφέλειας όπως το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό, προϊόντα παράγωγα του 
πετρελαίου, 100% αύξηση της βενζίνης και την εφαρµογή ΦΠΑ από 1ης Ιανουαρίου 2018.  

 Παράλληλα και µε σκοπό την προσέλκυση περισσότερων αλλοδαπών επενδυτών και κεφαλαίων 
η κυβέρνηση προχώρησε σε µία σειρά ενεργειών όπως: 

 ιδιωτικοποίηση ποσοστού 5% της κρατικής εταιρείας ARAMCO µέσω της εισαγωγής µετοχών 
της εταιρείας στο χρηµατιστήριο 

 διαφοροποίηση τοµέων της οικονοµίας και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε στρατηγικούς 
τοµείς, όπως στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις µεταφορές, στα πετροχηµικά και στην 
εξόρυξη φυσικού αερίου 

 προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως από το εξωτερικό σε τοµείς όπως η δηµόσια υγεία, η 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες και ο τουρισµός 

  
4. Πρόσφατες Εξελίξεις στα Μακρο-Οικονοµικά Μεγέθη  



 

 

 

14 

 

 Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του “Jadwa Research Institute”, επίσηµου φορέα ανάλυσης και 
εξέτασης της πορείας της Σαουδαραβικής Οικονοµίας και των βασικών µακρο-οικονοµικών δεικτών, 
αυτοί παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 

 οι περισσότεροι µακρο-οικονοµικοί δείκτες παρουσιάζουν σχετική βελτίωση έως και τον 
περασµένο Μάϊο τρέχοντος έτους. Οι συναλλαγές µέσω των αυτόµατων µηχανών ανάληψης 
(ΑΤΜ) και οι αγορές µε πιστωτικές κάρτες παρουσιάζουν αύξηση έως και 22,3% 

 στα δηµοσιονοµικά τα έσοδα, σε µηνιαία βάση έως και τον περασµένο Μαϊο τ.ε., παρουσιάζουν 
αύξηση φθάνοντας στα 13 δις Ριάλια 

 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει για το πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 
2018 σηµαντικό πλεόνασµα  

 τα µεταναστευτικά εµβάσµατα κυρίως από αλλοδαπούς που εργάζονται στην Σαουδική Αραβία 
έως και το πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 έφθασαν στα 8,5 δις $ 

 η αύξηση του Α.Ε.Π. για το πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 φθάνει στο 1,2% 
 συναλλαγµατικά αποθέµατα: τα αποθέµατα σε συνάλλαγµα της Κεντρικής Τράπεζας 
παρουσιάζουν, σε µηνιαία βάση, µείωση κατά 2 δις $ φθάνοντας έως τον περασµένο Μάϊο 
τ.ε.στα 504,6 δις $ 

 ιδιωτικές καταθέσεις στις τράπεζες παρουσιάζουν ελαφρά µείωση έως και 0,3%, µέχρι τον 
περασµένο Μάϊο τ.ε. 

  στο πεδίο του πληθωρισµού οι τιµές παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση 2,3% έως και τον 
περασµένο Μάϊο τ.ε. 

 στην αγορά εργασίας η ανεργία παρουσιάζει έως και τον Μάϊο τ.ε. ελαφρά αύξηση φθάνοντας 
στο 12,9% για το πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου  

 η παραγωγή πετρελαίου παρουσιάζει επίσης ελαφρά αύξηση, σε µηνιαία βάση, φθάνοντας στα 
400 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα, ενώ τον Ιούνιο τ.ε.έφθασε στα 10,4 εκατοµµύρια βαρέλια 
την ηµέρα. 

  
5. Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (National Transformation Plan) της 

Σαουδαραβικής Οικονοµίας και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
 

 Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (National Transformation Plan – NTP) που αποτελεί τη 
“Βίβλο” των βασικών πολιτικών που καλείται να εφαρµόσει η Σαουδαραβική πολιτική και οικονοµική 
ηγεσία, σε ορίζοντα πενταετίας έως το 2020, έχει δύο βασικούς άξονες – την διαφοροποίηση της 
οικονοµίας και την σταδιακή απεξάρτησή της από τις εξαγωγές πετρελαίου, την αύξηση των δηµοσίων 
εσόδων από άλλες πηγές, πέραν των εξαγωγών πετρελαίου και την σταδιακή µείωση των σηµειούµενων 
ελλειµµάτων έως το 2020. 

 Οι βασικές πολιτικές που φιλοδοξεί να υλοποιήσει η Σαουδαραβική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία 
του διαδόχου και γιού του Βασιλέως Salman, Mohammed Bin Salman, είναι: 
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 εντατικοποίηση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων διαφόρων επιχειρήσεων του δηµόσιου 
τοµέα, όπως για παράδειγµα την κρατική ARAMCO, αεροδρόµια και διάφορες βιοµηχανικές 
µονάδες παραγωγής ενέργειας 

 αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού, πέραν εκείνων που προέρχονται από τις εξαγωγές 
πετρελαίου, από 44 δις $ το 2015 σε 100 δις $ το 2020. Η αύξηση των δηµοσίων εσόδων 
αναµένεται να προέλθει από την υιοθέτηση του ΦΠΑ από το 2018 και µετά, αρχικά σε ορισµένα 
είδη πολυτελείας καθώς και από τις ιδιωτικοποιήσεις στο τοµέα της ενέργειας 

 Τα τελευταία χρόνια η Σαουδαραβική οικονοµία είναι απόλυτα εξαρτώµενη από τις εξαγωγές 
πετρελαίου ενώ ποσοστό 90% των εσόδων του προϋπολογισµού προέρχονται από το πετρέλαιο. Για 
πρώτη φορά από το 1991 η Σαουδαραβική κυβέρνηση προχώρησε στην σύναψη δανειακής 
σύµβασης και τη λήψη δανείου ύψους 10 δις $ από όµιλο ξένων τραπεζών. Σηµαντικό ρόλο για την 
επιτυχή εφαρµογή του φιλόδοξου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων και την αποδοχή τους από τη 
τοπική κοινωνία αποτελούν και οι διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες. Η προσφορά και δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες από 25 ετών και άνω και η, ως εκ τούτου 
καταπολέµηση της ανεργίας, αποτελεί ζωτικό παράγοντα ώστε να αποφευχθούν οι κάθε είδους 
διαµαρτυρίες και αντιδράσεις. Βέβαια θα πρέπει να επισηµανθεί και το γεγονός ότι η σχεδιαζόµενη 
επιβολή έστω και έµµεσων φόρων µπορεί να οδηγήσει σε νέες διεκδικήσεις και δικαιώµατα που θα 
θέσουν σε αµφισβήτηση το σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας. 

 Σύµφωνα µε οικονοµικούς αναλυτές το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, στην πιστή 
εφαρµογή του οποίου προσανατολίζεται η Σαουδαραβική κυβέρνηση, αποτελεί το µεγαλύτερο 
µεταρρυθµιστικό και φιλόδοξο σχέδιο για την διαφοροποίηση της εγχώριας οικονοµίας, αλλά και 
της κοινωνίας, από το 1932 και µετά. Το ερώτηµα το οποίο µένει ακόµη να απαντηθεί είναι εάν η 
φιλόδοξη αυτή οικονοµική µεταρρύθµιση οδηγήσει και στις απαραίτητες κατά πολλούς, κοινωνικές 
µεταρρυθµίσες οι οποίες θα οδηγήσουν σε έναν πραγµατικό εκσυγχρονισµό του κράτους και της 
κοινωνίας. Χαρακτηριστικά ως τέτοιες κοινωνικές µεταρρυθµίσεις θα µπορούσαν να αναφερθούν το 
δικαίωµα των γυναικών να οδηγούν, η διαφάνεια και ο περαιτέρω εκσυγχρονισµός του νοµικού 
συστήµατος ή ακόµη και ο περιορισµός των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

 Με την προβλεπόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων στα 100 δις $ έως το 2020, πέραν των 
εξαγωγών πετρελαίου, αναµενόταν η περαιτέρω εισροή στα δηµόσια ταµεία 56 δις $ επιπλέον ή 
ποσοστό 11% του Α.Ε.Π. για το 2015. Επιπρόσθετα για το 2016 ο προϋπολογισµός προέβλεπε 
µείωση των δαπανών κατά 36 δις $ ή ποσοστό 8% του Α.Ε.Π. Εκτιµάται ότι οι τοµείς εκείνοι που 
θα συµβάλλουν στην υλοποίηση των νέων κυβερνητικών πολιτικών είναι το λιανεµπόριο και ο 
τουρισµός που θα οδηγήσουν σε µείωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση των προσφερόµενων 
θέσεων εργασίας. Επίσης οι τοµείς της χηµικής βιοµηχανίας και των ορυκτών µεταλλευµάτων, που 
συνδράµουν στην παραγωγή ενέργειας χαµηλού κόστους και στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων 
από εξαγωγές προϊόντων ενέργειας, προσδίδουν στην  Σαουδαραβική οικονοµία συγκριτικό 
πλεονέκτηµα ενώ η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και 
εκπαίδευσης αναµένεται να συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων και τον περιορισµό της κρατικής 
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βοήθειας (για τον προϋπολογισµό του 2016 οι συνολικές δαπάνες και για τους δύο τοµείς 
καλύπτουν ποσοστό 35% ή 79 δις $ περίπου). Τέλος στο τοµέα της στέγασης όλες οι εκτιµήσεις 
συγκλίνουν ότι, µέσα στην επόµενη πενταετία, θα χρειασθούν περί τα 200 µε 300 δις $ για 
υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων. 

  Οσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, 
ανά τοµέα, αυτή έχει ως εξής: 

 στον τοµέα της ενέργειας θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
θα αυξηθεί η χρηµατοδότηση προς τον Οργανισµό “King Abdullah City for Atomic and 
Renewable Energy” 

 στον τοµέα της εργασίας προβλέπεται η πλήρης µεταρρύθµιση τηγς αγοράς εργασίας, 
προκειµένου ο ιδιωτικός τοµέας καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός και συµβάλλει στην 
αύξηση του Α.Ε.Π., χωρίς να στηρίζεται στο δηµόσιο. Στόχοι του Υπουργείου Εργασίας 
είναι η ενίσχυση των πλέον αδύναµων οµάδων του πληθυσµού και η αύξηση της 
απασχόλησης των γυναικών πάντοτε στο πλαίσιο των κανόνων της Σαρίας 

 στον τοµέα του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της γεωργίας προβλέπεται η 
εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διατροφικής ασφάλειας, που θα 
περιλαµβάνει και την πρόβλεψη στρατηγικών αποθεµάτων (strategic reserve and storage). 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η αύξηση των επενδύσεων στο τοµέα της γεωργίας, όχι µόνο 
στο εσωτερικό αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και η καταπολέµηση της σπατάλης 
φαγητού, βάσει προγραµµάτων που έχουν εφαρµοσθεί διεθνώς 

 στον τοµέα των µεταφορών προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη της Σαουδικής Αραβίας, ως 
διαµετακοµιστικού κόµβου 

 στους τοµείς του πολιτισµού και της ενηµέρωσης στρατηγικοί στόχοι του προγράµµατος 
είναι η ενίσχυση της “εθνικής ταυτότητας” των Σαουδαράβων, η δηµιουργία περιβάλλοντος 
που ευνοεί πολιτιστικές δραστηριότητες, η βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων των 
ΜΜΕ µε περιεχόµενο σχετικό µε την Σαουδαραβική παράδοση και την αντιµετώπιση 
προσπαθειών αµαύρωσης της εικόνας της χώρας από εξωτερικούς παράγοντες 

 στον τοµέα του δηµοσίου και συγκεκριµένα στις δηµόσιες υπηρεσίες στρατηγικοί στόχοι 
είναι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων, από 39,8% σε 42%, αλλά 
και του ποσοστού των γυναικών σε υψηλόβαθµες θέσεις του δηµοσίου από 1% σε 5%. 
Μακροπρόθεσµα ο δηµόσιος τοµέας θα πρέπει να λειτουργεί πιό αποδοτικά, συµβάλλοντας 
στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µε επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαφόρων 
διαδικασιών. 

 Αλλα στοιχεία τα οποία αφορούν το “Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων” για το 2020 
είναι και τα ακόλουθα: 
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 Το “National Transformation Plan – NTP” αποτελεί το πρώτο σκέλος του “Vision 2030”. 
Στην εκπόνησή του συµµετείχε, υπό την εποπτεία του Πρίγκηπα Αναπληρωτή ∆ιαδόχου, 
το σύνολο σχεδόν της δηµόσιας διοίκησης της χώρας καθώς και 64 Κρατικές Υπηρεσίες 

 οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος, µε χρονικό ορίζοντα το 2020, είναι η µείωση της 
µισθολογικής δαπάνης για τον δηµόσιο τοµέα από 114 σε 108 δις €, άρα από 45% των 
συνολικών κρατικών δαπανών σε 40%, τα έσοδα από δραστηριότητες που δεν 
σχετίζονται µε το πετρέλαιο να αυξηθούν από 38 δις σε 126 δις €, οι εξαγωγές που δεν 
σχετίζονται µε το πετρέλαιο να αυξηθούν απο 44 δις σε 78 δις € και οι άµεσες ξένες 
επενδύσεις από 7 σε 16 δις € 

 αντίστοιχα το ποσοστό των γυναικών στο ενεργό εργατικό δυναµικό να αυξηθεί από 23% 
σε 28%, ενώ η ανεργία θα µειωθεί από 11,9% σε 9% µε την δηµιουργία 450.000 νέων 
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Οι περικοπές επιδοτήσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται, µε στόχο την 
εξοικονόµηση 500 εκατοµµυρίων € έως το 2020 

 βάσει του προγράµµατος, οι παραγωγικές δυνατότητες στον πετρελαϊκό τοµέα (oil output 
capacity) θα παραµείνουν στα 152,5 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα, ενώ το 4% της 
παραγωγής ενέργειας θα αφορά σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι παραγωγικές 
δυνατότητες στο τοµέα του φυσικού αερίου (dry gas output capacity) θα αυξηθεί από 12 
δις κυβικά πόδια ανά ηµέρα σε 17,8 δις 

 στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν αποκλείεται να επιβληθεί έµµεση φορολογία σε 
επιβλαβή για την υγεία προϊόντα, ενώ το κόστος της αναµόρφωσης του τοµέα της 
πρωτοβάθµιας υγείας υπολογίζεται σε 1 δις € περίπου. Το δηµόσιο χρέος αναµένεται να 
αυξηθεί από 7,7% του Α.Ε.Π. στο 30%, ενώ ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της 
χώρας, στόχος είναι να αναβαθµισθεί από Aa2 σε Α1. Τα στοιχεία ενεργητικού του 
σαουδαραβικού δηµοσίου θα αυξηθούν από 714 δις € σε 1,2 τρις € περίπου 
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ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
 

 
Εκταση  

2.149.690 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (Α.Ε.Π.-σε 
αγοραστική δύναµη) 

 
2015: 1.756 τρις $ 
2016: 1.787 τρις $ 
2017: 1.789 τρις $ 

 
Α.Ε.Π. (σε ξένο νόµισµα) 

 
2017: 678,5 δις $ 

 
 
Αύξηση Α.Ε.Π.  

2015: 4,1% 
2016: 1,7%  
2017: 0,1% 
2018 (πρόβλεψη) 1,7% 
2019 (πρόβλεψη) 1,9% 

 
Α.Ε.Π. Κατά Κεφαλή 
Ετήσιο Εισόδηµα  

2015: 56.600 $ 
2016: 56.300 $ 
2017: 55.300 $ 

 
Μεικτές Εθνικές 
Αποταµιεύσεις  

2015: 26,1% ΑΕΠ 
2016: 25,2 % ΑΕΠ 
2017: 28,8% ΑΕΠ 

 
 
 
 
Σύνθεση Α.Ε.Π. ανά τελική 
χρήση  

Επενδύσεις Παγίων 
Κεφαλαίων: 24,4% Α.Ε.Π. 
Επενδύσεις σε αποθεµατικά 
εταιρειών: 4,4% Α.Ε.Π. 
Εξαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών: 35,6% Α.Ε.Π. 
Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών: 30,3% Α.Ε.Π. 
 

 
 
Σύνθεση Α.Ε.Π. ανά τοµέα  

Γεωργία – Αγροτικός 
Τοµέας: 2,6% Α.Ε.Π. 
Βιοµηχανία: 44,2% Α.Ε.Π. 
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Υπηρεσίες: 53,2% Α.Ε.Π. 
∆είκτης Βιοµηχανικής 
Παραγωγής  

 
0,3% Α.Ε.Π. 

 
 
Εργατικό ∆υναµικό  

12,34 εκατοµµ. – 3,1 
εκατοµµ. Σαουδάραβες και 
10,7 εκατοµµ. Αλλοδαποί 
εργαζόµενοι  

Εργατικό ∆υναµικό ανά 
τοµέα  

Γεωργία – Αγροτικός 
Τοµέα: 6,7% Α.Ε.Π. 
Βιοµηχανία: 21,4% Α.Ε.Π. 
Υπηρεσίες: 71,9% Α.Ε.Π. 

Ανεργία  2016: 5,6% 
2017: 5,8% 
(Η ανεργία των ηµεδαπών 
ανέρχεται σε 12,8%) 

 Προϋπολογισµός  Εσοδα: 171,6 δις $ 
∆απάνες: 227,8 δις $ 

Ελλειµµα Προϋπολογισµού  2017: 8,3% Α.Ε.Π.  
 
∆ηµόσιο Χρέος  

2016: 22,3% Α.Ε.Π. 
2017: 30% Α.Ε.Π. 

 
Πληθωρισµός  

2016: 3,5% Α.Ε.Π. 
2017: -0,2% Α.Ε.Π. 

Βασικό Επιτόκιο ∆ανεισµού 
Εµπορικών Τραπεζών  

31/12/2016: 7,1% 
31/12/2017: 8,3%  

Στενά χρηµατικά αποθέµατα 
(νόµισµα, καταθέσεις και 
ρευστά περιουσιακά 
στοιχεία) 

 
31/12/2016: 305,2 δις $ 
31/12/2017: 311,2 δις $ 

Ευρέα χρηµατικά 
αποθέµατα (προµήθεια σε 
χρήµα) 

31/12/2016: 476,6 δις $ 
31/12/2017: 311,2 δις $ 

 
Εξαγωγές  

2016: 183,6 δις $ 
2017: 231,3 δις $ 

 
 
Εξαγωγές κυριώτεροι 
πελάτες 

Κίνα: 13,6%, Ιαπωνία: 
11,3%, Ινδία: 10,7%, ΗΠΑ: 
9,8%, Νότιος Κορέα: 9,1%, 
Σιγκαπούρη: 4,7% 

 
Εισαγωγές  

2016: 127,8 δις $ 
2017: 136,8 δις $ 

 
 
Εισαγωγές κυριώτεροι 
προµηθευτές  

Κίνα: 16,2%, ΗΠΑ: 15%, 
Γερµανία: 6,3%, Ιαπωνία: 
5,3%, ΗΑΕ: 5%, Νότιος 
Κορέα: 4,3% 

 
 

Μηχανήµατα και 
µηχανολογικός εξοπλισµός, 
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Κυριώτερα εισαγόµενα 
προϊόντα  

τρόφιµα, χηµικά, 
αυτοκίνητα, 
κλωστοϋφαντουργικά  

Αποθέµατα σε συνάλλαγµα 
και σε χρυσό  

31/12/2016: 535,8 δις $ 
31/12/2017: 509 δις $ 

 
Εξωτερικό Χρέος  

31/12/2016: 189,3 δις $ 
31/12/2017: 212,9 δις $ 

Αµεσες Αλλοδαπές 
επενδύσεις 

31/12/2016: 258,1 δις $ 
31/12/2017: 264,6 δις $ 

Σαουδαραβικές επενδύσεις 
στο εξωτερικό  

31/12/2016: 46,45 δις $ 
31/12/2017: 56,09 δις $ 

 
 

6. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών  
 

6.1. Κίνητρα για άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις στην Σαουδική Αραβία 

 Κίνητρα που δίνει η Σαουδαραβική Κυβέρνηση προκειµένου προσελκύσει περισσότερους 
αλλοδαπούς επενδυτές, µεταξύ των άλλων, είναι: 

- κανένας περιορισµός σε επανεξαγωγή κεφαλαίων 
- 100% συνεταιρική εκµετάλλευση γής από αλλοδαπούς επενδυτές 
- απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και φορολογία 20% επί των κερδών των ξένων 

εταιρειών 
- οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν το δικαίωµα να επωφεληθούν από ειδικευµένους 

οικονοµικούς θεσµούς (τοπικούς και διεθνείς) 
- απελευθερωµένη αγορά µε πληθυσµό γύρω στα 29 µε 30 εκατοµµύρια κατοίκους  
- προσέγγιση σε άλλες µεγάλες αγορές 
- χαµηλά εργατικά κόστη 
- κυριότερος προµηθευτής σε ενέργεια  
- εγγύηση στις µεταφορές  
- πρώτη µεταξύ των χωρών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας και των χωρών της ∆υτικής 

Ασίας, αναφορικά µε τις ξένες επενδύσεις 
- πρώτη στον Αραβικό Κόσµο, όσον αφορά τις άµεσες ξένες επενδύσεις, µε εισροές 

αλλοδαπών κεφαλαίων έως και 38,2 δις δολάρια, ποσοστό 39% επί του συνόλου των άµεσων 
αλλοδαπών επενδύσεων στις αραβικές χώρες 

- πρώτη χώρα αποδέκτης στο σύνολο των ενδο-αραβικών επενδύσεων, συνολικής αξίας 11,6 
δις δολαρίων µε ποσοστό 60,4% επί του συνόλου 

- οι σηµαντικότερες επενδύσεις των χωρών της ∆υτικής Ασίας κατευθύνονται στην Σαουδική 
Αραβία, Τουρκία και ΗΑΕ 
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- η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει και έχει θέσει σε ισχύ 41 διµερείς συµφωνίες µε 
διάφορες χώρες, µεταξύ αυτών 17 συµφωνίες για επενδύσεις και 24 για αποφυγή διπλής 
φορολογίας 

6.2. Επενδυτικά Σχέδια έως το 2020  

 Η Σαουδαραβική Κυβέρνηση έως το 2020 προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων σε διάφορους 
τοµείς ως ακολούθως: 

- 200 δις δολάρια σε διάφορα έργα υποδοµών 
- 92 δις δολάρια στο τοµέα των πετροχηµικών 
- 90,7 δις δολάρια στην παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας 
- 88 δις δολάρια για µονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  
- 70,7 δις δολάρια για τους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 
- 53,5 δις δολάρια για ανάπτυξη του τουρισµού και των τουριστικών υποδοµών της χώρας 
- 50 δις δολάρια για παραγωγή φυσικού αερίου  
- 28,3 δις δολάρια για επέκταση της αγροτικής παραγωγής 
- 10,7 δις δολάρια για θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 
- 22 δις δολάρια για κατασκευή του υπόγειου σιδηροδροµικού δικτύου της πρωτεύουσας 

Ριάντ 
 

 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα σηµαντικής αξίας επενδύσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση της 
χώρας είναι ο τοµέας της κατοικίας και της ανέγερσης νέων συγκροτηµάτων κατοικιών για στέγαση του 
αυξανόµενου πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας καθώς και η ανάθεση του έργου για την 
κατασκευή του υπόγειου σιδηροδροµικού δικτύου της πρωτεύουσας Ριάντ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Πόλεµος στην Υεµένη – Επιπτώσεις στην Οικονοµία της Σαουδικής Αραβίας  

           Ο συνεχιζόµενος για τρίτη συνεχή χρονιά πόλεµος στην Υεµένη έχει προκαλέσει σωρεία  
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµία της Σαουδικής Αραβίας, χώρας η οποία ηγείται του 
στρατιωτικού συνασπισµού των κρατών εναντίον των επαναστατών Houthi. Οι συνεχείς εχθροπραξίες 
έχουν βυθίσει την Υεµένη σε πλήρη οικονοµική καταστροφή.  

          Οι επιπτώσεις της καταστροφής στην Υεµένη έχουν συµπαρασύρει και την Σαουδαραβική 
οικονοµία σε µία δίνη αρνητικών συνεπειών από τις οποίες, σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, πολύ 
δύσκολα θα καταφέρει να απαγκιστρωθεί. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις οικονοµικών αναλυτών και 
στρατιωτικών εµπειρογνωµόνων η στρατιωτική εµπλοκή της Σαουδικής Αραβίας είναι εξαιρετικά 
επώδυνη για την εγχώρια οικονοµία µε το συνολικό κόστος να αγγίζει το ποσό ρεκόρ των 675 
εκατοµµυρίων $ το µήνα. Οι απρόσµενα τόσο υψηλές δαπάνες µε τους σοβαρούς κλειδωνισµούς στην 
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οικονοµία οδήγησαν το οικονοµικό επιτελείο στη λήψη αποφάσεων προκειµένου εξασφαλισθεί η 
σταθεροποίηση της οικονοµίας και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. 

         Συγκεκριµένα αναφέρονται χαρακτηριστικά ορισµένες από τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν 
καθώς και οι σοβαρότερες παρενέργειες σε τοµείς της εγχώριας οικονοµίας: 

 αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Σαουδαραβικού 
δηµοσίου και πώλησή τους σε ενδιαφερόµενους αλλοδαπούς επενδυτές. Το ποσό της 
ρευστοποίησης, µέσω της έκδοσης µετοχών, έφθασε στα 1,2 δις $ επί συνολικής αξίας 9,2 δις $ 

 ο προϋπολογισµός του ς2016 ήταν και ο πρώτος προϋπολογισµός µε σηµαντικό 
έλλειµµα, µετά την έναρξη του πολέµου στην Υεµένη, φθάνοντας στα 87 δις $ ή 326 δις Ριάλια 

 για τον προϋπολογισµό του 2017 η κυβέρνηση δεύσµεσε ποσό 56,8 δις $ ή 213 
δις Ριάλια, ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισµού για στρατιωτικές δαπάνες και θέµατα 
κρατικής ασφάλειας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι από το 2011, δεσµεύονται 
σηµαντικές πιστώσεις για θέµατα κρατικής ασφάλειας και για στρατιωτικές δαπάνες που 
φθάνουν ή και ξεπερνούν το 19% του Α.Ε.Π. 

 σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις είχαν και τα συναλλαγµατικά αποθέµατα. 
Μόνο για το πρώτο έτος των συγκρούσεων τα αποθέµατα σε συνάλλαγµα παρουσίασαν 
σηµαντική µείωση και από 732 δις $ µειώθηκαν στα 623 δις $  

      Οι επιπτώσεις του πολέµου στην Υεµένη, σε συνδυασµό µε το κλίµα αβεβαιότητας και έλλειψης 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και των διεθνών αναταράξεων στις 
αγορές πετρελαίου οδήγησαν την οικονοµία σε µία περίοδο παρατεταµένης ύφεσης. Η ύφεση που 
καταγράφεται σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας έχει σοβαρό αντίκτυπο στις νεότερες γενιές κυρίως 
µε την έλλειψη νέων θέσεων εργασίας. Τα δύο τρίτα του ενεργού πληθυσµού της χώρας είναι κάτω 
των 30 ετών και σύµφωνα µε διεθνείς στατιστικές η ανεργία ιδιαίτερα στους νέους φθάνει ή και 
ξεπερνάει το 30%. Σύµφωνα µε τις ίδιες στατιστικές η Σαουδαραβική κυβέρνηση θα πρέπει να 
δηµιουργήσει τουλάχιστον 3 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2020. Η επιβράδυνση των 
ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας και η µακρά περίοδος ύφεσης οδήγησαν σε λήψη και υλοποίηση 
πολιτικών και µεταρρυθµίσεων που πλήττουν σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού. Ως τέτοιες είναι 
η 100% αύξηση των τιµών των καυσίµων καθώς και η περικοπή έως και 80% των επιδοτήσεων 
προς κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η συνεχιζόµενη ύφεση οδήγησε αρκετές 
επιχειρήσεις είτε στην αναστολή είτε στην οριστική διακοπή των δραστηριοτήτών τους µε άµεσες 
επιπτώσεις στους εργαζόµενους και ιδιαίτερα στους αλλοδαπούς µε αποτέλεσµα αρκετοί από αυτούς 
να υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο είναι 
εκείνες του κατασκευαστικού τοµέα, απόλυτα εξαρτηµένες για την κατασκευή µεγάλων έργων. 
Οταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την διακοπή των επιδοτήσεων αρκετές από αυτές αναγκάσθηκαν σε 
διακοπή των εργασιών τους και κατά συνέπεια σε µαζικές απολύσεις των εργαζοµένων και 
αδυναµία καταβολής των απολαβών τους. Χαρακτηριστική παράδειγµα η κρατική Saudi-Oger η 
οποία αναγκάσθηκε σε µείωση κατά 40% του προσωπικού της µε αποτέλεσµα 90.000 εργαζόµενοι 
να χάσουν την εργασία τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΣΑΟΥ∆ΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ 

 Οι σχέσεις της Ελλάδος µε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζονται, τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο επιχειρηµατικό, οικονοµικό και εµπορικό πεδίο παραδοσιακά καλές µε µακραίωνη 
ιστορία που φθάνει στις αρχές του εικοστού αιώνα και συγκεκριµένα στο 1926, όταν οι δύο χώρες 
απέκτησαν για πρώτη φορά επίσηµες διπλωµατικές σχέσεις. Η πρώτη Ελληνική πρεσβεία λειτούργησε 
στη Τζέντα το 1943, πρωτεύουσα του Βασιλείου την εποχή εκείνη.  

 Οι διµερείς επιχειρηµατικές, οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις ρυθµίζονται από την Συµφωνία 
Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε τις έξη χώρες-µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 
(GCC Countries – Μπαχρέϊν, Κουβέϊτ, Οµάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα). Επίσης σε διµερές επίπεδο ισχύει από το 1988 η Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής 
Συνεργασίας (Agreement on Economic and Technological Cooperation), σύµφωνα µε την οποία 
προβλέπεται η σύσταση  και σύγκλιση Μικτής ∆ιΰπουργικής Επιτροπής (Mixed Ministerial Committee) 
µε σκοπό την ενασχόληση και προώθηση θεµάτων αµοιβαίου διµερούς ενδιαφέροντος. Η εν λόγω 
Μικτή ∆ιϋπουργική Επιτροπή έχει συγκληθεί τρείς φορές έως σήµερα, τον Νοέµβριο 1987 στην Αθήνα, 
τον Φεβρουάριο 1992 στο Ριάντ και τον Μάϊο 1999 στην Αθήνα. Tον Φεβρουάριο τ.ε. 
πραγµατοποιήθηκε, µετά από 18 χρόνια,η 4η Μεικτή ∆ιϋπουργική Επιτροπή (Μ∆Ε) Ελλάδος-Σαουδικής 
Αραβίας στο Ριάντ, συγχρόνως µε διµερές Ελληνό-Σαουδαραβικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ και 
Ελληνική επιχειρηµατική αποστολή.  

  Οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις παρουσιάζοντας αυξητική 
πορεία, αύξηση 45% το 2011 έναντι του 2010, αύξηση 63,33% το 2012 έναντι του 2011, αύξηση 5% το 
2013 έναντι του 2012 και αύξηση 95% το 2014 έναντι του 2013. Aντίστοιχα το 2015 παρουσιάζουν µία 
µικρή µείωση της τάξεως του 6% και από 784.089.801 € το 2014 µειώθηκαν στα 737.145.890 €. Χωρίς 
τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Σαουδική Αραβία παρουσίασαν το 2015 µία µικρή 
αύξηση έναντι του 2014 και από 114.088.326 € το 2014 αυξήθηκαν στα 125.285.515 € το 2015 (αύξηση 
9%). Αντίστοιχη µείωση παρουσίασαν και οι εισαγωγές της Ελλάδος από την Σαουδική Αραβία και από 
1.311.565.215 € το 2014 µειώθηκαν στα 956.172.830 € το 2015 (µείωση 27%). Οι εισαγωγές της 
Ελλάδος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασαν µία σχετική µείωση και από 138.456.548 € το 2014 
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µειώθηκαν στα 137.578.695 € το 2015. Για το 2016 αντίστοιχα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν 
περαιτέρω µείωση της τάξεως του 43% και από 784.089.801 € το 2015 µειώθηκαν στα 447.067.097 € το 
2016. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές προς την Σαουδική Αραβία παρουσιάζουν το 2016 
µία µικρή µείωση έναντι του 2015 της τάξεως του 13% και από 125.285.476 € το 2015 µειώθηκαν στα 
108.810.364 € το 2016. Αντίστοιχη µείωση παρουσίασαν και οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας προς 
την Ελλάδα της τάξεως του 12% και από 956.528.642 € το 2015 µειώθηκαν στα 841.213.268 € το 2016. 
Οι εισαγωγές της Ελλάδος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασαν µία σχετική αύξηση της τάξεως του 
7% και από 137.578.695 € το 2015 αυξήθηκαν στα 146.446.783 € το 2016. Οι εξαγωγές της Ελλάδος 
προς την Σαουδική Αραβία για το 2017 έφθασαν στα 447.334.194 € παρουσιάζοντας σχετική αύξηση 
0,06% έναντι των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών για το 2016. Αντίστοιχη µείωση παρουσίασαν για 
το 2017 και οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας προς την Ελλάδα, φθάνοντας στα 838.830.175 € έναντι 
841.213.268 € το 2016. 

 Τα κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα από την Σαουδική Αραβία είναι: λάδια ακατέργαστα 
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, πολυαιθυλένιο γραµµικό, απορρίµµατα και θραύσµατα 
χαλκού, πολυπροπυλένιο σε αρχικές µορφές, στυρόλιο, συµπολυµερή του προπυλενίου σε αρχικές 
µορφές, απορρίµµατα από αργίλιο και άλλα. 

 Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Σαουδική Αραβία είναι: άλλα 
λάδια περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1%, λάδια µε αριθµό οκτανίων 
(RON) ίσο ή  µεγαλύτερο του 95 και όχι µεγαλύτερο του 98, µαργαρίνες, άσφαλτος από πετρέλαιο, 
ελιές, µάρµαρα, τραβερτίνες και αλάβαστρα, µέρη από µηχανές, βερίκοκα παρασκευασµένα ή 
διατηρηµένα, διόπτρες σκόπευσης και άλλα.  

 Από το 2010 και µετά οι ελληνικές εξαγωγές, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες διεθνούς οικονοµικής και 
εµπορικής αστάθειας και έντονης ρευστότητας, παρουσιάζουν έντονα αυξητική πορεία, αύξηση 69% το 
2010 έναντι του 2009 καθώς και περαιτέρω αύξηση την τετραετία  2011-2014 κατατάσσοντας την 
Σαουδική Αραβία στην 9η θέση, αναφορικά µε την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην 
Σαουδαραβική Αγορά. Για την ίδια περίοδο η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην 27η θέση, αναφορικά µε 
τις εξαγωγές Σαουδαραβικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. 

 1.2. Εντοπισµός ελληνικών προϊόντων µε προοπτικές αύξησης εξαγωγών  

 Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα µία από τις 
σηµαντικότερες αγορές προώθησης και παρουσίας ελληνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής.  

 Ο τοµέας των τροφίµων αποτελεί µαζί µε το τοµέα των δοµικών υλικών και των κατασκευών 
αυτούς που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες προοπτικές αύξησης των ελληνικών εξαγωγών και 
µεγαλύτερης παρουσίας επώνυµων ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Αλλοι 
τοµείς που συµµετέχουν αποφασιστικά στην ενίσχυση και διεύρυνση των διµερών επιχειρηµατικών και 



 

 

 

25 

 

εµπορικών σχέσεων είναι ο τοµέας της ενέργειας και οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας (αιολική 
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και ηλιακά συστήµατα, φωτοβολταϊκά συστήµατα και άλλα), η προστασία 
του περιβάλλοντος και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε στρατηγικούς για την ανάπτυξη της 
Σαουδαραβικής Οικονοµίας τοµείς. Ως τέτοιοι τοµείς είναι η δηµόσια υγεία, η νοσοκοµειακή και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, θέµατα εκπαίδευσης και στέγασης, διαχείρισης υδάτων και υδάτινων 
πόρων και άλλους.   

 Σε όλους τους ανωτέρω τοµείς εντοπίζεται µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ελληνικών 
επιχειρήσεων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και Know-How καθώς και την απαραίτητη 
εµπειρία ώστε να ξεκινήσουν επιχειρηµατική συνεργασία και συµπράξεις µε τοπικές Σαουδαραβικές 
επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά η χώρα µας αποτελεί µία ενδιαφέρουσα αγορά για την 
Σαουδαραβική επιχειρηµατική κοινότητα καθώς επίσης και πύλη για την είσοδο των Σαουδαραβικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των Ευρωπαϊκών Χωρών. 

 1.3. Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών  

 Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της µακρόχρονης και πολύπλευρης συνεργασίας 
τους σε πολλά επίπεδα και αρκετούς τοµείς, παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία και έχουν πολλά να 
µοιρασθούν σε διάφορους τοµείς, όπως ο τουρισµός, το εµπόριο, η διεύρυνση της επιχειρηµατικής 
συνεργασίας και άλλους. 

 Εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα µας, αλλά και της αστάθειας και 
αβεβαιότητας που επικρατεί στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις 
στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους προς τη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις αγορές των Αραβικών Χωρών. ∆εν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι από το 2009 και µετά έχουν πολλαπλασιασθεί και συνεχίζουν την ανοδική τους 
πορεία οι επιχειρηµατικές, οικονοµικές και εµπορικές επαφές και συναντήσεις Ελλήνων και Αράβων 
επιχειρηµατιών ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται µία σειρά επιχειρηµατικών και άλλων εκδηλώσεων 
που συµβάλλουν στην ενίσχυση και διεύρυνση της διµερούς επιχειρηµατικής και οικονοµικής 
συνεργασίας. Στο πλαίσιο των προτάσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών επιχειρηµατικών, οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των 
δύο χωρών εντάσσονται οι επιχειρηµατικές αποστολές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο 
κλάδο των τροφίµων και των δοµικών υλικών και σε άλλους τοµείς, σε συνεργασία του Γραφείου 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Τζέντας µε διάφορους ελληνικούς επιχειρηµατικούς φορείς, 
όπως την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (Enterprise Greece Trade and 
Invest S.A.), το Αραβό-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως και άλλους καθώς και 
πλήθος άλλων εκδηλώσεων προβολής και διαφήµισης της χώρας µας, σε συνεχή και γόνιµη συνεργασία 
µε τη Πρεσβεία της χώρας µας στο Ριάντ και το Γενικό Προξενείο Τζέντας. 

 ∆ιεθνείς Κλαδικές ή Επαγγελµατικές Εκθέσεις  
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 Η συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διάφορες διεθνείς κλαδικές ή επαγγελµατικές 
εκθέσεις που πραγµατοποιούνται όλο το χρόνο σε διάφορους τοµείς, κυρίως σε Ριάντ και Τζέντα, 
αποτελούν µία άλλη, εξίσου µε τη συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές, βαρύνουσας σηµασίας 
πρόταση µε σκοπό τη περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών και προώθηση επώνυµων 
ελληνικών προϊόντων στην Σαουδαραβική αγορά.  

 Η επιλογή ενός σηµαντικού επιχειρηµατικού γεγονότος είναι ζήτηµα καίριας σηµασίας καθώς 
επίσης και η παροχή επαγγελµατικής στήριξης από τους διοργανωτές. Η µεµονωµένη συµµετοχή δεν 
προκρίνεται ως η καταλληλότερη µέθοδος προσέγγισης της τοπικής αγοράς. Υπάρχουν αρκετοί και 
σοβαροί περιορισµοί στις εισαγωγές προϊόντων και αγαθών στη χώρα καθώς και διάφορες νοµικές και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµοσθούν πιστά προκειµένου πραγµατοποιηθεί µία 
οποιαδήποτε επιχειρηµατική συναλλαγή. 

 Εβδοµάδες ελληνικών προϊόντων και εκδηλώσεις “in Store Promotions” 

 H Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες µε τις περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες 
για οποιαδήποτε επιχειρηµατική, επενδυτική ή άλλη πρωτοβουλία ή δράση. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι η Σαουδαραβική αγορά αποτελεί µία λίαν ανταγωνιστική αγορά ενώ οι επιχειρηµατικές 
και άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις, µε καθαρά επιχειρηµατικό και εµπορικό χαρακτήρα, πρωτοβουλίες 
και συναλλαγές θα πρέπει να είναι πάντα στοχευµένες και να γίνονται στη βάση της ποιότητας και του 
κόστους.  

 ∆ιµερείς επιχειρηµατικές επαφές και συναντήσεις  

 Οι διµερείς επιχειρηµατικές επαφές και συναντήσεις, οι απευθείας και διαπροσωπικές σχέσεις 
µεταξύ Ελλήνων και Σαουδαράβων επιχειρηµατιών, η διεύρυνση του κύκλου των επαφών και 
γνωριµιών και η καλλιέργεια ουσιαστικών φιλικών σχέσεων µε την αναγκαία υποµονή και επιµονή που 
απαιτούνται αποτελούν προϋποθέσεις αλλά και προτάσεις για περαιτέρω αύξηση των διµερών 
επιχειρηµατικών, οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων και κατά συνέπεια ανάπτυξη των ελληνικών 
εξαγωγών και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας. 

 2. Επενδύσεις  

          2.1. Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων  

 Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η χώρα µας για προσέλκυση αλλοδαπών 
επενδυτών η πραγµατοποίηση επενδυτικών ηµερίδων αποτελεί το βασικό εργαλείο παρουσίασης και 
διαφήµισης των επιδόσεων και της προόδου που έχει πετύχει η Ελληνική Οικονοµία σε βασικούς 
στρατηγικούς τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές.  

 3. Τουρισµός – Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών προς τη χώρα µας  
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 Ο τουρισµός συγκαταλέγεται στους τοµείς µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης 
των διµερών οικονοµικών, επιχειρηµατικών και τουριστικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών. Η 
προώθηση και συνεχής διαφήµιση της Ελλάδος ως κατεξοχήν τουριστικού προορισµού, µέσω της 
συµµετοχής της χώρας µας στην ∆ιεθνή Εκθεση Τουρισµού, που πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση στο 
Ριάντ (Riyadh Travel Fair), αλλά και στην αντίστοιχη διεθνή έκθεση τουρισµού Τζέντα (Jeddah 
International Travel Fair) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας µας 
ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού στους Σαουδάραβες τουρίστες, η πλειοψηφία των οποίων είναι 
υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου και µε αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς το τρόπο και τις συνήθειες 
διαβίωσής τους και τα κριτήρια επιλογής τους για έναν τουριστικό προορισµό. 

 Οι κατά διαστήµατα προσκλήσεις σε Σαουδάραβες δηµοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες 
και ταξιδιωτικά γραφεία ώστε να επισκέπτονται διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας µας και να 
συµµετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις τουριστικού περιεχοµένου αποτελούν ενέργειες µε ανταποδοτικά 
ωφέλιµα αποτελέσµατα. Παράλληλα παρέχουν µοναδικές ευκαιρίες διαφήµισης και προώθησης της 
ελληνικής τουριστικής αγοράς και των δυνατοτήτων της χώρας µας για παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου. 

 Επίσης και σε συνεργασία µε την “HELEXPO – ∆ΕΘ” και συγκεκριµένα κατά την διάρκεια της 
διεθνούς εκθέσεως τουρισµού “PHILOXENIA”, που πραγµατοποιείται στην Θεσσλονίκη και σε 
εφαρµογή του προγράµµατος “HOSTED BUYERS PROGRAMME” θα πρέπει να προσκαλούνται 
επιλεκτικά έγκριτοι Σαουδάραβες δηµοσιογράφοι και εκπρόσωποι µεγάλων Σαουδαραβικών 
ταξιδιωτικών γραφείων, προκειµένου παρακολουθούν την εν λόγω διεθνή έκθεση και πραγµατοποιούν 
σηµαντικές διµερείς επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους ελληνικών και ξένων ταξιδιωτικών 
γραφείων, εκπροσώπους µεγάλων ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

-Ministry of Commerce & Industry  
(Υπουργείο Εµπορίου & Βιοµηχανίας) 
http://www.mci.gov.sa/en/ 
Tel: +966-11- 401 2222 
PO Box 1774, Airport Road, Riyadh 11162  
TEL : 1-401-2220/1-401-4708 FAX : 1-403-8421  
Jeddah Office TEL: 2-687-3400 
Controls foodstuff quality, labeling and standards, consumer protection, company and 
commercial agents' registration. 
 
-Ministry of Petroleum and Mineral Resources 
(Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου) 
PO Box 757, Airport Road, Riyadh 11189  
TEL : 1-478-1661/1-478-1133 FAX : 1-479-3596  
Jeddah Office TEL: 2-643-3133 
www.mopm.gov.sa/ 
Administers petroleum, natural gas, and mineral resources, including oil refineries. 
 
-Ministry of  Economy And Planning 
(Υπουργείο Οικονοµίας και Σχεδιασµού) 
http://www.mep.gov.sa/  
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PO Box 1358, Riyadh 11183  
TEL : 1-402-3562/1-401-3333  
Jeddah Office TEL: 2-665-1366 
 

H.E. Dr. Adel bin Mohammed Fakeih 

   Minister of Economy & Planning 
 E-Mail: minister@planning.gov.sa 

Office Phone:  4049212 

   

 
-Ministry of Finance  
(Υπουργείο Οικονοµικών) 
http://www.mof.gov.sa/english/ 
TEL : 1-405-0000/1-405-0080 FAX :1-405-9202  
Jeddah Office TEL: 2-665-5994  
  www.mof.gov.sa/ 
 
-Ministry of water & Electricity 
(Υπουργείο Υδάτινων Πόρων και Ηλεκτρισµού) 
http://www.mowe.gov.sa/EN 
Tel.  General Directorate 00966-11- 404 0180 
Riyadh 11195  
TEL : 1-401-6666 FAX : 1-403-1415 
TEL: 2-687-6022  
 www.mot.gov.sa/en 
Manages water development, including power generation, desalination, and irrigation. 
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Saudi Arabian Government Agencies & Organizations: 
(Σαουδαραβικοί Κρατικοί Φορείς και Οργανισµοί) 

 
-Saudi Arabian  Monetary Agency 
(Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας) 
www.sama.gov.sa  
P.O. Box 2992 
Riyadh    11169 -Saudi Arabia 
Tel: +966-1- 463-3000 
Fax:   +966-1- 466-2936 / 466-2966 
 
-Central Department of statistics information 
(Κεντρική Στατιστική Αρχή Σαουδικής Αραβίας) 
http://www.cdsi.gov.sa/ 
info@cds.gov.sa  
P.O.Box: 3735- Riyadh 11481- Saudi Arabia 
Tel. +966 11-401-4138 
Fax.  +966 11-405-9493  
 
-Communications & information Technology Commission 
(Επιτροπή Τεχνολογίας της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 
http://www.citc.gov.sa/English/ 
 
-Department of Zakat And Income Tax 
(Τµήµα Φορολογίας – Υπουργείο Οικονοµικών) 
http://dzit.gov.sa/en 
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Riyadh 11187  
TEL : 401-0182/404-1537  
FAX : 404-1495  
of Finance & National Economy. Tax collection. 
 
-Electricity & Co-Generation Regulatory Authority 
(Σαουδαραβική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) 
http://www.ecra.gov.sa/Home.aspx 
-General Electricity Corp. (Electrico) 
Mr. Fehaid Fahd Al-Shareef, Acting Governor 
P.O. Box 1185 
Riyadh 11431 
Tel.: 966-1-477-6666  
Fax: 966-1-477-5322 
 
-General Electricity Corp. (Electrico) 
PO Box 1185, Riyadh 11431  
TEL : 477-2772  
FAX : 477-5322 
Electricity planning consolidated power companies. 
 
-King Abdulaziz City for science & Technology (KACST) 
http://www.kacst.edu.sa/en/ 
 
-Royal Commission of Jubail & Yanbu 
http://www.rcjy.gov.sa/en 
PO Box 5864, Riyadh 11432  
TEL : 479-4444  
 
-Saline Water Conversion Corporation (SWCC) 
www.swcc.gov.sa/en 

 
-Saudi Arabian Department of Customs 
(Σαουδαραβικά Τελωνεία) 
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http://www customs.gov.sa/en 
 
-Customs Department 
PO Box 3483, Riyadh 11471  
TEL : 401-3334  
FAX : 404-3412/404-3400 
 
-General Ports Authority 
Σαουδαραβική Αρχή Λιµένων 
PO Box : 5162, Riyadh 11422  
TEL : 476-0600/476-093 
-Jeddah Seaport, (Jeddah Islamic Port)  Jeddah 21188  
TEL : 643-2552  
Port development. Port stevedoring, regulations and documents. 
 
-International Islamic Trade Finance Corporation-Member of Islamic Development 
Bank Group 
Islamic Development Bank Headquarters 
P.O. Box 55335, Jeddah 21534 
Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 966 2 636 1400 
Fax: 966 2 637 1064 
Email: ITFC@isdb.org 
 
-Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) 
(Σαουδαραβική Αρχή Προσέλκυσης Αλλοδαπών Επενδύσεων) 
http://www.sagia.gov.sa/en 

 
-Saudi Industrial Development Fund (SIDF) 
PO Box 4143, Riyadh 11491  
TEL : 477-4002  
TELEX: 401065 SIDFUND SJ  
FAX : 479-0165 
Provides loans to Saudi or Saudi/foreign joint industrial ventures. 
 
-  Real Estate Development Fund 
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PO Box 5591, Riyadh 11433  
TEL : 477-5120/403-3817  
FAX : 479-0148 
Provides loans to individuals and organizations for private or commercial real 
estate projects. 
-Saudi Arabian Agricultural Bank 
PO Box 1811, Riyadh 11126  
TEL : 402-3911/402-3934  
FAX : 402-2359 
Provides funds for the purchase of agricultural equipment, seeds and animals. 
Provides loans to Saudi farmers. 
 
 
-Saudi Fund for Development 
PO Box 5711, Riyadh 11432  
TEL : 477-4069/477-4071  
FAX : 464-7450 
The basic objective of the Fund is to “… participate in the financing of development 
projects in developing countries through the granting of loans to said countries”.  
The emphasis is on development projects that promote the social and economic well-
being of the people in low income countries. 
 
- Saudi  Arabian Standards & Quality Organization (SASO) 
http://www.saso.gov.sa/en 
P.O. Box 3437 -Riyadh 11471  
Tel. 452000  
Fax: + 966-1-452-0000  
 enquires@saso.org.sa 

 
-Saudi e-Government National Portal 
http://www.saudi.gov.sa/wps 

 
-Saudi Food & Drug Authority 
http://www.sfda.gov.sa/en 

 
-Saudi Fund Development 
http://www.sfd.gov.sa/webcenter/ 
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-Saudi Industrial Development Fund (SIDF) 
http://www.sidf.gov.sa/En 
-Saudi Ports Authority 
http://www.ports.gov.sa/english 

 
-Saudi Commission for Tourism & Antiquities 
http://www.scta.gov.sa/en 

 
-Supreme Economic Council (SEC)  
http://www.sec.gov.sa/ 
 
-Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry 
http://www.csc.org.sa/English 
 
-Federation of GCC Chambers 
info@fgccc.org 
www.fgccc.org 
 
-Eastern Province of Commerce & Industry 
http://www.chamber.org.sa/english 
 
-Jeddah Chamber of Commerce & Industry 
http://www.jcci.org.sa/English 

 
-Riyadh Chamber of Commerce & Industry 
http://www.riyadhchamber.org.sa/english 

 
-Saudi Basics Industries Corporation- SABIC 
http://www.sabic.com/corpora 
info@sabic.com  
P.O. Box 5101, Riyadh 11422 
+96611 2258000/401 2033 / 4069900  
+96611 2259000/4056427 / 401 3831  
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SABIC was established in 1976 to add value to Saudi Arabia's natural hydrocarbon 
resources. Operations spans into five core sectors: Basic Chemicals, Intermediates, 
Polymers, Fertilizers and Metals. 
-National Committees gateway International  chamber of Commerce at Riyadh 
Chamber 
P.O. Box 16683 -Riyadh 11474 
Tel: +966 1 218 22 22 / 218 24 00 / + 966 1 218 24 04 
Fax: +966 1 218 24 84 / 218 21 11 
mghazzawi@csc.sa / mohammed_4499@yahoo.com 
 www.saudichambers.org.sa 
Abdullah Hamad AL-AMMAR 
Chairman 
Eng. Osama Mohammed Makki AL-KURDI 
Vice-Chairman 
Montaser Sadiq Yousuf AL-MOHAMMED 
Vice-Chair 
Mohammed ALGHAZZAWI 
Executive Director 
Fahad AL-SULTAN 
Secretary General 
ICC Saudi Arabia is an ICC national committee. These national bodies comprise 
leading companies and business associations in their countries or territories. 
National committees shape ICC policies and alert their governments to international 
business concerns. Companies and business associations interested in joining are 
invited to contact ICC Saudi Arabia. 
 
- Saudi Council of Engineers at Riyadh Chamber 
http://www.saudieng.sa/ 
 
-SAUDI  National e-Government Portal 
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/ 
 
-Al Bilad Bank 
PO Box 140 Riyadh 11411 - Saudi Arabia 
Tel. +966 11 4798888 
Fax. +966 11 4798505 
www.bankalbilad.com.sa 



 

 

 

36 

 

KShehri@bankalbilad.com 
 
-Al-Rajhi Bank 
 Telephone (International): +966 11 46 00 423 

Fax: +966 11 460 0625 
customerservice@alrajhi-capital.com 
http://www.alrajhi-capital.com 
 
Alinma Bank  
P.O. Box 66674, Riyadh 11586 
Head Office Tel.: 011-218-5555 , (from outside KSA*) : +966-11-218-5555  
Customer Service (from outside KSA*): +966-9200-28000 / +966-11-203-9020 
Fax: +966-11-218-5000 
info@alinma.com 
www.alinma.com 
aaajlan@alinma.com 

 
-Arab National Bank -ANB 
PO Box 56921 , Riyadh,SAUDI ARABIA 
Phone: 966 1 4029000 
Fax: 966 1 4027747 
info@anb.com.sa 
www.anb.com.sa 
 
-HSBC Saudi Arabia  
The Saudi British Bank -Kingdom of Saudi Arabia. 
Phone: +966 11 299 2313 / 299 2314 
Fax: +966 11 299 2385  
P.O.Box 9084, Riyadh 11413, 
http://www.sabb.com/ 
nriservicessabb@sabb.com  
 saudiarabia@hsbc.com 
Tel. +9661 276 4163, 
Fax : 00 9661 206 5887 
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-Islamic Development Bank 
Jeddah-21432 
 Tel: +966 12-636-1400  
Fax: +966 12-646-6871 
 idbarchives@isdb.org.sa  
www.isdb.org  
 
-National Commercial Bank 
 Address P.O.Box: 3555-  Jeddah: 21481 
+966 12-646-4999  
+966 12-646-4200  
contactus@alahli.com  
www.alahli.com  
www.tcpam.com  
www.turkiyefinans.com.tr  
 
-Riyad Bank  
P.O.Box  22622 - Riyadh -Saudi Arabia: 11416  
+966 11-401-3030 
 +966 11-404-2707 
 fid@riyadbank.com  
www.riyadbank.com  
 
-Saudi American Bank-SAMBA 
contactus@sambaonline.com 
http://www.samba.com  
P.O. Box 833, Riyadh 11421 
+96611 4774770 
+96611 4774770  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

∆ιµερείς Οικονοµικές – Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας 

 ( Σε Ευρώ) 

                                                          Πίνακας Ι 

 

 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Εξαγωγές Ελλάδος 
συνολικές 

 
784.089.801 

 
447.334.194 

 
680.343.256 

Εισαγωγές Ελλάδος 
συνολικές 

 
1.311.565.215 

 
838.830.175 

 
964.353.545 

 
Σύνολο Εµπορίου  

 
2.095.655.016 

 
1.286.164.369 

 
1.644.696.801 

Εµπορικό Ισοζύγιο  -527.475.414 -391.495.981 -284.010.289 
    
    

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας (εισαγωγές – εξαγωγές ανά 
προϊόν (τετραψήφια – οκταψήφια) – Αξία σε Ευρώ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

2015 Εισαγωγές 
Ελλάδος από 

Σαουδική Αραβία  

 
Προϊόντα  

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Αξία  

 Λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο  

 
2709 

 
761.682.692 

 Λάδια από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα 

ορυκτά  

 
2710 

 
57.267.255 

 Υδρογονάνθρακες 
κυκλικοί  

 
2902 

 
12.731.634 

 Αιθέρες – Αιθέρες-
Αλκοόλες, Αιθέρες - 

Φαινόλες 

 
2909 

 
15.507.572 

 Πολυµερή του 
αιθυλενίου σε αρχική 

µορφή  

 
3901 

 
55.873.634 

 Πολυµερή του 
προπυλενίου σε αρχική 

µορφή  

 
3902 

 
27.223.650 

 Απορρίµµατα και 
θραύσµατα από χαλκό 

 
7104 

 
21.607.032 

 Απορρίµµατα και 
θραύσµατα από αργίλιο 

 
7602 

 
1.394.704 
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Αλκοόλες άκυκλες   2905 11.188.224 
2015 Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Σαουδική Αραβία 

 
Προϊόντα  

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Αξία 

 Φράουλες, σµέουρα, 
βατόµουρα, 

φραγκοστάφυλα  

 
 

0810 

 
 

1.689.114 
 Σπέρµατα και ελαιώδεις 

καρποί, έστω και 
σπασµένα  

 
1207 

 
11.302.843 

 Ελαιόλαδο και τα 
κλάσµατά του  

 
1509 

 
1.457.995 

  
Μαργαρίνη και 

µείγµατα ή 
παρασκευάσµατα 
βρώσιµα και λίπη  

 
 

1517 

 
 

13.007.687 

 Προϊόντα αρτοποιϊας 
ζαχαροπλαστικής ή 

µπισκοτοποιϊας  

 
 

1905 

 
 

2.395.580 
 Ντοµάτες 

Παρασκευασµένες ή 
διατηρηµένες χωρίς 
ξύδι ή οξικό οξύ  

 
 

2002 

 
 

1.975.956 

 Λαχανικά 
παρασκευασµένα ή 

διατηρηµένα χωρίς ξύδι 

 
 

2005 

 
 

10.991.041 
 Γλυκά κουταλιού, 

ζελέδες, µαρµελάδες 
 

2007 
 

2.464.017 
 Καρποί και φρούτα και 

άλλα βιώσιµα µέρη 
φυτών 

 
 

2008 

 
 

3.192.792 
 Λάδια από πετρέλαιο ή 

από άλλα ασφαλτούχα 
ορυκτά  

 
2710 

 
599.665.557 

 Οπτάνθρακας (κοκ) από 
πετρέλαιο  

 
2713 

 
12.030.069 

  
Φάρµακα  

 
3004 

 

 
3.685.493 

 Χρώµατα επίχρισης και 
βερνίκια  

 
3208 

 
1.356.881 

 Προϊόντα οµορφιάς ή 
φτιασιδώµατος  

 
3304 

 
1.376.777 

 Παρασκευάσµατα για   
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τα µαλλιά  3305 1.605.077 
 Πέτρες κατάλληλες για 

λάξευση ή για την 
οικοδοµή  

 
 

6802 

 
 

7.966.260 
 Κατασκευές και µέρη 

κατασκευών  
 

7308 
 

763.407 
 Φύλλα και λεπτές 

ταινίες, από αργίλιο  
 

7607 
 

3.625.266 
 Λουκέτα, κλειδαριές και 

σύρτες ασφαλείας  
 

8301 
 

1.523.912 
 Σιδηρικά και παρόµοια 

είδη, από  κοινά 
µέταλλα  

 
 

8302 

 
 

1.230.782 
 Πώµατα και πώµατα – 

στεφάνια, πώµατα 
ελικοτοµηµένα  

 
 

8309 

 
 

1.142.566 
 Στροβιλοκινητήρες, 

στροβιλοπροωθητήρες 
 

8411 
 

2.764.940 
 Μηχανές και συσκευές 

για την διαλογή, το 
κοσκίνησµα, τον 
διαχωρισµό και το 

πλύσιµο  

 
 

8474 

 
 

1.104.824 

 ∆ιατάξεις µε υγρούς 
κρυστάλλους, που δεν 
αναφέρονται ειδικότερα 

αλλού ως είδη  

 
 

9013 

 
 

6.723.386 

 Συσκευές φωτισµού και 
τα µέρη αυτών  

 
9405 

 
1.790.225 

 Αλλα έπιπλα και τα 
µέρη αυτών 

 
9403 

 
1.893.085 

 Είδη για γιορτές, 
καρναβάλι ή άλλες 

διασκεδάσεις  

 
 

9505 

 
 

714.776 
    

2016 – Εισαγωγές 
Ελλάδος από 

Σαουδική Αραβία  

Λάδια ακατέργαστα, 
από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά  

 
 

27090090 

 
 

643.708.383 
 Λάδια ακατέργαστα, 

περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε θείο που δεν 
υπερβαίνει το 0,001% 

 
 
 

27101943 

 
 
 

33.975.528 
 Πολυαιθυλένιο 

γραµµικό, πυκνότητας 
<0,94, σε αρχικές 

 
 

39011010 

 
 

17.590.017 
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µορφές  
 Συµπολυµερή του 

προπυλενίου σε αρχικές 
µορφές  

 
 

39023000 

 
 

17.494.271 
 Πολυπροπυλένιο σε 

αρχικές µορφές  
 

39021000 
 

17.385.307 
 Πολυαιθυλένιο 

πυκνότητας <0,94 σε 
αρχικές µορφές  

 
 

39011090 

 
 

16.475.630 
 Ειδικό καύσιµο 

αεριοθουµένων  
 

27101921 
 

14.759.589 
 Πολυαιθυλένιο 

πυκνότητας >=0,94 σε 
πρωτογενείς µορφές  

 
 

39012090 

 
 

13.654.548 
 Στυρόλιο  29025000 9.575.440 
 Απορρίµµατα και 

θραύσµατα απο 
εξευγενισµένο χαλκό  

 
 

74040010 

 
 

783.192 
    

2016 Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Σαουδική Αραβία  

Λάδια περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε θείο 
που υπερβαίνει το 

1% 

 
 

27101968 

 
 

293.803.177 

 Λάδια µε αριθµό 
οκτανίων (RON) ίσο ή 

µεγαλύτερο του 95, 
αλλά µικρότερο του 98 

 
 

27101245 

 
 

24.789.664 

 Λάδια περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε θείο που 
υπερβαίνει το 0,002% 

 
27101947 

 
19.358.585 

 Μαργαρίνη, 
περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες 

<=10 

 
 

15171090 

 
 

9.214.660 

 Μάρµαρα, τραβερτίνες 
και αλάβαστρο και 
τεχνουργήµατα από 

αυτά  

 
 

68022100 

 
 

4.583.268 

 Φύλλα και λεπτές 
ταινίες, από αργίλιο, σε 
υπόθεµα, µε πάχος  

 
 

76072010 

 
 

2.974.163 
 Αλλα φάρµακα που 

περιέχουν βιταµίνες ή 
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άλλα προϊόντα  30045000 2.628.718 
 Αλλες βιταµίνες και 

φάρµακα  
 

19053299 
 

2.605.846 
2017 Εισαγωγές 
Ελλάδος από 

Σαουδική Αραβία 

Λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά  

 
 

27090090 

 
 

739.137.817 
 Ειδικό καύσιµο 

αεριωθουµένων  
 

27101921 
 

59.556.691 
 Πολυαιθυλένιο 

γραµµικό  
 

39011010 
 

23.706.426 
 Πολυπροπυλένιο σε 

αρχικές µορφές  
 

39021000 
 

21.975.859 
 Συµπολυµερή του 

προπυλενιου  
 

39023000 
 

18.778.996 
 Απορρίµµατα και 

θραύσµατα χαλκού από 
χαλκό καθαρισµένο  

 
 

74040010 

 
 

17.874.533 
 Πολυαιθυλένιο 

πυκνότητας ίσης ή 
ανώτερης του 0,94 

 
 

39012090 

 
 

17.391.639 
 Στυρόλιο  29025000 15.261.583 
 Βαριά Λάδια 

περιεκτικοτητας κατά 
βάρος σε θείο που δεν 
υπερβαίνει το 0,001% 

 
 

27101943 

 
 

13.719.512 

 Πολυµερή του 
αιθυλενίου σε αρχικές 

µορφές  

 
 

39011090 

 
 

11.408.375 
 

2017 Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Σαουδική Αραβία  

΄Βαριά Λάδια 
περιεκτότητας κατά 
βάρος σε θείο που 
υπερβαίνει το 1% 

 
 

27101968 

 
 

534.353.929 

 Ελαφρά Λάδια µε 
αριθµό οκτανίων (RON) 
ίσο ή µεγαλύτερο του 

95, αλλά µικρότερο του 
98 

 
 

27101245 

 
 

35.691.206 

 Μαργαρίνη 
περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ύλες  

 
 

15171090 

 
 

8.879.752 
 Ελιές  20057000 7.950.980 
 Αλλα σπέρµατα και 

ελαιώδεις καρποί 
 

12072900 
 

4.338.048 
 Μάρµαρα, τραβερτίνες 

και αλάβαστρα 
 

68022100 
 

3.984.141 
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 Αλλα φάρµακα  30049000 3.859.559 
 Ηλεκτρικοί 

ανελκυστήρες και 
αναβατήρες φορτίου  

 
 

84281020 

 
 

3.098.032 
 Γκόφρες και γκοφρέτες 19053219 2.758.907 
 Φύλλα και ταινίες 

λεπτά από αργίλιο  
 

76072010 
 

2.717.249 
2018 – Ιανουάριος – 
Απρίλιος Εισαγωγές 

Ελλάδος από 
Σαουδική Αραβια 

Λάδια ακατέργαστα απο 
πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά 

 
27090090 

 
206.052.445 

 Στυρόλιο  29025000 8.429.399 
 Απορρίµµατα και 

θραύσµατα χαλκού από 
χαλκό καθαρισµένο  

 
 

74040010 

 
 

7.857.797 
 Πολυαιθυλένιο 

γραµµικό  
 

39011010 
 

5.308.269 
 Συµπολυµερή του 

προπυλενίου  
 

39023000 
 

5.081.949 
 Πολυαιθυλένιο 

πυκνότητας ίσης ή 
ανώτερης του 0,94 

 
 

39012090 

 
 

4.890.576 
 Πολυπροπυλένιο σε 

αρχικές µορφές  
 

39021000 
 

4.028.598 
 Αλλα πολυµερή του 

αιθυλενίου σε αρχικές 
µορφές  

 
 

39011090 

 
 

2.314.062 
 Απορρίµµατα και 

θραύσµατα µολύβδου  
 

78020000 
 

2.056.690 
 Αλλα συµπολυµερή 

αιθυλένιου  
 

39019080 
 

1.282.364 
2018 – Ιανουάριος-
Απρίλιος Εξαγωγές 

Ελλάδος προς 
Σαουδική Αραβία 

Βαριά Λάδια 
περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε θείο που 
υπερβαίνει το 1% 

 
 

27101968 

 
 

117.406.325 

 Ελιές  20057000 3.235.761 
 Μαργαρίνη 

περιεκτικότηας κατά 
βάρος σε λιπαρές ύλες  

 
 

15171090 

 
 

2.220.438 
 Αλλα φάρµακα 30049000 1.574.407 
 Ακτινίδια, νωπά  08105000 1.491.210 
 Αλλα σπέρµατα και 

ελαιώδεις καρποί  
 

12072900 
 

1.334.175 
 Σκουριές υψικαµίνων 

µε µορφή σπυρωτής 
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σκόνης  26180000 1.201.200 
 Μάρµαρα, τραβερτίνες 

και αλάβαστρα 
 

68022100 
 

1.101.982 
 Φύλλα και λεπτές 

ταινίες από αργίλιο  
 

76072010 
 

943.910 
 Γκόφρες και γκοφρέτες 19053219 761.828 
    

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΚΘΕΣΗ 2017‐ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ   ΤΖΕΝΤΑΣ 

 

                                                      ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                            ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   &   ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

                                                          ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ  ΤΟΥ ΟΜΑΝ 

                         

                                                                                  

                

              

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΕΥ A΄ 

         

                                                           

ΤΖΕΝΤΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ 
 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας  

Το Σουλτανάτο του Οµάν είναι χώρα της Μέσης Ανατολής στην Αραβική Θάλασσα, στο Κόλπο του 
Οµάν και στον Περσικό Κόλπο µεταξύ Υεµένης και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. 

Πληθυσµός: 3.219.775 κάτοικοι 

Εκταση: 309.500 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

Συνολική Εκταση Συνόρων: 1.374 χιλιόµετρα –Σαουδική Αραβία: 676 χλµ., Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα: 410 χλµ., Υεµένη: 288 χλµ. 

Πρωτεύουσα: Μασκάτ (634.000 κάτοικοι) 

Αστικός Πληθυσµός: 73,4% του συνολικού πληθυσµού της χώρας 

Αύξηση του πληθυσµού: 2,06%  

Γλώσσες: Αγγλικά, Urdu, Baluchi και Ινδικές διάλεκτοι 

Θρήσκευµα: Μουσουλµάνοι 85,9%, Χριστιανοί : 6,5%, Hindu: 5%, Εβραίοι: 1% περίπου  

Εθνικές Οµάδες: Αραβες, Νοτιό-Ασιάτες (Ινδία, Πακιστάν, Κεϋλάνη, Μπαγκλαντές) Αφρική 

∆απάνες για την δηµόσια υγεία: 2,3% Α.Ε.Π. 

2. Πολιτικό Σύστηµα – Πολίτευµα  

Το πολίτευµα του Σουλτανάτου του Οµάν είναι µοναρχία. Πολιτικά κόµµατα δεν λειτουργούν. Ισχύει το 
Σύνταγµα του 1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα του 2011 
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∆ιοικητικές Περιφέρειες 

Η χώρα χωρίζεται σε 11 περιφέρειες: Muhafazat, Ad Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Ja 
Batinah South, Janub ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah South), Masqat (Muscat), Musandam, Shamalal, 
Bilad, Shamal ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah North), Zufar (Dhofar);. 

Εθνική Επέτειος: Γενέθλια του Μονάρχη Sultan Qaboos (18 Νοεµβρίου 1940). 

3.Νοµικό Σύστηµα: Το ισχύον νοµικό σύστηµα στη χώρα είναι µεικτό – Αγγλοσαξωνικό δίκαιο και   
Ισλαµικός Νόµος. 

4.Νοµοθετική Εξουσία  

Η νοµοθετική εξουσία αποτελείται από δύο νοµοθετικά σώµατα, την Ανω Βουλή (Majlis al-Dawla) µε 
71 έδρες. Τα µέλη διορίζονται από τον Σουλτάνο και έχουν µόνο συµβουλευτικό ρόλο. 

Η Κάτω Βουλή (Majlis al-Shura) αποτελείται από 84 έδρες. Τα µέλη της Κάτω Βουλής εκλέγονται από 
το λαό και η θητεία τους είναι τέσσερα χρόνια. Η Κάτω Βουλή είναι το κατεξοχήν Νοµοθετικό Σώµα, 
το οποίο συζητά και ψηφίζει νόµους σε συνεργασία βέβαια και µε την σύµφωνη γνώµη του Σουλτάνου. 

5.Εκτελεστική Εξουσία   

Αρχηγός του Κράτους είναι ο Σουλτάνος Qaboos bin Said Al-Said. Από το 1972 κατέχει και το αξίωµα 
του Πρωθυπουργού της χώρας, ενώ από το 1970 έχει και το αξίωµα του Αρχηγού του Κράτους. Τα 
µέλη της κυβέρνησης ορίζονται από τον ίδιο. 

6.∆ικαστική Εξουσία  

Η δικαστική εξουσία ασκείται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο (Supreme Court) που απαρτίζεται από πέντε 
δικαστές. Η επιλογή των δικαστών γίνεται από το 9µελές Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, τα µέλη του 
οποίου διορίζονται από τον Σουλτάνο και Αρχηγό του Κράτους. Παράλληλα λειτουργούν και άλλα 
δικαστήρια, όπως διοικητικά, εφετεία και ποινικά δικαστήρια. 

7.Συµµετοχή της χώρας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς  

Το Σουλτανάτο του Οµάν συµµετέχει σε πληθώρα ∆ιεθνών Οργανισµών. Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί στους 
οποίους συµµετέχει είναι: 

ΑΒΕDA – Arab Bank for Economic Development  
AFESD – Arab Fund for Economic and Social Development  
CAEU – Counsil of Arab Economic Unity 
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 
G-77, GCC (Gulf Cooperation Counsil) 
IAEA – International Atomic Energy Agency 
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IBRD – International Bank for Reconstruction and Development  
ICAO – International Civil Aviation Organization 
ICC – International Chamber of Commerce 
IDA – International Development Association  
IDB – Islamic Development Bank 
IFAD – International Fund for Agricultural Development  
IFC- International Finance Corporation  
IHO – International Hydrographic Organization  
ILO – International Labour Organization 
IMF – International Monetary Fund 
IMSO – International Mobile Satellite Organization  
INTERPOL – International Police 
IOC – International Olympic Committee 
ISO – International Organization for Standardization  
ITSO – International Telecommunications Satellite Organization  
ITU – International Telecommunications Union 
MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency 
OIC – Organization of the Islamic Conference 
OPCN – Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
UN – United Nations  
UNCTAD – United Nations Conference for Trade and Development  
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization  
UNWTO – World Tourism Organization  
WCO – World Customs Organization  
WFTU – World Federation of Trade Unions  
WHO – World Health Organization  
WIPO – World Intellectual Property Organization  
WMO – World Meteorological Organization 
WTO – World Trade Organization  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΑΝ  

1.Γενικά Στοιχεία  

 Η οικονοµία του Οµάν βρίσκεται σε µεσαίο στάδιο ανάπτυξης και εισοδηµατικού επιπέδου, 
εξαρτώµενη σε µεγάλο βαθµό από την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Η κυβέρνηση του 
Μασκάτ κυρίως λόγω της σταδιακής µείωσης των αποθεµάτων σε πετρέλαιο και την αντίστοιχη αύξηση 
του προσφερόµενου για εργασία ανθρώπινου δυναµικού εφαρµόζει στρατηγική και αναπτυξιακά 
προγράµµατα που αποσκοπούν στην διαφοροποίηση της οικονοµίας και απέξαρτησή της από το 
πετρέλαιο, την εκβιοµηχάνιση της χώρας και της οικονοµίας της και την εφαρµογή εντατικού 
προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, µε απώτερο στόχο τη µείωση συµµετοχής του πετρελαϊκού τοµέα έως 
και 9% στο Α.Ε.Π. της χώρας έως το 2020, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας για τους ηµεδαπούς και 
σταδιακή µείωση της ανεργίας.  

 Ο τουρισµός  και οι βιοµηχανίες φυσικού αερίου είναι οι δύο βασικοί τοµείς που συµβάλουν 
στην διαφοροποίηση της οικονοµίας της χώρας. Στα δυνατά στοιχεία της Οµανικής Οικονοµίας 
περιλαµβάνονται τα εξής: 

• τα αποθέµατα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο που διαθέτει η χώρα 
• σηµαντικά συναλλαγµατικά αποθέµατα που καθιστούν τη χώρα σε καθαρό πιστωτή 

και µετριάζουν οποιοδήποτε επιχειρηµατικό ρίσκο 
• ισχυρά πλεονάσµατα στο ισοζυγίο τρεχουσών συναλλαγών και φορολογικά 

πλεονάσµατα 
• χαµηλό εξωτερικό χρέος  
• σηµαντικό ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα  
• η πολιτική κατάσταση στη χώρα παραµένει σταθερή, παρόλες τις αναταράξεις και 

το κλίµα αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί σε αρκετές γειτονικές χώρες µε 
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αποκορύφωµα την έκρυθµη κατάσταση στη γειτονική Υεµένη και την στρατιωτική 
επέµβαση της Σαουδικής Αραβίας 

• διατήρηση φιλικών σχέσεων τόσο µε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες του Αραβικού 
Κόλπου καθώς και µε άλλες τρίτες χώρες  

 Στα αδύνατα στοιχεία της Οµανικής Οικονοµίας περιλαµβάνονται τα εξής: 

• δεν έχει ορισθεί ακόµη ο διάδοχος του Αρχηγού του Κράτους Σουλτάνου Qaboos 
και η διαδικαδία διαδοχής είναι ακόµη σχετικά αδιαφανής 

• καθυστερούν οι απαραίτητες κοινωνικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις και η 
κοινωνική πίεση για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις συνεχώς διογκώνονται 

• µεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (80% των εσόδων 
προέρχονται από τις εξαγωγές σε αργό πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο) 

• τα αποθέµατα σε πετρέλαιο έχουν πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα ο οποίος δεν 
φαίνεται να ξεπερνά τα 16 χρόνια 

• η στρατηγική σηµασία των στενών του Χορµούζ και η πιθανή εµπλοκή σε 
οποιαδήποτε περιφερειακή σύρραξη καθιστά τη περιοχή αυτή ακόµη περισσότερο 
ευάλωτη σε τυχόν νέες δηµιουργούµενες εντάσεις 

• οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισµούς είναι οι υψηλότερες που έχει η χώρα 
 

1.1. Οικονοµία του Σουλτανάτου του Οµάν – Προοπτικές και Εξελίξεις  
  
  Η ανάπτυξη της οικονοµίας του Οµάν για το 2017 παρουσίασε αρκετά χαµηλούς 
ρυθµούς µε την αύξηση του Α.Ε.Π. να φθάνει µόλις στο 0,7% έναντι αύξησης 5,4% για το 2016. Η 
περιορισµένη παραγωγή πετρελαίου, η έλλειψη σηµαντικών αλλοδαπών επενδύσεων και η µείωση 
της κατανάλωσης αποτελούν, µεταξύ των άλλων, τους λόγους της επιβράδυνσης των ρυθµών 
ανάπτυξης της οικονοµίας. 
 
  Για το 2017 η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε δραστική µείωση της 
παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου µε αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος τοµέας να συρρικνωθεί 
κατά 3% περίπου έναντι των προηγουµένων ετών. Κύριος παράγων της αναιµικής έστω ανάπτυξης 
της εγχώριας οικονοµίας είναι η ιδιωτική κατανάλωση, παρόλη την αυστηρή φορολογική πολιτική 
που εφαρµόζεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα.  
 
  Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε ελαφρά µείωση 
φθάνοντας το 2017 στο 11,7% του Α.Ε.Π. από 18,4% για το 2016. Η πρόσφατη διπλωµατική και 
εµπορική κρίση στο Κατάρ και ο αποκλεισµός του από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα δηµιούργησε νέες οδούς και εναλλακτικές επιλογές για την πραγµατοποίηση των 
εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µε αποτέλεσµα το Οµάν να ωφεληθεί από την 
κατάσταση αυτή και να αποτελεί τη νέα οδό πραγµατοποίησης του εµπορίου. 
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  Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ο πληθωρισµός παρουσίασε ελαφρά αύξηση, από 1,1% το 
2016 σε 1,5% το 2017. Πρόσφατα φορολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το συνολικό έλλειµµα 
του προϋπολογισµού για το 2017 και για το πρώτο εξάµηνο 2018 παρουσιάζει σχετική συρρίκνωση 
κυρίως λόγω των αυξηµένων εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου και την ορθολογικότερη 
διαχείριση των δηµοσίων δαπανών. Η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού προέκυψε από την 
αύξηση των τιµών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρική ενέργεια, 
νερό και άλλα παρόµοια προϊόντα, καθώς και την δραστική µείωση των δαπανών για θέµατα 
ασφαλείας και άµυνας. Το Οµάν, στο σύνολο των κρατών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου, είναι εκείνο µε τα µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση 
κατάφερε να µειώσει το έλλειµµα από 20,6% του Α.Ε.Π. το 2016 σε 13,3% του Α.Ε.Π. το 2017. Η 
µείωση του ελλείµµατος έγινε µέσω διεθνούς δανεισµού µε 5 δις $ που αντλήθηκαν από τις 
διεθνείς αγορές και 2 δις $ απο τα λεγόµενα Sukuk (Ισλαµικά Οµόλογα τα οποία αποδίδουν κέρδη 
στον επενδυτή χωρίς να παραβιάζεται η Ισλαµική Νοµοθεσία και προορίζονται για την υλοποίηση 
µεγάλων κερδών ή για συγκεκριµένες επενδυτικές δραστηριότητες).  
 
  Τα σοβαρότερα κοινωνικού χαρακτήρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι 
κυρίως η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, η οποία σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία 
αγγίζει ή και ξεπερνά το 49%, ενώ στο σύνολο της χώρας έφθασε το 2017 στο 17%. Το πρόβληµα 
της ανεργίας λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις δεδοµένου του υψηλού ποσοστού των νέων κάτω 
των 25 ετών οι οποίοι αποτελούν το 40% και πλέον του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 
Απέναντι σε ένα τέτοιο διογκούµενο πρόβληµα η κυβέρνηση, ήδη από τον Ιανουάριο 2018, 
ανέλαβε σηµαντικές πρωτοβουλίες όπως την δηµιουργία 25.000 νέων θέσεων εργασίας στον 
ιδιωτικό τοµέα καθώς και την κατάργηση της θεώρησης εισόδους για αλλοδαπούς εργαζόµενους 
σε συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµάτων. Παράλληλα ανακοινώθηκαν µέτρα ελάφρυνσης των 
ασθενέστερων οικονοµικά κοινωνικών στρωµάτων, όπως η δεύσµεση 100 εκατοµµυρίων 
Οµανικών Ριαλίων (260 εκατοµµύρια $ περίπου) για στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
Επίσης υιοθετήθηκαν µέτρα επιδότησης της τιµής των καυσίµων για ιδιωτικά νοικοκυριά µε 
συνολικό εισόδηµα κάτω από τα 600 Οµανικά Ριάλια τα οποία και θα δικαιούνται έως και 200 
λίτρα πετρέλαιο το µήνα µε ειδική επιδότηση. 
 

 1.1.2. Προβλέψεις της Οικονοµίας του Σουλτανάτου του Οµάν  

  Για το 2018 αλλά και για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται σταδιακή ανάκαψµη της 
Οµανικής οικονοµίας. Η άρση των περιορισµών στην παραγωγή και διάθεση πετρελαίου, όπως 
αυτά ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Οργανισµό Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), σε 
συνδυασµό µε την σχετική αύξηση των τιµών του πετρελαίου δηµιουργούν εκ νέου κλίµα 
εµπιστοσύνης και σταθερότητας, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν νέους αλλοδαπούς επενδυτές να 



 

 

 

52 

 

αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες στη χώρα. Μέχρι το 2020 η αύξηση του Α.Ε.Π. αναµένεται να 
φθάσει έως και 2,9%. 

  Μακροπρόθεσµα µέτρα και πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από τις αρχές τρέχοντος 
έτους για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την δηµιουργία φιλικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, όπως το δικαίωµα αγοράς γής από αλλοδαπούς και η νοµιµοποίηση αλλοδαπής 
ιδιοκτησίας, η προσέλκυση περισσότερων άµεσων αλλοδαπών επενδύσεων, η λήψη µέτρων 
στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η ψήφιση νοµοθεσίας που επιτρέπει έργα σύµπραξης 
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (PPP) αναµένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του εµπορίου  και των 
επενδύσεων. 

 

  Συγχρόνως προς τα ανωτέρω επιπλέον αναπτυξιακά κίνητρα που θα τονώσουν 
γενικότερα το σύνολο της εγχώριας οικονοµίας είναι η αύξηση εξαγωγών του φυσικού αερίου 
κυρίως µετά την έναρξη ισχύος της 7ετούς διάρκειας συµφωνίας εκµετάλλευσης των πλούσιων 
κυτασµάτων σε φυσικό αέριο από την BP και την Oman LNG.  

  Η νοµισµατική πολιτική θα εξακολουθήσει να παραµένει σταθερή καθώς τα επιτόκια 
παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. 

  Ο πληθωρισµός αναµένεται επίσης να έχει ανοδικές τάσεις και µέχρι το 2019 να φθάσει 
στο 3% κυρίως λόγω της εφαρµογής από 1ης Ιανουαρίου 2019 του ΦΠΑ 5% και την αύξηση των 
τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.  

  Το προβλεπόµενο έλλειµµα του προϋπολογισµού για το 2018, 3 δις Οµανικά Ριάλια (7,8 
δις $) µε ποσοστό 10% του Α.Ε.Π. αποτελεί ένδειξη για σταθερή φορολογική πολιτική. Η αναβολή 
έναρξης του ΦΠΑ από το 2019 σε συνδυασµό µε τα υψηλότερα έσοδα από τις εξαγωγές 
πετρελαίου, την αύξηση της φορολογίας σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις, η επιβολή 
έµµεσων φόρων και το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών αναµένεται να φέρουν 
περισσότερα έσοδα στον εφετεινό προϋπολογισµό. Παράλληλα το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης προχώρησε στην µεγαλύτερη έως σήµερα έκδοση κρατικών οµολόγων, σε τριπλή 
σειρά, συνολικής αξίας 6,5 δις $ προκειµένου αντιµετωπισθούν οι ανάγκες του προϋπολογισµού 
για το τρέχον έτος. 

  Επίσης το φορολογικό έλλειµµα αναµένεται έως το 2020 να περιορισθεί στο 9,1%. Η 
αναµενόµενη οικονοµική ανάπτυξη, η σταδιακή αύξηση των τιµών του πετρελαίου, η εφαρµογή 
ΦΠΑ και η υψηλότερη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αποτελούν, µεταξύ των 
άλλων, τους βασικούς παράγοντες µείωσης του φορολογικού ελλείµµατος. Τα τελευταία χρόνια 
και ιδιαίτερα µετά το 2014 η κάλυψη του ελλείµµατος γινόταν από τα διάφορα υγιή funds, 
συνολικού ύψους 24 δις $. Παρόλα αυτά η συνεχιζόµενη αυτή πολιτική µε την µορφή εξωτερικού 
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δανεισµούς αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους, σε 
ποσοστό έως και 50% του Α.Ε.Π. έως το 2020, από 34% το 2016. 

  Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται έως το 2020 να φθάσει 
στο 8,2% του Α.Ε.Π., ποσοστό σχετικά βελτιωµένο. Παράγοντες που δικαιολογούν τις ανωτέρω 
εκτιµήσεις είναι η αύξηση των τιµών του πετρελαίου, η αύξηση των εξαγωγών σε προϊόντα, εκτός 
του πετρελαίου, καθώς και η κατασκευή σταθµού ηλιακής ενέργειας στην περιοχή “Miraah” και 
νέου σταθµού εξόρυξης και διανοµής πετρελαίου στην πόλη “Sohar”, έργα συνολικού 
προϋπολογισµού 600 εκατοµµυρίων $. 

  1.1.3. Προκλήσεις και Κίνδυνοι  

  Οι νέες πολλαπλές προκλήσεις αλλά και οι τυχόν κίνδυνοι µε τους οποίους αναµένεται 
να βρεθεί αντιµέτωπη η Οµανική Οικονοµία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 η απαραίτητη οικονοµική ανάπτυξη είναι απόλυτα εξαρτηµένη από την απαρέγκλιτη 
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο 9ο Εθνικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα καθώς και οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην αναγκαία διαφοροποίηση 
στρατηγικών τοµέων της εγχώριας οικονοµίας και στην πλήρη απεξάρτησή της από τις 
εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 η κυβέρνηση επιθυµεί την αύξηση των συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (PPP) 
για την κατασκευή νέων έργων, επιθυµία όµως που δεν µπορεί να υλοποιηθεί κυρίως λόγω 
της έλλειψης εµπιστοσύνης από αλλοδαπούς επενδυτές τόσο για την ίδια τη χώρα, όσο και 
για ολόκληρη την περιοχή 

 η συνεχής αύξηση του πληθυσµού διογκώνει τις πιέσεις από όλα τα στρώµατα της 
κοινωνίας, πιέσεις που αποκτούν επικίνδυνες και απρόβλεπτες διαστάσεις ένεκα της 
αδυναµίας του ιδιωτικού τοµέα να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι συνθήκες στο 
φορολογικό πεδίο περιορίζουν τη βούληση της κυβέρνησης για δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

  Ως κύρια µακροπρόθεσµη λύση αντιµετώπισης των διογκούµενων αυτών προβληµάτων 
προκρίνονται η δηµιουργία περισσότερο ελεύθερης αγοράς εργασίας και η βελτίωση παράλληλα 
του επιχειρηµατικού κλίµατος περισσότερο φιλικό προς τους επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις, 
καθώς και η δηµιουργία εκπαιδευτικού συστήµατος ικανού να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες 
και απαιτήσεις της οικονοµίας. 

  Η ανάπτυξη της Οµανικής Οικονοµίας έρχεται επίσης αντιµέτωπη µε µία σειρά 
πολλαπλών κινδύνων όπως: 

 η φορολογική πολιτική κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της µε όλες τις µετέπειτα 
αρνητικές συνέπειες για τα δηµοσιονοµικά της χώρας, εφόσον δεν υλοποιηθεί η 
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σχεδιαζόµενη σταθεροποίηση της οικονοµίας µέσω των µεταρρυθµίσεων και των 
πολιτικών διαφοροποίησής της 

 πιθανή κατάρρευση της πρόσφατης συµφωνίας του ΟΠΕΚ θα οδηγήσει σε απότοµη 
πτώση των τιµών του πετρελαίου και αύξηση των αµερικανικών επιτοκίων 

 πιθανή εξασθένιση του Αµερικανικού δολαρίου θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για 
τα εισαγόµενα στη χώρα προϊόντα και σε επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου 

 η συνεχιζόµενη επιβράδυνση της οικονοµίας της Κίνας, σηµαντικού εµπορικού εταίρου 
του Οµάν, θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση και θα αποθαρρύνει τους 
υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα. 

 
 1.1.4. Εθνικό Πρόγραµµα για την Ενίσχυση της Οικονοµικής ∆ιαφοροποίησης της 
Οµανικής Οικονοµίας (The National Program for Enhancing Economic Diversification – 
TANFEED). 
  
  To Eθνικό Πρόγραµµα για την ενίσχυση της διαφοροποίησης της Οµανικής Οικονοµίας 
(TANFEED) αποτελεί πρόγραµµα στοχευµένων δράσεων και πρωτοβουλιών και εντάσσεται στο 
γενικότερο Σχέδιο Πενταετούς Ανάπτυξης της Οµανικής Οικονοµίας (2016-2020). Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αποσκοπεί στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την 
διαφοροποίηση της εγχώριας οικονοµίας, αντιµετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις και δυσκολίες που 
υπάρχουν τόσο στην δηµόσια διοίκηση όσο και σε διάφορους τοµείς της ιδιωτικής οικονοµίας 
προκειµένου επιτευχθούν οι στόχοι του 9ου Πενταετούς Αναπτυξιακού Σχεδίου. 
 
  Το TANFEED στοχεύει στον εντοπισµό των αρµοδιοτήτων, των πόρων και των 
χρονοδιαγραµµάτων που απαιτούνται για την εφαρµογή πρωτοβουλιών που οδηγούν στην 
οικονοµική διαφοροποίηση, καθορίζουν σαφή πρότυπα και βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εν 
λόγω πρωτοβουλίες και παρέχουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται 
στην εφαρµογή των πρωτοβουλιών αυτών. Επίσης υιοθετεί συστηµατικές µεθόδους προκειµένου 
επιτευχθούν οι πρωτοβουλίες εκείνες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας σε 
βασικούς τοµείς της οικονοµίας. Η βασική µεθοδολογία που ακολουθείται είναι η συλλογή και 
ανάλυση δεδοµένων και πληροφοριών στους βασικούς τοµείς, ως και ο καθορισµός των 
προκλήσεων και εµποδίων για την ανάπτυξη των τοµέων που έχουν επιλεγεί. Επιπλέον των 
ανωτέρω, ή ίδια µεθοδολογία καθορίζει τις αρχές και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρµογή των λύσεων που προωθούνται για την εφαρµογή του προγράµµατος. 
 
  Στη φάση αυτή το πρόγραµµα θα καλύψει τρείς από τους τοµείς που προβλέπεται η 
διαφοροποίησή τους και οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Πενταετές Αναπτυξιακό Σχέδιο. Οι τοµείς 
αυτοί είναι ο τουρισµός, η µεταποιητική βιοµηχανία και οι µεταφορές. Επιπρόσθετα στην παρούσα 
φάση υπολογίζονται  και δύο τοµείς ακόµη, η αγορά εργασίας και η απασχόληση καθώς και τα 
οικονοµικά και χρηµατοδοτικά. Οι διάφορες λύσεις και παρεµβάσεις που απαιτούνται 
προκαθορίζονται µέσω οµάδων εργασίας µε την συµµετοχή κυβερνητικών φορέων, εκπροσώπων 
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του ιδιωτικού τοµέα και εκπροσώπων από διάφορες κοινωνικές οµάδες, ακαδηµαϊκούς και άλλες 
κατηγορίες εργαζοµένων. 
 

2. Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (πραγµατική 
αύξηση σε τιµές αγοράς) 

 
2015: 4,7%, 2016: 5,4%, 2017: 0,7%, 2018: 
2,3%, 2019 (πρόβλεψη) 2,5% και 2020 
(πρόβλεψη 2,9%) 

 
Ιδιωτική Κατανάλωση 

2015: 2,9%, 2016: 1,9%, 2017: 1,5%, 2018: 
2,5%, 2019 (πρόβλεψη) 3,0%, 2020 
(πρόβλεψη) 3,0% 

 
Κυβερνητικές ∆απάνες  

2015: 0,8%, 2016: -2,2%, 2017: -3,2%, 
2018(πρόβλεψη) 0,9%, 2019 (πρόβλεψη) 1,7%, 
2020 (πρόβλεψη) 2,3% 

 
Μεικτές Επενδύσεις Κεφαλαίων   

2015: -0,4%, 2016: 9,4%, 2017: 4,4%, 2018: 
3,0%, 2019 (πρόβλεψη) 3,4%, 2020 
(πρόβλεψη) 3,9% 

 
Εξαγωγές  

2015: -9,4%, 2016: -1,5%, 2017: -1,6%, 2018: 
2,5%, 2019 (πρόβλεψη) 3,0%, 2020 
(πρόβλεψη) 3,2% 

 
Εισαγωγές  

2015: -3,2%, 2016: -1,5%, 2017: -1,1%, 2018: 
2,3%, 2019 (πρόβλεψη) 3,5%, 2020 
(πρόβλεψη) 3,5% 

 
Πληθωρισµός  

2015: 0,1%, 2016: 1,1%, 2017: 1,5%, 2018: 
2,2%, 2019 (πρόβλεψη) 3,0%, 2020 
(πρόβλεψη) 2,8% 

 
 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  

2015: -15,5%, 2016: -18,4%, 2017: -11,7%, 
2018: -10,4%, 2019 (πρόβλεψη) -9,2%, 2020 
(πρόβλεψη) -8,2% 

 
 
Φορολογικό Ισοζύγιο (% Α.Ε.Π.) 

2015: -17,5%, 2016: -20,6%, 2017: -13,3%, 
2018: -11,3%, 2019(πρόβλεψη) -10,1%, 
2020(πρόβλεψη) -9,1% 

  
 
Ανεργία 

2017: 17,50%, Γ΄Τρίµηνο 2018: 17%, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 17%, Α΄Τρίµηνο 2019: 16%, 
Β΄ Τρίµηνο 2019: 16%, 2020(πρόβλεψη) 16% 

 
 
Εµπορικό Ισοζύγιο (σε εκατ. Οµανικά Ριάλια) 

2017: 339,80, Γ΄Τρίµηνο 2018: 271, ∆΄Τρίµηνο 
2018: 160, Α΄Τρίµηνο 2019: 275, Β΄Τρίµηνο 
2019: 274, 2020 (πρόβλεψη): 280 

 
 
∆ηµόσιο Χρέος (% Α.Ε.Π.) 

2017: 31,40%, Γ΄Τρίµηνο 2018: 28%, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 28%, Α΄Τρίµηνο 2019: 31%, 
Β΄Τρίµηνο 2019: 31%, 2020 (πρόβλεψη): 36% 

 
 

2017: 8,70%, Γ΄Τρίµηνο 2018: 9,5%, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 9,5%, Α΄Τρίµηνο 2019: 
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Ετήσια Αύξηση Α.Ε.Π. 

11,7%, Β΄Τρίµηνο 2019: 11,7%, 2020 
(πρόβλεψη): 12% 

 
 
 
Α.Ε.Π.  

2017: 72,64 δις $, Γ΄Τρίµηνο 2018: 70,42 δις $, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 71,7 δις $, Α΄Τρίµηνο 2019: 
58,3 δις $, Β΄Τρίµηνο 2019: 58,3 δις $, 2020 
(πρόβλεψη): 71,6 δις % 

 
 
 
Α.Ε.Π. (σε τιµές αγοράς-Οµανικά Ριάλια) 

2017: 27.750,10, Γ΄Τρίµηνο 2018: 28.135, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 30.386, Α΄Τρίµηνο 2019: 
30.997, Β΄Τρίµηνο 2019: 30.997, 2020 
(πρόβλεψη): 38.915 

 
 
 
 
Σύνθεση Α.Ε.Π. (% Α.Ε.Π.) – σε εκατ. 
Οµανικά Ριάλια  

Γεωργία – Αγροτικός Τοµέας – 2017: 529,40 
εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια,  Γ΄Τρίµηνο 2018: 
542 εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια, ∆΄ Τρίµηνο 
2018: 580 εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια, 
Α΄Τρίµηνο 2019: 591 εκατοµµ. Οµανικά 
Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 591 εκατοµµ. 
Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 725 
εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια  

 Κατασκευές – 2017: 2.109,20 εκατοµµ. 
Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 2,502 
εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 
2.310 εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 
2019: 2.356 εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια, Β΄ 
Τρίµηνο 2019: 2.356 εκατοµµ. Οµανικά 
Ριάλια, 2020(πρόβλεψη): 2.889 εκατοµµ. 
Οµανικά Ριάλια  

 Βιοµηχανία: 2017: 2.603,40 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 2.682 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 2.916 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 2.975 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 2.975 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια, 2020(πρόβλεψη) : 3.649 εκατ. Οµανικά 
Ριάλια 

  Ορυκτός Πλούτος: 2017: 151,50 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 143 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 166 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 169 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 169 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, 2020(πρόβλεψη): 208 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια  

 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (% Α.Ε.Π.): 2017: 3.652,10 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 4.060 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 3.999 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 4.079 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 4.079 
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εκατ. Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 5.003 
εκατ.Οµανικά Ριάλια 

 Υπηρεσίες (% Α.Ε.Π.): 2017: 14.254,90 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 15.105 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 15.609 
εκατ.Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 15.609 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 15.923 
εκατ. Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 
19.528 εκατ. Οµανικά Ριάλια  

 Μεταφορές (% Α.Ε.Π.): 2017: 1.623,80 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Γ΄ Τρίµηνο 2018: 1.623 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 1.778 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 1.814 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 1.814 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 2.224 εκατ. 
Οµανικά Ριάλια  

 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (% Α.Ε.Π.): 2017: 
571,70 εκατ. Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 2018: 
592 εκατ. Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 
626 εκατ. Οµανικά Ριάλια, Α΄ Τρίµηνο 2019: 
639 εκατ. Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 
639 εκατ. Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 
783 εκατ. Οµανικά Ριάλια  

 
 
 
Συναλλαγµατικά Αποθέµατα  

2017: 6.587,20 Οµανικά Ριάλια, Γ΄Τρίµηνο 
2018: 6.688 Οµανικά Ριάλια, ∆΄Τρίµηνο 2018: 
6.685 Οµανικά Ριάλια, Α΄Τρίµηνο 2019: 6.685 
Οµανικά Ριάλια, Β΄Τρίµηνο 2019: 6.685 
Οµανικά Ριάλια, 2020 (πρόβλεψη): 6.685 
Οµανικά Ριάλια  

 
 
 
Αποθέµατα σε χρυσό (σε τόνους) 

2017: 0,02 Γ΄Τρίµηνο 2018: 0,02, ∆΄Τρίµηνο 
2018: 0,02, ∆΄Τρίµηνο 2018: 0,02 Α΄Τρίµηνο 
2019: 0,02, Β΄Τρίµηνο 2019: 0,02, 2020 
(πρόβλεψη): 0,02  

 
 
 
Τουριστικές Αφίξεις  

2017: 297 χιλιάδες, Γ΄Τρίµηνο 2018: 300 
χιλιάδες, ∆΄Τρίµηνο 2018: 300 χιλιάδες, 
Α΄Τρίµηνο 2019: 300 χιλιάδες, Β΄Τρίµηνο 
2019: 300 χιλιάδες, 2020 (πρόβλεψη): 300 
χιλιάδες  

 
Αµεσες Αλλοδαπές Επενδύσεις (σε εκατ. 
Οµανικά Ριάλια) 

2017: 717,50, Γ΄Τρίµηνο 2018: 25,28, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 14,6, Α΄Τρίµηνο 2019: 56,13, 
Β΄Τρίµηνο 2019: 97,67, 2020 (πρόβλεψη): 149 

 
 
 
Προυϋπολογισµός (% Α.Ε.Π.) 

2017: -13,00%, Γ΄Τρίµηνο 2018: -12%, 
∆΄Τρίµηνο 2018: -12%, Α΄Τρίµηνο 2019: -
10%, Β΄Τρίµηνο 2019: -10%, 2020 
(πρόβλεψη): -9,8% 
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Κυβερνητικές ∆απάνες (σε εκατ. Οµανικά 
Ριάλια) 

2017: 6.124,80, Γ΄Τρίµηνο 2018: 6.707, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 6.707, Α΄Τρίµηνο 2019: 
6.841, Β΄Τρίµηνο 2018: 6.841, 2020 
(πρόβλεψη): 8.390 

 
 
Εσοδα (σε εκατ. Οµανικά Ριάλια) 

2017: 1.116,20, Γ΄Τρίµηνο 2018: 805, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 804, Α΄Τρίµηνο 2019: 803, 
Β΄Τρίµηνο 2019: 803, 2020 (πρόβλεψη): 803 

 
 
∆ηµόσιο Χρέος (σε εκατ. Οµανικά Ριάλια) 

2017: 132,00, Γ΄Τρίµηνο 2018: 2.057, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 2.455, Α΄Τρίµηνο 2019: 
1.858, Β΄Τρίµηνο 2019: 1.262, 2020 
(πρόβλεψη): 1.536  

 
∆ηµοσιονοµικές ∆απάνες (σε εκατ. Οµανικά 
Ριάλια) 

2017: 1.173,10, Γ΄ Τρίµηνο 2018: 966, 
∆΄Τρίµηνο 2018: 948, Α΄Τρίµηνο 2019: 951, 
Β΄Τρίµηνο 2019: 950, 2020 (πρόβλεψη): 950 

Στρατιωτικές ∆απάνες (σε εκατ. $) 2017: 8.417,20, Γ΄Τρίµηνο 2018: 8.853, ∆΄ 
Τρίµηνο 2018: 8.417, Α΄Τρίµηνο 2019: 8.343, 
Β΄Τρίµηνο 2019: 8.270, 2020 (πρόβλεψη): 
8.312 

Ισοτιµία Οµανικού Ριαλίου µε δολάριο: 1 Οµανικό Ριάλι=2,60 ∆ολάρια ΗΠΑ  

 

 3. Οικονοµικό – Επιχειρηµατικό Περιβάλλον  

 3.1. Επιχειρείν στο Σουλτανάτο του Οµάν 

Οποιαδήποτε επιχείρηση προκειµένου ξεκινήσει δραστηριότητα στην αγορά του Οµάν απαιτείται να 
αποκτήσει αριθµό εµπορικού µητρώου από το αρµόδιο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας καθώς 
και από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Παράλληλα θα πρέπει να αποκτήσει άδεια 
άσκησης επιχειρηµατικότητας από την Νοµαρχία της πρωτεύουσας Μασκάτ ή οποιαδήποτε άλλη 
Νοµαρχία, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί. Αλλα επιπλέον δικαιολογητικά είναι πιθανόν να 
ζητηθούν από τις αρµόδιες κρατικές αρχές ανάλογα µε το είδος και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 
 

3.1.1. Ισχύον Νοµικό Καθεστώς  
3.1.2. Εµπορική Νοµοθεσία – Εµπορικές Επιχειρήσεις (Βασιλικό ∆ιάταγµα 4/1974) 

 
Αναφέρονται τα είδη των εταιρειών: ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µεικτές 
επιχειρήσεις, εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο είναι οι βασικές κατηγορίες εµπορικών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Οµάν. Επίσης από το ισχύον εµπορικό δίκαιο προβλέπονται 
µετατροπές σε µία εµπορική επιχείρηση ή συγχωνεύσεις εµπορικών επιχειρήσεων. 
 
 

  3.1.2. Εµπορικό ∆ίκαιο (Βασιλικό ∆ιάταγµα 55/1990) 
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 Το εµπορικό δίκαιο αναφέρεται στους κανονισµούς που αφορούν όσους έχουν εµπορική και 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπου περιλαµβάνονται και τα εµπορικά συµβόλαια, τα εµπορικά 
εργαλεία και µηχανισµοί και όλα τα ζητήµατα που αφορούν το πτωχευτικό δίκαιο επιχειρήσεων.  
 

  3.1.3. Εµπορικές Εγγραφές (Βασιλικό ∆ιάταγµα 3/1974) 
 
 Ολες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο Εµπορικό Μητρώο του Υπουργείου 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Σε όλα τα επίσηµα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρεται ο 
αριθµός µητρώου (Commercial Registration Number – CCR). Το εµπορικό µητρώο είναι προσβάσιµο 
σε όλους τους ενδιαφερόµενους όπου καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: 
 

• έµποροι, επιχειρηµατίες και εµπορικές επιχειρήσεις των οποίων η έδρα άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους είναι το Σουλτανάτο του Οµάν 

• υποκαταστήµατα και γραφεία επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Οµάν και η έδρα των 
οποίων είναι είτε στο εξωτερικό, σε τρίτη χώρα, είτε σε άλλη περιοχή του Οµάν 
διαφορετική από εκείνη του υποκαταστήµατος ή του γραφείου της συγκεκριµένης 
επιχείρησης 

• τροποποιήσεις και αλλαγές στην αρχική εγγραφή µιάς επιχείρησης καθώς και 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στα καταστατικά άρθρα µιάς εµπορικής επιχείρησης  

• αποφάσεις αναφορικά µε την εκκαθάριση ή την αναστολή εργασιών µιάς επιχείρησης ή 
αδυναµία άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων απο συγκεκριµένο επιχειρηµατία 

• αποφάσεις αναφορικά µε τη δήλωση πτώχευσης µιάς επιχείρησης 
• πώληση, τροποποίηση ή συγχώνευση µιάς επιχείρησης 

Μεµονωµένοι αγρότες, µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, απασχολούµενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες, 
µικροκαλλιεργητές και σε επιχειρήσεις θαλασσίων µεταφορών εξαιρούνται από την εγγραφή στα 
Εµπορικά Μητρώα. Το αρµόδιο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας µπορεί επίσης να συµπεριλάβει 
στις εξαιρέσεις και άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες ή κατηγορίες επιχειρήσεων. 
 
    3.1.4. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις   
 

Για την οργάνωση και ενίσχυση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στο Οµάν εφαρµόζεται ο 
νόµος του 1978 που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων ή βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων όπου παράγονται επεξεργασµένες πρώτες ύλες ή µερικώς επεξεργασµένα προϊόντα.  
 

Η βιοµηχανική άδεια εκδίδεται από την Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας και θα πρέπει να εκδοθεί σε διάστηµα προγενέστερο της έναρξης 
λειτουργίας της συγκεκριµένης βιοµηχανικής µονάδας καθώς επίσης και αν πρόκειται να γίνουν 
οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε µία ήδη λειτουργούσα βιοµηχανική µονάδα. Απαραίτητη 
επίσης είναι και η εγγραφή στην Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας του Υπουργείου Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας. 

 
      3.1.5. Λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων 
 
 Εµπορικές επιχειρήσεις µε αλλοδαπό εταίρο πρέπει να εφαρµόζουν τις διατάξεις της νοµοθεσίας 
για τα ξένα κεφάλαια (Βασιλικό ∆ιάταγµα 102/1994) – Foreign Investment Law – FCIL) πέραν της 
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ισχύουσας νοµοθεσίας για τις εµπορικές επιχειρήσεις. Οι αλλοδαποί υπήκοοι υποχρεούνται να έχουν 
άδεια από το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας ώστε να συµµετέχουν σε µία εµπορική, 
βιοµηχανική ή τουριστική επιχείρηση ή και να κατέχουν µετοχές σε µία ηµεδαπή επιχείρηση, σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις για έκδοση αδειών για αλλοδαπές 
επιχειρήσεις υποβάλλονται στο Εµπορικό Μητρώο του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
 
 Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η χορήγηση αδείας: 
 

 επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες βάσει ειδικών συµβολαίων ή συµφωνιών που έχουν µε 
την κυβέρνηση ή αυτές που απορρέουν από Βασιλικά ∆ιατάγµατα 

 υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως «απολύτως απαραίτητες για το Σουλτανάτο» κατόπιν 
σχετικής αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου 

        
       3.1.6. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς  
 
Οποιοσδήποτε υπήκοος του Σουλτανάτου του Οµάν µπορεί να είναι κάτοχος ιδιοκτησίας καθώς και 
υπήκοοι των Χωρών-Μελών του Συµβουλίου Συνεργασίας µε µερικούς περιορισµούς. Αλλοδαπές 
επιχειρήσεις και υπήκοοι άλλων χωρών δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
ιδιοκτησίας (Βασιλικό ∆ιάταγµα 05/1980) να είναι ιδιοκτήτες εκτός από συγκεκριµένες ειδικές 
περιπτώσεις. Παρόλα αυτά αλλοδαποί υπήκοοι µπορουν να είναι ιδιοκτήτες κτηµατοµεσιτικών 
γραφείων ειδικότερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος – 
Integrated Tourism Companies (ITC) – από τις αρµόδιες κρατικές αρχές. 
 
 
 3.1.7. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της οικονοµίας του 
Σουλτανάτου του Οµάν  
 
 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν στρατηγικής σηµασίας παράγοντα για την οικονοµία 
του Σουλτανάτου του Οµάν. Αποτελούν το τοµέα προσφοράς εργασίας σε αρκετούς ηµεδαπούς, 
γεγονός που συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες 
για ανάληψη διαφόρων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Η γεωγραφική απεικόνιση της χώρας σε 
συνδυασµό µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία και την τοπική παραγωγή πρώτων υλών αποτελούν 
τους κυριότερους παράγοντες για την ενίσχυση του ρόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την 
ενεργότερη συµµετοχή τους στην ανάπτυξη της Οµανικής Οικονοµίας. 
 Οι τοµείς στους οποίους οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της οικονοµίας είναι κυρίως οι κατασκευές, και η προµήθεια των διαφόρων κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µε πρώτες ύλες και άλλα δοµικά υλικά που παράγουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Αλλοι 
τοµείς είναι οι υπηρεσίες, όπως ο τουρισµός, ο τοµέας της υγείας, η προµήθεια υλικών και πρώτων 
υλών στον ενεργειακό τοµέα και αλλού.  
 
 Ο ορισµός µίας επιχείρησης ως µικροµεσαίας, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα κατατάσσει 
τις επιχειρήσεις σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες: 

• επιχειρήσεις που απασχολούν έως πέντε υπαλλήλους ή και λιγότερους µε συνολικό τζίρο 
έως 25.000 Οµανικά Ριάλια (56.980 $ περίπου), ανήκουν στη πρώτη κατηγορία των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
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• η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 
πέντε έως εννέα υπαλλήλους µε συνολικό τζίρο από 25.000 έως και 250.000 Οµανικά 
Ριάλια (από 56.980 $ έως και 647.500 $ περίπου) 

• η τρίτη κατηγορία αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως και 99 υπαλλήλους 
και µε συνολικό ετήσιο τζίρο από 250.000 Οµανικά Ριάλια έως και 1,5 εκατοµµύριο 
Οµανικά Ριάλια (647.500 έως και 3,8 εκατοµµύρια $ περίπου) 

 
Οι δηµόσιες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 30 δις Οµανικά Ριάλια (78 δις $ περίπου), 

σηµειώνοντας αύξηση 113%, από τα 14 δις Οµανικά Ριάλια (36,2 δις $) που είχαν προβλεφθεί για το 
επταετές πρόγραµµα ανάπτυξης 2006-2010. Κατά την έναρξη του πενταετούς προγράµµατος για το 
2011 τα συνολικά δηµόσια έσοδα ανήλθαν σε 7,5 δις Οµανικά Ριάλια (19,4 δις $) και οι δαπάνες σε 8,5 
δις Οµανικά Ριάλια (22,01 δις $). Από το 1996 και µετά όλα τα προγράµµατα ανάπτυξης που εφαρµόζει 
η Οµανική Κυβέρνηση βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία και σύγκλιση προς το “Οραµα 2020”, 
οικονοµικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα που αποσκοπεί στην µακροπρόθεσµη διαφοροποίηση της Οµα 
νικής οικονοµίας στο σύνολό της και στην απεξάρτησή της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  
  
 3.1.8. Αµεσες Ξένες Επενδύσεις  
 
 Η κυβέρνηση του Σουλτανάτου είναι ιδιαίτερα φιλική στην προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών, 
παρόλο που η σχετική νοµοθεσία προβλέπει ότι ο αλλοδαπός επενδυτής δεν µπορεί να κατέχει ποσοστό 
µεγαλύτερο του 35%, όταν συµµετέχει σε επένδυση µε ηµεδαπό υπήκοο της χώρας. Εξαιρέσεις στον 
ανωτέρω κανόνα επιτρέπονται µόνον όταν η συγκεκριµένη επένδυση βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε 
τα εθνικά συµφέροντα της χώρας. Επίσης υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών µπορούν να ανήκουν εξ 
ολοκλήρου σε αλλοδαπούς. 
 
 Αλλες εξαιρέσεις αφορούν επενδύσεις από χώρες µε τις οποίες το Σουλτανάτο έχει υπογράψει 
Συµφωνίες Ελεύθερου Εµπορίου, όπως οι ΗΠΑ ή και µε τις χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του 
Αραβικού Κόλπου. Επίσης απαγορεύεται η αγορά κατοικίας ή γης από αλλοδαπούς υπηκόους εκτός από 
κάποιες τουριστικές περιοχές στην πρωτεύουσα Μασκάτ και µόνο για τουριστική εκµετάλλευση, όπου 
αλλοδαποί υπήκοοι µπορούν να είναι ιδιοκτήτες διαµερισµάτων ή κατοικιών.  
  

3.1.10. Γενικότερη πολιτική κατάσταση  
 
Τα γεγονότα της Αραβικής Ανοιξης και το κλίµα αστάθειας και αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε 

αρκετές χώρες του Αραβικού Κόσµου οδήγησε την Οµανική Κυβέρνηση σε λήψη µέτρων και εφαρµογή 
πολιτικών ανασταλτικών προς τις δυσάρεστες και επικίνδυνες καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν σε 
άλλες χώρες. 

 
Πρώτο µέτρο ήταν η εφαρµογή της πολιτικής της “Oµανοποίησης” (Omanisation) 

προσφέροντας περισσότερες θέσεις εργασίας σε ηµεδαπούς και περιορίζοντας τις θέσεις των 
αλλοδαπών που εργάζονται στη χώρα. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στα εξής: 

 
• αύξηση του επιχειρηµατικού κόστους 
• µείωση της εργατικής παραγωγικότητας 
• επιβράδυνση κάποιων επενδύσεων 
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• το όραµα της Οµανικής κυβέρνησης για το 2020 είναι η διαφοροποίηση της εγχώριας 
οικονοµίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο µε παράλληλη ενίσχυση των 
ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας. Με 
βάση το πρόγραµµα αυτό προβλέπεται ότι έως το 2020 η αύξηση του Α.Ε.Π., εκτός του 
πετρελαίου, θα καλύπτεται έως και ποσοστό 81% του συνολικού Α.Ε.Π. της χώρας. 

  
 
       4.Τραπεζικός και Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας  
 

6.3. Κεντρική Τράπεζα του Οµάν  
 
Η Κεντρική Τράπεζα του Οµάν είναι αρµόδια για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στη χώρα. 
Είναι επίσης η ρυθµιστική αρχή για την λειτουργία όλων των εµπορικών τραπεζών της χώρας καθώς και 
για όλους τους φορείς που παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως εταιρείες χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης (leasing companies), ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, εταιρείες παροχής χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών και άλλες. 
 

6.4. Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας  
 
Πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας είναι η ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µέσω διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων που κρίνονται απαραίτητες, µε άµεσο και αποκλειστικό στόχο τη µεγαλύτερη 
απελευθέρωση του τοµέα και την καλλίτερη οργάνωσή του. 
Οι ξένες τράπεζες έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας υποκαταστηµάτων τους καθώς 
επίσης επιτρέπεται και η συµµετοχή ξένων επενδυτών στις τοπικές τράπεζες. Οι τοπικές τράπεζες 
ενθαρρύνονται προς την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών µε τράπεζες και 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τρίτων χωρών. Σε δέκα εµπορικές τράπεζες επιτρέπεται να εµπλέκονται σε 
επενδυτικά προγράµµατα και να έχουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Οι κρατικές τράπεζες είναι δύο, η 
«Oman Housing Bank» και η «Oman Development Bank». 
 
Εξη εταιρείες µε 31 υποκαταστήµατα σε όλη τη χώρα δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
κεφαλαιαγοράς και άλλες. 
 
 

6.5. «Oman Development Bank» 
 
Η τράπεζα «Oman Development Bank» δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ενθάρρυνση και προώθηση της 
οικονοµικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Παρέχει συµβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε µικρές 
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε µεγάλα έργα και προγράµµατα στους τοµείς της γεωργίας, 
της βιοµηχανίας, των ιχθυοκαλλιεργειών, του τουρισµού, της εκπαίδευσης, της υγείας και σε άλλους 
τοµείς. 
 
Επίσης παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την 
υγεία, την γεωργία, την υγεία και υγιεινή των ζώων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την βιοµηχανία και 
προγράµµατα ενίσχυσης του τουρισµού. Το 50% κάθε προγράµµατος χρηµατοδοτείται από τη τράπεζα, 
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εφόσον πρόκειται για τη περιοχή της πρωτεύουσας Μασκάτ και κατά 56% εάν πρόκειται για περιοχές 
εκτός της πρωτεύουσας, ενώ το επιτόκιο είναι µόλις 3%. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

∆ιµερείς Οικονοµικές – Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος – Σουλτανάτου του Οµάν 
(σε Ευρώ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 
  

2015 
 

2016 
 

2017 
    
Εξαγωγές 
Ελλάδος 
συνολικές  

 
 

9.797.694 

 
 

18.502.838 

 
 

11.838.002 
Εισαγωγές 
Ελλάδος 
συνολικές  

 
 

3.327.904 

 
 
1.606.721 

 
 

2.061.492 
Σύνολο 
Εµπορίου  

 
13.125.598 

 
20.109.559 

 
13.899.494 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο  

 
6.469.790 

 
16.896.117 

 
9.776.510 
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 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή  
 
 
 Οσον αφορά το διµερές εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδος µε το Σουλτανάτο του Οµάν, οι 
εισαγωγές της Ελλάδος για το 2014 παρουσιάζουν αισθητή µείωση, 98%, έναντι του 2013 και από 
98.308.616 € το 2013 µειώθηκαν σατ 1.611.149 € το 2014. Αντίστοιχη  µείωση κατά 74%, 
παρουσιάζουν και οι εξαγωγές της Ελλάδος προς το Σουλτανάτο του Οµάν και από 29.191.697 € το 
2013 µειώθηκαν στα 7.343.743 το 2014. Για το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς το Οµάν παρουσίασαν 
αύξηση 25% και από 7.343.743 € το 2014 αυξήθηκαν στα 9.797.694 € το 2015. Αντίστοιχη αύξηση 
παρουσίασαν και οι ελληνικές εισαγωγές από το Οµάν, αύξηση 51% και από 1.611.149 € το 2014 
αυξήθηκαν στα 3.327.904 € το 2015. Για το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές προς το Οµάν παρουσίασαν 
αισθητή αύξηση, της τάξεως του 89% και από 9.797.694 € το 2015 αυξήθηκαν στα 18.502.954 € το 
2016. Αντίστοιχα για το Α΄εξάµηνο 2017 οι ελληνικές εξαγωγές προς το Οµάν έφθασαν στα 6.020.921 
€. Αύξηση επίσης παρατηρείται και στις ελληνικές εξαγωγές, χωρίς τα πετρελαιοειδή, της τάξεως του 
84% και από 9.789.927 € το 2015 αυξήθηκαν στα 17.979.883 € το 2016. Μείωση τέλος παρατηρείται 
στις εισαγωγές της Ελλάδος από το Οµάν της τάξεως του 51% και από 3.327.904 € το 2015 µειώθηκαν 
το 2016 στα 1.606.721 €. Το 2017 αντίστοιχα οι εισαγωγές της Ελλάδος από το Οµάν έφθασαν στα 
2.061.492 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 28,3% έναντι των εισαγωγών για το 2016. 
Αντίστοιχα οι εξαγωγές της Ελλάδος προς το Οµάν για το 2017 έφθασαν στα 11.838.002 € 
παρουσιάζοντας µία µείωση της τάξεως του 36,02% έναντι των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών το 
2016. 
 
 
 
 Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα από το Σουλτανάτο είναι: φάρµακα και φάρµακα 
που περιέχουν βιταµίνες, άλλες ενώσεις οργανοανόργανες, ψάρια κατεψυγµένα, συκώτια, αυγά και 
σπέρµατα, πολυαιθυλένιο και προϊόντα πολυαιθυλενίου, µάρµαρα, τραβερτίνες και αλάβαστρα, 
είδη οικιακής χρήσης και είδη υγιεινής. 
 
 Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα προς το Σουλτανάτο είναι: κατασκευαστικά και 
δοµικά υλικά, εκσκαφείς, αποξέστες και φορτωτές, πηνία και καρούλια κάθε είδους, χρωστικές 
ύλες συνθετικές οργανικές, ανθρακικό του ασβεστίου, ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες, 
πύλες, πόρτες, παράθυρα και άλλα.  
 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή  
 
 
Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Σουλτανάτου του Οµάν (εισαγωγές – εξαγωγές) – 

Αξία σε Ευρώ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
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2015 – Εισαγωγές 
Ελλάδος από το 

Οµάν  

 
0302 

 
Ψάρια, βρώσιµα, 

νωπά ή 
διατηρηµένα  

 
280.799 

  
0303 

 
 

Ψάρια, βρώσιµα 
κατεψυγµένα  

730.914 

 3004 Φάρµακα 1.749.287 
2016 – Εξαγωγές 
Ελλάδος προς το 

Οµάν  

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Προϊόντα  

 
Αξία  

  
 

90282000 

Μετρητές υγρών, οι 
µετρητές για την 

µέτρηση των 
µετρητών 

 
 

5.204.194 

  
 

84212100 

Για την διήθηση ή 
το καθάρισµα των 

νερών 

 
 

3.763.418 
 84248900 Αλλες  1.587.591 
 85176990 Αλλες 631.000 
  

 
27101999 

Αλλα λιπαντικά 
λάδια καθώς και 

άλλα λάδια 

 
 

522.323 
  

 
39252000 

Πόρτες, παράθυρα 
και τα πλαίσιά τους, 

περβάζια και 
κατώφλια  

 
 

402.353 

  
 

76101000 

Πύλες, πόρτες, 
παράθυρα, καθώς 
και τα πλαίσια και 
οι περικαλύψεις  

 
 

373.617 

  
 

85176200 

Συσκευές για τη 
λήψη, τη µετατροπή 
και τη µετάδοση  

 
 

345.832 
  

 
32089091 

Χρώµατα επίχρισης 
και βερνίκια µε 
βάση συνθετικά 

πολυµερή  

 
 

343.487 

  
28365000 

Ανθρακικό του 
ασβεστιου  

 
290.452 

2016 – Εισαγωγές 
Ελλάδος από το 

Οµάν  

 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 

Προϊόντα  

 
 

Αξία  
 30049000 Αλλα φάρµακα 783.192 
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 03038990 Αλλα ψάρια  453.199 
  

 
76051100 

Σύρµατα από 
αργίλιο, όχι σε 

κράµα 

 
 

205.306 
 03028990 Αλλα ψάρια  73.814 
  

 
03078990 

Καλαµάρια του 
γένους Loligo, έστω 

και χωρίς το 
όστρακό τους, 
κατεψυγµένα  

 
 

44.676 

  
03079917 

Αλλα ψάρια 
κατεψυγµένα  

 
12.062 

  
 

68029100 

Μάρµαρα, 
τραβερτίνες και 
αλάβαστρα 

 
 

8.099 
  

 
84818051 

Βαλβίδες ρύθµισης 
της θερµοκρασίας 

(εκτός από 
θερµοστατικές 
βαλβίδες) 

 
 

6.362 

  
 

49019900 

Βιβλία, φυλλάδια 
και παρόµοια 

έντυπα  

 
 

4.297 
  

 
38220000 

∆ιαγνωστικά ή 
εργαστηριακά 

αντιδραστήρια σε 
υπόθεµα  

 
 

3.914 

2017: Εξαγωγές 
Ελλάδος προς Οµάν  

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Προϊόντα  

 
Αξία 

  
 

27101999 

Αλλα λιπαντικά 
λάδια καθώς και 

άλλα λάδια  

 
 

1.344.136 
  

 
84248970 

Αλλες Συσκευές για 
την γεωργία ή την 

κηπουρική 

 
 

831.035 
  

 
68022100 

Μάρµαρα, 
τραβερτίνες και 
αλάβαστρα  

 
 

715.130 
  

 
56081180 

Αλλά δίχτυα µε 
δεµένους κόµπους 
σε τόπια ή σε 

τεµάχια 

 
 

597.428 

  
 

90282000 

 
 

Μετρητές υγρών  

 
 

555.648 
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73064080 

Αλλοι σωλήνες 
συγκολληµένοι µε 
κυκλική τοµή 

 
 

437.387 
  

 
76101000 

Πύλες, πόρτες, 
παράθυρα καθώς 
και τα πλαίσια και 
οι περικαλύψεις  

 
 
 

405.048 
  

 
56075030 

Σπάγκοι, σχοινιά 
από άλλες 

συνθετικές ίνες  

 
 

399.003 
  

76169990 
Είδη από αργύλιο, 

µη χυτά  
 

330.969 
  

 
23099096 

Αλλοι πολτοί 
τεύτλων µε 

προσθήκη µελάσας 

 
 

311.888 
2017 – Εισαγωγές 
Ελλάδος από Οµάν  

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Προϊόντα  

 
Αξία 

  
 
 

39076100 

Αλλοι πολυαιθέρες 
µε ιξώδες 

µεγαλύτερο ή ίσο 
των 78ml/gr 

 
 
 

807.681 
  

 
30049000 

 
 

Aλλα φάρµακα  

 
 

535.924 
 03038990 Αλλα ψάρια  264.645 
  

03074338 
Αλλα ψάρια 

(σουπιές) 
 

119.054 
  

 
73269050 

Μποµπίνες για 
καλώδια, σωλήνες 

κλπ 

 
 

79.710 
  

03074331 
 

Ψάρια Loligo 
Vulgaris 

 
 

65.502 
  

 
03028990 

 
 

Aλλα ψάρια

 
 

55.984 
 29224985 Αλλα οξέα 43.555 
  

27150000 
Μαστίχες 

ασφαλτούχες 
 

21.997 
 03074399 Αλλα ψάρια 18.046 

Εξαγωγές Ελλάδος 
προς Οµάν – 
Ιανουάριος -
Απριλίος 2018 

 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 

Προϊόντα  

 
 

Αξία  

  Αλλα  
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73251000 

τεχνουργήµατα από 
ελατό χυτοσίδηρο  

 
1.274.627 

  
27101999 

Αλλα λιπαντικά 
λάδια  

 
761.772 

  
 

89020010 

Αλιευτικά πλοία για 
την θαλάσσια 
ναυσιπλοϊα  

 
 

375.000 
  

 
90283019 

Μετρητές 
πολυφασικού 
ρεύµατος  

 
 

371.279 
  

25059000 
Αµµος φυσική κάθε 

είδους  
 

267.848 
  

 
73064080 

Αλλοι σωλήνες 
συγκολληµένοι µε 
κυκλική τοµή  

 
 

223,703 
  

 
90289010 

Μέρη και 
εξαρτήµατα για 

µετρητές 

 
 

171.959 
 08105000 Ακτινίδια, νωπά  148.782 
  

 
23099090 

Αλλοι πολτοί 
τεύτλων µε 

προσθήκη µελάσας 

 
 

137.133 
 30049000 Αλλα φάρµακα  122.088 

Εισαγωγές Ελλάδος 
απο Οµάν – 
Ιανουάριος –
Απρίλιος 2018 

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Προϊόντα  

 
Αξία 

  
 
 

74040010 

Απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού 

από χαλκό 
καθαρισµένο  

 
 
 

232.592 
 30049000 Αλλα φάρµακα  106.096 
  

03075200 
Χταπόδια 

κατεψυγµένα  
 

35.687 
  

27150000 
Μαστίχες 

ασφαλτούχες  
 

17.750 
 03028990 Αλλα ψάρια  8.506 
  

 
95069990 

Συσκευές και 
εξοπλισµός για 
αθλήµατα  

 
 

6.319 
  

70109045 
Φιάλες από γυαλί 
µη χρωµατισµένο 

 
6.147 

  
 
 

 
Αλλα προϊόντα που 
είναι υπολείµµατα 
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38259090 των χηµικών ή 
συναφών 

βιοµηχανιών  

5.650 

  
13019000 

Αλλα γοµαλάκα, 
γόµες και ρητίνες 

 
3.720 

  
 

84099900 

Μέρη που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται για 

κινητήρες  

 
 

1.999 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  (για Ελληνες επιχειρηµατίες) 
 
1.Υπουργεία του Σουλτανάτου του Οµάν 

Office of H.E. The Minister of Diwan (Υπουργείο και Υπηρεσίες Βασιλέως) 

Η.E. The Minister   Τηλ: 00968 736736, 739427 

Η.Ε. The Secretary General  Τηλ: 00968 736736 

H.E. The Economic Advisor   Τηλ: 00968 740570 

H.E. The Head of Financial Affairs 

& Supplies    Τηλ: 00968 736615, 00968 736774 

Office of the Advisor For Conservation 

of Environment   Τηλ: 00968 736207 

Directorate General of Administration 

Affairs     Τηλ: 00968 737203, 00968 740453 
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Administration Affairs Department  Τηλ: 00968 738800, 00968 740014 

Personnel Affairs Department   Τηλ: 00968 739200, 00968 740017 

Public Relations Department   Τηλ: 00968 736200, 00968 740017 

Pension Fund    Τηλ: 009658 737239, 738245, 736929 

Directorate General of Financial  

Affairs     Τηλ: 00968 738635, 737403 

Directorate General of Administration  

Development     Τηλ: 00968 736554, 737134, 739425, 739879 

Directorate General of Internal Audit Τηλ: 00968 739426, 740256, 736574 

Royal Protocol    Τηλ: 00968 736136 

Directorate General of Supplies Τηλ: 00968 7730459, 7730453, 7737441 

Directorate General of Catering  Τηλ: 00968 565650, 565711 

Directorate General of Housing  Τηλ: 00968 736547, 735569 

Directorate General of Agriculture 

& Veterinary Services – Muskat Τηλ: 00968 739163, 737351, 736992 

 

Directorate General of Agriculture & 

Veterinary Services – Seeb  Τηλ: 00968 620131, 625643, 621941 

Veterinary Services Department Seeb Τηλ: 00968 622509, 624111 

Agriculture & Agricultural Service  

Department – Sohar    Τηλ: 00968 840388, 841344, 840150 

Directorate General of Projects & 

Maintenance – Muskat   Τηλ: 00968 737601, 739341, 738146 

Administration & Financial Affairs  

Department     Τηλ: 00968 739341, 737319 

Directorate General of Projects & 

Maintenance – Seeb   Τηλ: 00968 620166, 620149 
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Directorate General of Medical  

Services    Τηλ: 00968 736016, 730618, 736261 

Royal Yacht Squadron   Τηλ: 00968 740475, 713907, 740356 

Directorate General of Mosques  

& Schools    Τηλ: 00968 7730461, 7730921, 7732940 

Directorate General of Transport 

Muskat     Τηλ: 00968 7730633, 7732074, 7730053 

Directorate General of Transport  

Seeb     Τηλ: 00968 623740, 623640 

Directorate General of Royal  

Stables     Τηλ: 00968 620444, 621882, 620137 

Sohar Development Office   Τηλ: 00968 840840, 840060, 840248 

Sultan Qaboos Islamic Studies  

Institute    Τηλ: 00968 737050, 740591, 830969, 830970 

 

Secretariat General of State Audti Τηλ: 00968 736217, 740264, 736765 

Omanisation Monitoring & Follow-up 

Committee    Τηλ: 00968 630664, 604653, 692087 

General Secretariat of The Cabinet of Ministers (Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου) 

General Secretariat of the Cabinet  

of Ministers    Τηλ: 00968 737210 

H.E. Secretary General of the Cabinet 

of Ministers    Τηλ: 00968 739000 

H.E. Deputy Secretary General of the  

Cabinet    Τηλ: 00968 737223 

Director General of Documentation & 

Archives    Τηλ: 00968 740303 
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Director General of Co-ordination & 

Follow-up    Τηλ: 00968 737444 

Director of Information Department  Τηλ: 00968 740104 

 

MINISTRY OF AGRICULTURE & FISHERIES (Υπουργείο Γεωργίας και Ιχθυοκαλλιεργειών) 

 

Office of H.E. The Minister  Τηλ: 00968 605304 

Η.Ε. Dr. The Minister   Τηλ: 00968 696367 

 

Οffice of H.E. The Undersecretary Τηλ: 00968 698114 

Η.E. Engineer the Undersecretary Τηλ: 00968 696380 

Office of Advisor for Planning Affairs Τηλ: 00968 695488 

Directorate General of Planning & 

Projects    Τηλ:00968 695488 

 

Directorate General of Administration 

& Financial Affairs   Τηλ: 00968 696271, 696293 

The Directorate General of Fisheries 

Resources    Τηλ: 00968 605634, 696369 

Directorate General of Agriculture & 

Animal Affairs    Τηλ: 00968 692069, 696282 

Directorate General of Irrigation  

Affairs     Τηλ: 00968 694465, 696391 

Directorate General of Agricultural  

Researches    Τηλ: 00968 893917, 893097, 893855 

Directorate General of Agriculture,  

Animal & Fisheries Resources – 
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Governorate of Dhofar   Τηλ: 00968 294341, 293919, 298111 

Directorate General of Agriculture & 

Animal Wealth – Interior Region Τηλ: 00968 425341, 425257, 425354 

Directorate General of Agriculture,  

Animal & Fisheries Resources – 

Al Batinah Region    Τηλ: 00968 840348, 840374, 840001 

Department of Agriculture, Animal & 

Fisheries Resources – Barka  Τηλ: 00968 882160, 884913, 882061 

Directorate General of Agriculture,  

Animal & Fisheries Resources – 

Sharqiya Region   Τηλ: 00968 470199, 470167, 470844 

Directorate General of Agriculture, 

& Animal Wealth – Dhahira Region Τηλ: 00968 489108, 489077 

Department of Agriculture, Animal & 

Fisheries Resources – Musandam  

Governorate    Τηλ: 00968 836376, 836788 

Department of Agriculture, Animal & 

Fisheries Resources – Al Wusta RegionΤηλ: 00968 9322560 

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας) 

Office of H.E. The Minister of Commerce  

& Industry    Τηλ: 00968 7717239, 7710209 

Legal Affairs Department   Τηλ: 00968 774313 

Ιnternal Audit Department   Τηλ: 00968 774390 

G.C.C. Affairs Department   Τηλ: 00968 774309 

General Administration of Planning  

& Follow-up    Τηλ: 00968 7712199, 774300 

Planning & Follow-up Department  Τηλ: 00968 774326 
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Office for H.E. The Undersecretary  

of Commerce & Industry   Τηλ: 00968 7710519, 7715382 

Office for H.E. The Undersecretary 

of Tourism    Τηλ: 00968 7714213, 7716921 

Directorate General of Administrative 

& Financial Affairs   Τηλ: 00968 7712177, 7714220 

Αdministrative Affairs Department  Τηλ: 00968 7717238 

Personnel Affairs Department   Τηλ: 00968 7714625 

Financial Affairs Department   Τηλ: 00968 7714217 

Information & Public Affairs  

Department     Τηλ: 00968 7710212 

Computer Department    Τηλ: 00968 7714226 

Directorate General of Commerce Τηλ: 00968 7714230, 7712030 

Secretariat of Commercial Register Τηλ: 00968 7714234, 7712177 

 

Company Affairs Department   Τηλ: 00968 7716232 

Commercial Affairs Department   Τηλ: 00968 7714235 

Agency & Intellectual Property  

Development     Τηλ: 00968 7717233 

Organizations Department   Τηλ: 00968 774150 

Insurance Department   Τηλ: 00968 774129 

Directorate General of Industry  Τηλ: 00968 7711816, 7717245 

Industrial Planning & Studies  

Department     Τηλ: 00968 774343 

Development of Industrial  

Register    Τηλ: 00968 774377 

Secretariat of Industrial Register  Τηλ: 00968 774377 



 

 

 

75 

 

Industrial Development Department  Τηλ: 00968 774361 

Industrial Control & Follow-up  

Department     Τηλ: 00968 774315 

Industrial Statistics Centre  Τηλ: 00968 774298 

Directorate General of Tourism  Τηλ: 00968 7714436, 774370 

Tourism Follow-up Department Τηλ: 00968 774319 

Tourism Marketing Department  Τηλ: 00968 774331 

Τourism Planning & Development  

Department    Τηλ: 00968 774331 

Tourism Information Department Τηλ: 00968 774363 

Directorate General of Minerals Τηλ: 00968 7710515, 774147 

Geological Survey Department  Τηλ: 00968 7714436, 774370 

Mines & Quarries Department   Τηλ: 00968 774262 

Technical Support Department  Τηλ: 00968 774410 

 

Mineral Exploration Department  Τηλ: 00968 774109 

Laboratory    Τηλ: 00968 560201 

Directorate General of Standards & 

Specifications     Τηλ: 00968 7714783, 774367 

Specifications Department   Τηλ: 00968 774814 

Quality Control Department   Τηλ: 00968 774819 

Government :Laboratories  

Department     Τηλ: 00968 774899 

Standards & Precious Metals Control 

Department     Τηλ: 00968 774807 

Directorate General of Commerce & 

Industry – Governorate of Dhofar Τηλ: 00968 290734, 293013 



 

 

 

76 

 

Administration of Commerce & Industry 

Al Batina Region – Sohar  Τηλ: 00968 841246, 840446 

Administration of Commerce & Industry 

Al Dhahira Region – Buraimi  Τηλ: 00968 650893, 651550 

Αdministration of Commerce & Industry 

Al Dhahira Region – Ibri  Τηλ: 00968 489503, 489502 

Administration of Commerce & Industry 

Al Sharqiya Region – Ibra  Τηλ: 00968 470083, 470082 

Administration of Commerce & Industry 

Al Sharqiya Region – Sur  Τηλ: 00968 440676, 440675 

Administration of Commerce & Industry 

Governorate of Musandam – Khasab Τηλ: 00968 830517, 830518 

Administration of Commerce & Industry 

Al Batna Region – Rustaq  Τηλ: 00968 878818, 878717 

 

Public Authority for Stores &  

Food Reserve    Τηλ: 00968 707538, 700410, 707717 

 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

 

Office of H.E. The Minister  Τηλ: 00968 687000, 696670 

Οffice of H.E.Sheikh the  

Undersecretary   Τηλ: 00968 697940 

Τhe Ministry’s General Diwan  Τηλ: 00968 697734 

Directorate General of Posts  Τηλ: 00968 697818 

Directorate General of Posts 

Governorate of Dhofar   Τηλ: 00968 292933, 292133, 2903233 
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 MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ) 

 

H.E. The Minister’s Office  Τηλ¨00968 602222, 699180 

Secretary Office of the Ministry Τηλ: 00968 602186 

Inernal Audit Department   Τηλ: 00968 603102 

Department of Planning & Statistics Τηλ: 00968 699185, 603756 

H.E. The Undesecretary’s Office Τηλ: 00968 603977, 600000 

Experts    Τηλ: 00968 603111, 603899 

Privatization Department   Τηλ: 00968 693703, 601490 

Directorate General of Administration  

& Financial Affairs   Τηλ: 00968 699243, 699183 

Legal Department    Τηλ:00968 699182 

Training Department    Τηλ: 00968 713463, 714309 

 

Directorate General of Electricity Τηλ: 00968 605367, 600999 

Department of Administrative Affairs Τηλ: 00968 607092, 699255 

Department of Financial Affairs Τηλ: 00968 697305, 697077 

Department of Projects  Τηλ: 00968 697661, 699252 

Department of Generation & 

Desalination     Τηλ: 00968 694158, 699252 

Department of Transmission & ControlΤηλ: 00968 699604, 699240 

Department of Stores   Τηλ: 00968 600421, 600448 

Directorate General of Water  Τηλ: 00968 607076, 601847 

Department of Administrative Affairs Τηλ: 00968 696017, 699248 

Department of Financial Affairs Τηλ: 00968 694626, 603593 

Department of Water Projects   Τηλ: 00968 605096, 698058 
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Department of Stores   Τηλ: 00968 502454, 591481, 593631 

 

 

 ΜΙNISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) 

 

Office of H.E. The Minister  Τηλ: 00968 699500, 696141, 699 532, 699 531 

 

ΜINISTRY OF FINANCE (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 

 

Office of H.E. The MInister  Τηλ: 00968 738270 

Office of H.E. The Undersecretary  

for Financial Affairs   Τηλ: 00968 738250 

Office of H.E. The Undersecretary  

for Taxation    Τηλ: 00968 737178 

 

Directorate General of Administration  

& Finance Affairs   Τηλ: 00968 738285 

Directorate General of Financial  

Planning    Τηλ: 00968 738 280 

Directorate General of Revenue & 

Investments    Τηλ: 00968 738 139 

Directorate General of Budget & 

Contracts    Τηλ: 00968 738 216 

Directorate General of Treasury & 

Accounts    Τηλ: 00968 738 214 

State General Reserve Fund  Τηλ: 00968 738 527 
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MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

 

Office of H.E. The Minister  Τηλ: 00968 698 830 

Office of H.E. The Secretary General  Τηλ: 00968 604 850 

Office of H.E. The Undersecretary  

of Economic Affairs     Τηλ: 00968 738 286 

Office of H.E. The Undersecretary  

for Development Affairs  Τηλ: 00968 698 834 

Directorate General of Economic  

Relations     Τηλ: 00968 740 073 

Directorate General of Economic  

Affairs     Τηλ: 00968 736 215 

 

 

Directorate General of Development  

Planning     Τηλ: 00968 698 910 

Information & Publication Centre  Τηλ: 00968 604 852 

Directorate General of Economic 

Statistics    Τηλ: 00968 604 920 

Directorate General of Social 

Statistics    Τηλ: 00968 698 825 

Directorate General of Services 

Sectors Development    Τηλ: 00968 604 851 

Directorate General of Production 

Sectors Development   Τηλ: 00968 698 828 

Directorate General of Administration 



 

 

 

80 

 

& Finance Affairs    Τηλ: 00968 697 600 

 

 

 MINISTRY OF OIL & GAS (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 

 

 H.E. The Minister’s Office  Τηλ: 00968 603 565 

 

Ministry Security Office  Τηλ: 00968 699 470 

 

Department of Internal Audit  Τηλ: 00968 603 752 

 

H,E, The Undersecretary’s Office Τηλ: 00968 603 795 

 

Department of Legal Affairs  Τηλ: 00968 604 853 

 

Directorate General of Administration 

& Finance Affairs   Τηλ: 00968 603 750 

 

Department of Personnel Affairs Τηλ: 00968 603 738 

 

Department of Financial Affairs  Τηλ: 00968 699 477 

 

Department of Revenue  Τηλ: 00968 603 316 

 

Department of Public Relations  Τηλ: 00968 603 745 

 

Department of Services   Τηλ: 00968 601 360 
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Directorate General of Oil & Gas 

Production, Development   Τηλ: 00968 692 852 

 

Department of Oil Operations   Τηλ: 00968 699 840 

 

Department of Construction & 

Facilities     Τηλ: 00968 699 478 

 

Directorate General of Services Τηλ: 00968 692 854 

 

Department of Drilling    Τηλ: 00968 699 481 

 

Department of Oil Export Control Τηλ: 00968 678 071 

 

Department of Petroleum Products Τηλ: 00968 603 357 

 

Directorate of Oil & Gas Exploration Τηλ: 00968 603 789 

 

Department of Drilling    Τηλ: 00968 699 481 

 

Department of Exploration  

Operations     Τηλ: 00968 693 441 

 

Deartment of Exploration Services 

& Petroleum Concessions   Τηλ: 00968 603 576 
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Directorate General of Planning & 

Projects Assessment   Τηλ: 00968 601 166 

 

Department of Human Resources 

Development     Τηλ: 00968 699 482 

 

Department of Statistics   Τηλ: 00968 699 483 

 

Department of Computer Services & 

Management Information   Τηλ: 00968 697 506 

 

 

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND HOUSING (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 

 

Office of H.E. The Minister  Τηλ: 00968 704 245, 795 266 

 

Department of Legal Affairs  Τηλ: 00968 791 996 

 

Department of Internal Audit  Τηλ: 00968 706 614 

 

Office of H.E. The Undersecretary Τηλ: 00968 703 021, 701 409 

 

Gulf Co-operation Council  

Administration & Foreign Relations  Τηλ: 00968 702 828 

 

Internal Tender Committee  Τηλ: 00968 780 482, 705 592 
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Directorate General for Financial  

& Administration Affairs  Τηλ: 00968 750 609, 794 335 

 

Department of Contracts & 

Commitments    Τηλ: 00968 704 292 

 

Department of Administration  

Affairs     Τηλ: 00968 701 776 

 

Department of Development 

Manpower Ressources  Τηλ: 00968 791 842 

 

Department of Personnel  

Affairs     Τηλ: 00968 702 002 

 

Department of Financial Affairs Τηλ: 00968 789 009 

 

Department of Public Relations  

& Information    Τηλ: 00968 788 873, 702 611 

 

Directorate General of Ports & 

Maritime Affairs    Τηλ: 00968 702 044, 700 986 

 

Directorate General of Roads  Τηλ: 00968 705 604, 705 825, 701 577 

 

Directorate General of Civil 

Aviation & Meteorology  Τηλ: 00968 510 122, 519 310 
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Department of Administration & 

Financial Affairs   Τηλ: 00968 519 218   

 

ΜΙNISTRY OF HOUSING  

 

H.E. The Minister’s Office  Τηλ: 00968 695 702 

 

Public Relations Department   Τηλ: 00968 695 707 

 

Legal Department    Τηλ: 00968 695 708 

 

Ιnternal Audit Department   Τηλ: 00968 695 744 

 

Η.Ε. Τhe Undersecretary’s Office Τηλ: 00968 695 711 

 

Directorate General of Land Affairs Τηλ: 00968 695 724 

 

Agricultural Land Department   Τηλ: 00968 695 726 

 

Commercial & Industrial Land 

Department     Τηλ: 00968 695 727 

 

Directorate General of Housing  

Projects    Τηλ: 00968 695 742 

 

Projects Design & Implementation 
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Department    Τηλ: 00968 695 744 

 

Social Housing Department   Τηλ: 00968 695 745 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΑΝ 

 

CENTRAL BANK OF OMAN (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΟΜΑΝ) 

 

Η.Ε. Τhe Deputy Chairman & 

Ministry of Health   Τηλ: 00968 702 222 

 

H.E. The Executive President   Τηλ: 00968 702 100, 706 175, 795 961 

 

Treasury, Investment & Settlement  

Departments    Τηλ: 00968 701 694, 785 144 

 

Systems Processes & Operations 

Department     Τηλ: 00968 795 960, 786 630 

 

 

Financial Management, Currency & 

Information Technology Departments Τηλ: 00968 706 248, 702 253 

 

Banking Affairs, Development & Legal 

Departments    Τηλ: 00968 787 205, 792 449 
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Personnel & Human Resources  

Development Department  Τηλ: 00968 783 445 

 

Administration & Finance Affairs 

Department     Τηλ: 00968 704 141 

¨ 

Banking Supervision Department  Τηλ: 00968 795 962, 788 210 

 

Audit Department   Τηλ: 00968 703 068 

 

Research & Statistics Department  Τηλ: 00968 702 190, 788 513 

 

Μarket Operations Department  Τηλ: 00968  702 663, 708 507 

 

 

COMMERCIAL COURT (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ) 

 

Commercial Court   Τηλ: 00968 7711 210, 7710 226, 7711 210 

 

 

ΤΗΕ OMANI CENTRE FOR INVESTMENT PROMOTION & EXPORT DEVELOPMENT  

(ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 

 

H,E. The Chairman of the Board of 

Directors    Τηλ: 00968 7712 344, 7710 890, 7710 209 

 

Department of Administration &  
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Finance Affairs   Τηλ: 00968 7716 300 

 

Directorate General of Investment  

Promotion    Τηλ: 00968 7712 216 

 

Directorate General of Export 

Development    Τηλ: 00968 7714 100 

 

 PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE 

(∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 

 

The Executive Vice President   Τηλ: 00968 7713 757, 7713 981 

 

Director of Investment Department  Τηλ: 00968 7713 817 

 

ΟΜΑΝ CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

(EMΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ) 

 

H.E. The President   Τηλ: 00968 707 684, 708 497, 707 653 

 

 INSTITUTE OF BANKING & FINANCIAL STUDIES  

(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) 

 

Director General   Τηλ: 00968 707 475, 707 165, 793 795 

 

Director of Finance and  

Administration Affairs    Τηλ: 00968 791 159 
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Director of Studies & Training  Τηλ: 00968 791 156 

 

Director of Research Department  Τηλ: 00968 791 153 
 

Finance & Accountancy Unit  Τηλ: 00968 784 886 

 

Registration Office & Student 

Affairs     Τηλ: 00968 794 923 

 

PUBLIC AUTHORITY FOR MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

(∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 

 

Office of H.E. The Executive  

President     Τηλ: 00968 592 094, 591 540, 591 54 

Office of the Director General  Τηλ: 00968 591 630  
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                                                                    ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ 

                                                                               ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΕΥ A΄ 

            

                                                                            ΤΖΕΝΤΑ, IOYΛΙΟΣ 2018 

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

H Βόρειος Υεµένη απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωµανική Αυτοκρατορία το 1918. 
Το 1967 δηµιουργήθηκε και η Νότιος Υεµένη, όταν αποµακρύνθηκαν από την περιοχή του Κόλπου του 
Αντεν οι Βρετανοί όπου από τον 19ο αιώνα είχαν δηµιουργήσει δικό τους προτεκτοράτο. Τρία χρόνια 
αργότερα η διαφορετική πολιτική που ακολουθούσε η Νότιος από την Βόρειο Υεµένη, περισσότερο 
µαρξιστικών και κοµµουνιστικών αντιλήψεων, οδήγησε αρκετούς ηµεδαπούς να µετακινηθούν από το 
Νότιο στο Βόρειο τµήµα της χώρας, συµµετέχοντας έτσι στις έντονες και συνεχείς εχθροπραξίες που 
κράτησαν για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τα δύο ξεχωριστά κράτη, η Νότιος και η Βόρειος 
Υεµένη, ενώθηκαν σε ένα κράτος την ∆ηµοκρατία της Υεµένης το 1990. Το Βόρειο και το Νότιο 
Τµήµα της χώρας βίωσαν διαφορετικές πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Ο νότος απολάµβανε 
περισσότερα αστικά χαρακτηριστικά και καλλίτερη εκπαίδευση ενώ ο Βορράς, παρόλες τις φυλετικές 
διακρίσεις στις αγροτικές περιοχές και των δύο πλευρών.  
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Μετά τον Μάϊο 1990, οπότε η χώρα ενώθηκε σε ενιαίο ανεξάρτητο κράτος, η συνολική έκταση 
της χώρας ανέρχεται στα 528 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα και, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη 
απογραφή του πληθυσµού το 2011, αυτός ανέρχεται περίπου στα 24 εκατοµµύρια. Παρόλο τον σχετικά 
µεγάλο πληθυσµό της χώρας, το ΑΕΠ δεν ξεπερνά τα 40 δις $, γεγονός που σηµαίνει ότι το Κατά 
Κεφαλή Ετήσιο Εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 1.700$. Ολα τα προηγούµενα χρόνια η χώρα και η οικονοµία 
παρουσίασαν έντονα αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και οι µεγάλες ανισορροπίες και η ραγδαία πτώση 
των εξαγωγών οδήγησαν σε δραστική µείωση των εσόδων του προϋπολογισµού και των ρυθµών 
ανάπτυξης. Παράλληλα σηµαντική µείωση παρουσίασαν η βιοµηχανική παραγωγή της χώρας καθώς 
και η αγροτική παραγωγή στο σύνολό της. Ακόµη δε περισσότερο, µετά τον πρώτο πόλεµο του Κόλπου 
και την στρατιωτική εισβολή του Ιράκ στο Κουβέΐτ, πολιτικοί κυρίως λόγοι οδήγησαν σε κατακόρυφη 
πτώση των µεταναστευτικών εµβασµάτων των Υεµενιτών που εργάζονταν σε διάφορες χώρες του 
εξωτερικού καθώς και η φυγή αρκετών χιλιάδων υπηκόων της Υεµένης από διάφορες χώρες του 
Κόλπου. 

 
Η ένωση της χώρας δεν είχε σηµαντικά θετικές επιπτώσεις κυρίως για το νότιο τµήµα. Οι 

έντονες διαφωνίες και ζυµώσεις σε διάφορα ευαίσθητα θέµατα, όπως αυτά της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και οι διάφορες εξτρεµιστικές οργανώσεις στις νότιες περιοχές 
προκάλεσαν αυξηµένη αναταραχή και αβεβαιότητα για το µέλλον της οικονοµίας και της χώρας. Η 
συνεχιζόµενη έως και σήµερα έκρυθµη αυτή κατάσταση, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα και 
να δηµιουργεί µεγαλύτερη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, εξανεµίζει και τις ελάχιστες πιθανότητες 
που υπήρχαν για µεγαλύτερη κοινωνική, οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη της χώρας.  

 
Ο πρώτος εµφύλιος πόλεµος του 1994, µεταξύ Βορρά και Νότου, οδήγησε σε ακόµη µεγαλύτερη 

οικονοµική εξαθλίωση, κοινωνική, πολιτισµική και πολιτιστική απαξίωση µε παράλληλη υπερβολική 
αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και των εξοπλισµών. Το 1997, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
υιοθέτησε δύο διαφορετικά προγράµµατα για στήριξη της οικονοµίας και της τοπικής κοινωνίας καθώς 
και για την εφαρµογή των αναγκαίων οικονοµικών και άλλων µεταρρυθµίσεων. Το ένα από τα δύο 
προγράµµατα αποσκοπούσε στην καταπολέµηση της φτώχειας στη χώρα, ενώ το δεύτερο στην 
ταχύτερη ιδιωτικοποίηση βασικών τοµέων της οικονοµίας, στην µείωση του αριθµού των δηµοσίων 
υπαλλήλων και στην προσφορά περισσότερων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Ολες όµως οι 
απόπειρες απέτυχαν χωρίς να φέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Προσπάθειες επίσης για 
αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού,µέσω της επιβολής φορολογίας επί των πωλήσεων απέτυχαν 
και συνάντησαν σηµαντικές αντιστάσεις. Επίσης έντονες και συνεχείς πολιτικές διαφωνίες και 
συγκρούσεις σε συνδυασµό µε διάφορες άλλες περιφερειακές διενέξεις επιβάρυναν την όλη κατάσταση 
και δηµιούργησαν ακόµη περισσότερα προβλήµατα στις διµερείς πολιτικές, οικονοµικές και 
επιχειρηµατικές σχέσεις της χώρας, κυρίως µε τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου που αποτελούσαν και 
τους κυριώτερους υποστηρικτές της εγχώριας οικονοµίας.  

  
H Yεµένη αποτελεί µία από τις φτωχότερες χώρες στον Αραβικό Κόσµο. Στην κατάταξη των 

οικονοµιών της Παγκόσµιας Τράπεζας η οικονοµία της Υεµένης, αναφορικά µε τον δείκτη οικονοµικής 
ελευθερίας της χώρας, κατατάσσεται στην 123η θέση.  Η χαµηλή θέση στην οποία βρίσκεται αντανακλά 
το ταραγµένο, αβέβαιο και απρόβλεπτο εσωτερικό πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον 
που επικρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. ∆είκτες όπως η νοµισµατική και επιχειρηµατική 
ελευθερία, η άσκηση της επιχειρηµατικότητας και  η µείωση των επιπέδων της διαφθοράς αποτελούν τις 
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βασικές αιτίες για τις εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις της οικονοµίας της και την κατατάσσουν στην 12η 
θέση, στο σύνολο των 15 χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.  
 

Η οικονοµία της Υεµένης χαρακτηρίζεται ως µία “καταπιεστική” οικονοµία ενώ από το 2003 και 
µετά κατατάσσεται στις περισσότερο κλειστές και ανελεύθερες οικονοµίες. Παρόλες τις 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που κατά διαστήµατα έχουν αποπειραθεί να γίνουν, οι θεσµικές 
δυσλειτουργίες σε συνδυασµό µε τις κάθε είδους πολιτικές παρεµβάσεις, τη διάχυτη διαφθορά σε όλα 
τα στρώµατα της κοινωνίας και την άκαµπτη και αυστηρή αγορά εργασίας, αποτελούν τροχοπέδη στις 
όποιες εκσυγχρονιστικές ή µεταρρυθµιστικές προσπάθειες.  
 

Η κυβέρνηση του τότε Προέδρου της χώρας, Ali Abdullah Saleh ξεκίνησε από το 2006 και µετά 
ένα φιλόδοξο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της οικονοµίας της χώρας το οποίο τις περισσότερες φορές 
αποτύγχανε λόγω αστάθµητων παραγόντων, αλλά και της συγκεχυµένης και ρευστής πολιτικής 
κατάστασης η οποία επικρατούσε και εξακολουθεί να επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Παράγοντες 
όπως η µειωµένη παραγωγή και εξαγωγές αργού πετρελαίου, το κλίµα τροµοκρατίας το οποίο 
εξακολουθεί να βασανίζει τη χώρα στο εσωτερικό της, οι κατά καιρούς απαγωγές διαφόρων επιφανών 
στελεχών του πολιτικού και επιχειρηµατικού κόσµου, οι συνεχείς συγκρούσεις µεταξύ Σουνιτών και 
Σιϊτών Μουσουλµάνων, οι διαµάχες και συγκρούσεις µεταξύ των διαφόρων φυλών που ζούν στη χώρα, 
οι σηµαντικές ελλείψεις σε τρόφιµα και νερό οδηγούν σε εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις τις προσπάθειες 
για ανάπτυξη της χώρας και της οικονοµίας, τη προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών και την ανάπτυξη 
του τουρισµού. 
 

Αρχές του 2011 σηµαντικά στελέχη της κυβέρνησης του Προέδρου της χώρας Ali Abdullah 
Saleh εντάχθηκαν στην αντιπολίτευση ενώ ο Πρόεδρος, µετά από παρέµβαση του Συµβουλίου 
Συνεργασίας των Χωρών του Αραβικού Κόλπου, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και µε τις εκλογές του 
Φεβρουαρίου 2012 παρέδωσε την εξουσία στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Abd Rabbuh Mansur al-
Hadi. 

 
 Για τους προηγούµενους δέκα οκτώ (18) µήνες και πλέον η Υεµένη βιώνει µία από τις πλέον 
χαοτικές και αβέβαιες καταστάσεις στην πρόσφατη ιστορία της. Από τις 21 Σεπτεµβρίου 2014 και µετά, 
όταν οι επαναστάτες Houthi κατέλαβαν την δοικητική και οικονοµική πρωτεύουσα της χώρας Σαναά η 
χώρα οδηγείται σταδιακά σε πλήρη κατάρρευση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας της και σε πλήρη 
εξαθλίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας, ποσοστό 82%, του πληθυσµού της χώρας. Η κατάσταση 
αυτή επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο µε την διαφυγή του εκλεγµένου Προέδρου Abd Rabbo Mansour, 
πρώτα για το Αντεν στα νότια της χώρας και απο εκεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου διαµένει 
έως και σήµερα.  
 
 Από τον Μάϊο 2015 και µετά οι Houthi έχουν de facto αναλάβει την πλήρη διακυβέρνηση της 
χώρας, ενώ οι συγκρούσεις και οι στρατιωτικές συρράξεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οσο 
συνεχίζεται ο πόλεµος η οικονοµία συρρικνώνεται και οι περισσότεροι οργανισµοί και άλλοι φορείς είτε 
υπολειτουργούν είτε έχουν αναστείλει τελείως τη λειτουργία τους. Στον τοµέα της υγείας και της 
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης η κατάσταση χαρακτηρίζεται απελπιστική µε τρείς 
ιατρούς να αντιστοιχούν σε περίπου 10.000 ασθενείς, ενώ εκτιµάται ότι 14.000.000 άνθρωποι χρήζουν 
επείγουσας ιατρικής, φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Στην εκπαίδευση η κατάσταση 
είναι η ίδια ενώ σε πολλές περιπτώσεις ακόµη χειρότερη. Πολλά σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά 
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ιδρύµατα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω των συνεχιζόµενων εχθροπραξιών, ενώ περίπου 1,8 
εκατοµµύριο παιδιά έχουν σταµατήσουν να πηγαίνουν στα σχολεία.  
 
 Η πολιτική σταθερότητα που µε πολύ κόπο φαινόταν ότι είχε αποκατασταθεί από τον Νοέµβριο 
2012 και, µετά µε την εκλογή του Προέδρου Abed Rabbo Mansour Hadi είχαν συµβάλλει στην 
σταθεροποίηση της εγχώριας οικονοµίας και µε κάποιες µικρές ενδείξεις ανάκαµψης και ανάπτυξης. 
Αντίθετα το σηµερινό πολιτικό σκηνικό οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση και µαρασµό όλον τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας µε συνεχώς επιδεινούµενες οικονοµικές επιπτώσεις καθώς και στην διεθνή 
αποµόνωση της χώρας. Οι συνεχιζόµενες συγκρούσεις και η ανάληψη της εξουσίας από τους 
επαναστάτες Houthi έχουν τραγικές συνέπειες και διόγκωση της οικονοµικής, επιχειρηµατικής, 
ανθρωπιστικής και πολιτισµικής κρίσης µε µείωση της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου και 
την αποµάκρυνση όλων των αλλοδαπών επενδύσεων από τη χώρα.  
 

1. Προοπτικές και Εξελίξεις της Οικονοµίας  
 
Οι συνεχιζόµενες στρατιωτικές συγκρούσεις και οι συνθήκες χάους που επικρατού τα τελευταία 

χρόνια στη χώρα έχουν επιδεινώσει δραµατικά όλα τα µεγέθη της οικονοµίας, ενώ οι κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούν έχουν προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική και επισιτιστική κρίση, η οποία 
σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Γεωργίας έχουν οδηγήσει 7 εκατοµµύρια 
σχεδόν κατοίκους στα όρια της φτώχειας. 

 
Από την έναρξη των συγκρούσεων και µετά τον Μάρτιο 2015 η οικονοµία παρουσιάζει 

δραµατική επιδείνωση και όλα τα µεγέθη της οικονοµίας σηµειώνουν αρνητικές επιδόσεις. Παρόλο που 
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία το Α.Ε.Π. της χώρας, στο χρονικό διάστηµα των τριών 
ετών, έχει παρουσιάσει σωρευτικά µείωση 37,5%, ενώ σηµαντική αύξηση παρουσιάζει και η ανεργία 
κυρίως λόγω της αδυναµίας του ιδιωτικού τοµέα για προσφορά νέων θέσεων εργασίας. Οι οικονοµικές 
δραστηριότητες σε βασικούς τοµείς της εγχώριας οικονοµίας, αλλά και βασικά συστατικά στοιχεία του 
Α.Ε.Π., όπως η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή και εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι 
πάρα πολύ περιορισµένες και στην ουσία έχουν ανασταλεί στο µεγαλύτερό τους ποσοστό. Επιπλέον η 
αντίστοιχη δραµατική µείωση των εσόδων, κυρίως από την παραγωγή και εξαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει σε συνθήκες έντονης κοινωνικής ανασφάλειας µε όλες τις αρνητικές 
συνέπειες, όπως µεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των µισθών στους δηµοσίους υπαλλήλους. 

 
Επιπλέον οι συνθήκες που επικρατούν έχουν οδηγήσει σε ασφυκτικές καταστάσεις µε 

διογκούµενο πληθωρισµό και έντονες και συνεχείς πιέσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καταστάσεις 
που ασκούν ακόµη µεγαλύτερες πιέσεις στο εισόδηµα των νοικοκυριών και µε απώλειες έως και 40% 
των αρχικών τους εισοδηµάτων. Οι εισαγωγές βασικών προϊόντων, όπως τρόφιµα, ενδύµατα, φάρµακα 
και άλλα φαρµακευτικά προϊόντα έχουν συρρικνωθεί αισθητά λόγω της σηµαντικής µείωσης της 
αποθεµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας σε συνάλλαγµα. Βασικά προϊόντα όπως τρόφιµα και 
άλλα είδη της διατροφικής αλυσίδας, τα προϊόντα ενέργειας και άλλα εισάγονται στη χώρα µέσω άλλων 
καναλιών χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε στήριξη από κρατικούς φορείς, όπως η Κεντρική Τράπεζα και 
άλλοι επιχειρηµατικοί και παραγωγικοί φορείς.  

 
Η ανωτέρω κατάσταση επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο απο το γεγονός ότι οι βασικές πύλες 

εισόδου στη χώρα και ιδιαίτερα τα λιµάνια αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες που 
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επικρατούν, αναφορικά µε τις προµήθειες της αγοράς σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι 
στρατιωτικές συγκρούσεις έχουν πολλαπλασιάσει τα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε 
συνθήκες ασφυξίας την αγορά και κυρίως για προϊόντα οι εισαγωγές των οποίων καλύπτουν ποσοστό 
90% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.  

 
Ακόµη και στα χρόνια πριν την έναρξη των συγκρούσεων η κακοδιαχείριση, τα υψηλά ποσοστά 

διαφθοράς και η σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων, κυρίως σε πετρέλαιο όσο και στα πόσιµα 
ύδατα, είχαν δηµιουργήσει κατάσταση χρόνιας φτώχειας και υπανάπτυξης µε ελάχιστη πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως το ηλεκτρικό ρεύµα, το πόσιµο νερό και την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη. Η έναρξη των συγκρούσεων επιδείνωσε ακόµη περισσότερο την κατάσταση και µε τέλος 
του πολέµου η Υεµένη θα χρειασθεί σηµαντική διεθνή οικονοµική βοήθεια προκειµένου επανέλθει η 
οικονοµία σε κλίµα σταθερότητας, επιστροφή στην εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά 
και επανέναρξη της βιοµηχανίας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 
 
2. Βασικά Χαρακτηριστικά Στοιχεία της Οικονοµίας της Υεµένης  

 
Ο αγροτικός και γεωργικός τοµέας αποτελούν σηµαντικούς τοµείς για την εγχώρια οικονοµία. Το 

βασικό εξαγόµενο προϊόν είναι ο γνωστός σε όλες τις δυτικές χώρες καφές “µόκα” ο οποίος έχει 
καθιερωθεί µε την ονοµασία αυτή. Για αρκετές δεκαετίες το συγκεκριµένο προϊόν αποτελεί το 
κυριότερο εξαγόµενο προϊόν και καλλιεργείται στις ορεινές και ηµι-ορεινές περιοχές της χώρας. Μέχρι 
και το 2012 οι περιοχές αυτές κάλυπταν έκταση 34.500 εκταρίων ενώ σε ποσότητα εκάλυπταν τους 
19.800 τόνους συνολικά.  
 
 Ο τοµέας της γεωργίας στην Υεµένη καλύπτει µία ευρεία γκάµα διαφόρων προϊόντων, όπως 
φρούτα και λαχανικά, βαµβάκι, προϊόντα που καλλιεργούνται σε σηµαντικές ποσότητες στο γόνιµο 
υπέδαφος της χώρας. Αλλα προϊόντα επίσης που εντάσσονται στον αγροτικό – γεωργικό τοµέα και 
έχουν σηµαντικές ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών είναι τα νωπά κρέατα καθώς 
και διάφορα είδη ψαριών και άλλων προϊόντων ιχθυκαλλιέργειας τα οποία βρίσκονται σε αφθονία, τόσο 
στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην Αραβική Θάλασσα. Με αυτό το τρόπο η Υεµένη  θα µπορούσε να 
ενισχύσει τις δυνατότητές της για περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση των εξαγωγών της σε προϊόντα 
τροφίµων και γενικά του αγροτικού και γεωργικού τοµέα. 
 
 Επίσης σηµαντικές δυνατότητες έχει η χώρα στον τοµέα των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Μέχρι και το 2014 η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου άγγιζε τα 133.000 βαρέλια, ενώ στην 
παραγωγή φυσικού αερίου έφθανε στα 270 δις κυβικά πόδια. Η πρόσφατη στρατιωτική σύρραξη και οι 
καταστροφές τις οποίες έχει προκαλέσει στην οικονοµία και στον παραγωγικό ιστό της χώρας, πέραν 
της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης, θα χρειασθούν σοβαρό χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένες 
προσπάθειες ώστε να ανορθωθεί η οικονοµία και να περισωθεί ότι είναι δυνατόν απο τις συνθήκες 
ακραίας φτώχειας που µαστίζουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του πληθυσµού. 
 

 
3. Στοιχεία Γεωγραφίας  
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Συνταγµατική Ονοµασία: ∆ηµοκρατία της Υεµένης (Al Jumhuriyah al Yamaniyah) 
 
Εθνικές Οµάδες: Αραβες, Ευρωπαίοι και Νοτιό-Ασιάτες 
 
Γλώσσα: Αραβική  
 
Πληθυσµός: 26.660.966 κάτοικοι  
 
Ποσοστό αύξησης του πληθυσµού: 2,72% 
 
Κατανοµή του πληθυσµού: αστικός πληθυσµός 32,3% 
 
Πρωτεύουσα: Σαναά – 2.229.000 κάτοικοι  
 
 

4. Πολιτικό Σύστηµα  
 
Πολίτευµα: ∆ηµοκρατία. Στη χώρα λειτουργούν διάφορα πολιτικά κόµµµατα, όπως το Κόµµα του 
Κογκρέσου (General People’s Congress or GPC), το Ισλαµικό Μεταρρυθµιστικό Κόµµα (Islamic 
Reform Grouping or Islah), το “Nasserite Unionist Party”, το Σοσιαλιστικό Κόµµα της Υεµένης 
(Yemeni Socialist Party or YSP) 
 
Eκτελεστική Εξουσία: Αρχηγός του Κράτους είναι ο Πρόεδρος. Από τις 25 Φεβρουαρίου 2012, 
Πρόεδρος της χώρας είναι ο Abd Rabuh Mansur Hadi. O Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό για 
συνολική θητεία επτά ετών. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μέχρι στιγµής η θέση του 
Αντιπροέδρου είναι κενή.  
 
Νοµοθετική Εξουσία: η νοµοθετική εξουσία ασκείται από δύο διαφορετικά σώµατα, το Νοµοθετικό 
Συµβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Νοµοθετικό Συµβούλιο έχει 111 µέλη τα οποία 
τοποθετούνται από τον Πρόεδρο της χώρας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 301 έδρες και τα µέλη 
εκλέγονται µε απευθείας εκλογές για εξαετή θητεία. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Απρίλιο 2003 ενώ 
οι προγραµµατισµένες για τον Απρίλιο 2009 αναβλήθηκαν για αργότερα.  
 
∆ικαστική Εξουσία: η δικαστική εξουσία ασκείται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. Το Ανώτατο 
∆ικαστήριο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, 2 βουλευτές και 50 δικαστές. Η επιλογή των δικαστών 
γίνεται από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου και 10 υψηλόβαθµους δικαστικούς λειτουργούς. Οι δικαστές διορίζονται ισοβίως και 
συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης λειτουργούν δικαστήρια για εµπορικές 
διαφορές και εµπορικά θέµατα, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια. 
 

5.  Συµµετοχή της Υεµένης σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς  
 
Η Υεµένη συµµετέχει στους παρακάτω ∆ιεθνείς Οικονοµικούς και άλλους Οργανισµούς: 
 
ΑΒΕDA – Arab Bank for Economic Development  
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AFESD – Arab Fund for Economic and Social Development  
CAEU – Counsil of Arab Economic Unity 
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 
G-77, GCC (Gulf Cooperation Counsil) 
IAEA – International Atomic Energy Agency 
IBRD – International Bank for Reconstruction and Development  
ICAO – International Civil Aviation Organization 
ICC – International Chamber of Commerce 
IDA – International Development Association  
IDB – Islamic Development Bank 
IFAD – International Fund for Agricultural Development  
IFC- International Finance Corporation  
IHO – International Hydrographic Organization  
ILO – International Labour Organization 
IMF – International Monetary Fund 
IMSO – International Mobile Satellite Organization  
INTERPOL – International Police 
IOC – International Olympic Committee 
ISO – International Organization for Standardization  
ITSO – International Telecommunications Satellite Organization  
ITU – International Telecommunications Union 
MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency 
OIC – Organization of the Islamic Conference 
OPCN – Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
UN – United Nations  
UNCTAD – United Nations Conference for Trade and Development  
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization  
UNWTO – World Tourism Organization  
WCO – World Customs Organization  
WFTU – World Federation of Trade Unions  
WHO – World Health Organization  
WIPO – World Intellectual Property Organization  
WMO – World Meteorological Organization 
WTO – World Trade Organization  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.-σε 
τιµές αγοράς) 

2015: 78 δις $ 
2016: 70,37 δις $ 
2017: 68,95 δις $ 

 
Αύξηση Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος  

2015: -28,1% 
2016: -9,8% 
2017: -2% 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Κατά 
Κεφαλή Ετήσιο Εισόδηµα  

2015: 2.800$ 
2016: 2.400$ 
2017: 2.300$ 

Σύνθεση Α.Ε.Π. ανά τοµέα  Γεωργία: 24,1%, Βιοµηχανία: 14,3% και 
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Υπηρεσίες: 61,6% 
∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής  2017: 13,7% 
Εργατικό ∆υναµικό  2017: 7.425 εκατοµµύρια 
Ανεργία 2017: 27% 
Φόροι και άλλα έσοδα 2017: 13,5% ΑΕΠ 
  
Προϋπολογισµός  2017: -6,9% ΑΕΠ 
∆ηµόσιο Χρέος  2016: 119,1% ΑΕΠ, 2017: 135,5% ΑΕΠ 
Πληθωρισµός  2017: 20% 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  2017: -579 εκατοµµύρια $ 
 
 
 
Εξαγωγές 

2016: 163,6 εκατοµµύρια $, 2017: 501,2 
εκατοµµύρια $ 
Κυριώτεροι πελάτες: Οµάν 31,6%, ΗΑΕ 
30,6%, Κίνα 16,8%, Σαουδική Αραβία 4,2%

Εισαγωγές  2016: 3.117 δις $, 2017: 4.573 δις $ 
Κυριώτεροι προµηθευτές: Κίνα 
25,5%,Τουρκία 8,1%, Οµάν 7,8%, Ινδία 
6,8%, Βραζιλία 5,8%, Σαουδική Αραβία 
4,6%, ΗΑΕ 4% 

 
Αποθέµατα σε συνάλλαγµα και σε χρυσό  

31/12/2016: 592,6 εκατοµµύρια $ 
31/12/2017: 245,1 εκατοµµύρια $ 

 
Εξωτερικό Χρέος  

31/12/2016: 7.181 εκατοµµύρια $ 
31/12/2017: 7.252 εκατοµµύρια $ 

 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

∆ιµερείς Οικονοµικές Σχέσεις Ελλάδος – Υεµένης 
 

(αξία σε Ευρώ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

 
Εξαγωγές 

Ελλάδος προς 
Υεµένη 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 1.899.752 3.155.161 3.129.003 
Εισαγωγές 
Ελλάδος από 

Υεµένη 

 
 

901.249 

 
 

2.240.638 

 
 

2.319.837 
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Σύνολο 
Εµπορίου  

 
2.801.001 

 
5.395.799 

 
5.448.840 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

 
998.503 

 
914.523 

 
809.166 

 
 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 
  Οσον αφορά το διµερές εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδος µε την Υεµένη, οι εισαγωγές σε 
πετρέλαιο και άλλα παράγωγα προϊόντα του πετρελαίου δηµιουργούν µεγαλύτερες αυξοµειώσεις. 
Χαρακτηριστικά για το 2014 οι εξαγωγές της Υεµένης προς την Ελλάδα παρουσίασαν σηµαντική άνοδο 
φθάνοντας τα 17.826.542 € από 302.068 € το 2013. Η σηµαντική αυτή αύξηση είναι συγκυριακή και 
οφείλεται αποκλειστικά στις εισαγωγές από την Υεµένη ειδικού καυσίµου για τα αεριωθούµενα, 
συνολικής αξίας 17.753.495 €. Αντίστοιχα οι ελληνικές εξαγωγές προς την Υεµένη πορουσίασαν το 
2014 µία ελαφρά µείωση, κατά 4% και από 3.570.851 € το 2013 µειώθηκαν στα 3.456.642 € το 2014. 
Οι εξαγωγές της Ελλάδος προς την Υεµένη το 2015 µειώθηκαν σηµαντικά έναντι του 2014, µείωση 
45%. Από 3.456.642 € το 2014 µειώθηκαν στα 1.899.752 € το 2015. Μείωση τέλος παρουσίασαν και οι 
ελληνικές εισαγωγές από την Υεµένη το 2015 έναντι του 2014, µείωση 95%. Από 17.826.542 € το 2014 
µειώθηκαν στα 892.392 € το 2015.  
 
 Αντίστοιχα για το 2016 αύξηση παρουσίασαν και οι ελληνικές εξαγωγές προς την Υεµένη, 
έναντι του 2015, αλλά και οι ελληνικές εισαγωγές από την Υεµένη. Πιό συγκεκριµένα οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Υεµένη αυξήθηκαν κατά 66% και από 1.899.752 € το 2015 αυξήθηκαν στα 
3.155.161 € το 2016. Αντίστοιχα η αύξηση των ελληνικών εισαγωγών από την Υεµένη στην διετία 
2015-2016 καταγράφεται σε ποσοστό της τάξεως του 149% και από 901.249 € το 2015 αυξήθηκαν στα 
2.240.638 € το 2016.  
Για το 2017 οι ελληνικές εξαγωγές καταγράφουν µία µικρή µείωση έναντι του 2016 και από 3.155.161 
€ το 2016 φθάνουν στα 3.129.003 € το 2017, µείωση της τάξεως του 0,83%. Τέλος ελαφρά αύξηση 
παρουσιάζουν το 2017 οι ελληνικές εισαγωγές από την Υεµένη και συγκεκριµένα από 2.240.638 € το 
2016 αυξάνονται στα 2.319.837 € το 2017, αύξηση της τάξεως του 3,54%. Παρόλα αυτά το εµπορικό 
ισοζύγιο εξακολουθεί να παραµένει πλεονασµατικό υπέρ της χώρας µας. 
 
 Στα κυριότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα προς την Υεµένη περιλαµβάνονται: ξυλεία 
ακατέργαστη, βερίκοκα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, 
κλειδαριές, φάρµακα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά, πολτοί για επάλειψη σε ψωµί και άλλα.  
 
 
Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Υεµένης (εισαγωγές – εξαγωγές – τετράψηφια – 

Αξία σε Ευρώ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

2015 – Εισαγωγές    
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Ελλάδος από Υεµένη  ∆ασµολογική Κλάση Προϊόντα  Αξία 
  

 
1703 

Μελάσες που 
προκύπτουν από την 

εκχύλιση ή τον 
εξευγενισµό της 

ζάχαρης  

 
 

559.177 

  
7404 

Απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού  

 
342.072 

2015 – Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Υεµένη 

 
 

2008 

Καρποί και φρούτα 
και άλλα βρώσιµα 

µέρη αυτών  

 
 

509.613 
 3004 Φάρµακα 415.662 

  
 

4403 

Ξυλεία 
ακατέργαστη, έστω 
και ξεφλουδισµένη  

 
 

548.606 
2016 – Εισαγωγές 

Ελλάδος από Υεµένη 
 

∆ασµολογική Κλάση 
 

Προΐόντα  
 

Αξία  
  

 
74040010 

Απορρίµµατα και 
θραύσµατα από 

εξευγενισµένο χαλκό 

 
 

2.156.557 
  

 
 

76020019 

Αλλα απορρίµµατα 
στα οποία 

περιλαµβάνονται και 
τα είδη που 

απορρίπτονται κατά 
την κατασκευή  

 
 
 

61.875 

  
20089774 

Αλλα µείγµατα από 
καρπούς και φρούτα 

 
22.206 

2016 – Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Υεµένη 

 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 

Προΐόντα  

 
 

Αξία  
 30049000 Αλλα φάρµακα  711.819 
  

 
20087092 

Βερίκοκα, 
παρασκευασµένα ή 

διατηρηµένα  

 
 

443.503 
  

 
 

20079933 

Γλυκά κουταλιού, 
ζελέδες, µαρµελάδες, 
πολτοί και πάστες 

καρπών 

 
 
 

423.910 
 30044080 Αλλα φάρµακα 292.581 
  

 
 
 

83014011 

Κλειδαριές µε 
κυλίνδρους των 
τύπων που 

χρησιµοποιούνται 
για πόρτες  

 
 
 
 

237.200 
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28365000 

Ανθρακικό του 
ασβεστίου  

 
235.169 

  
 

30042000 

Φάρµακα που 
περιέχουν άλλα 
αντιβιοτικά  

 
 

219.169 
  

63014090 
Καλύµµατα από 
ανθεκτικές ίνες 

 
113.004 

2017 – Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Υεµένη  

 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 

Προΐόντα  

 
 

Αξία  
 30049000 Αλλα φάρµακα 992.486 
 30044900 Αλλα φάρµακα  610.952 
  

 
20079933 

Γλυκά κουταλιού, 
ζελέδες, µαρµελάδες, 
πολτοί και πάστες 

καρπών 

 
 

365.025 

  
 

20087092 

Βερίκοκα, 
παρασκευασµένα ή 

διατηρηµένα  

 
 

284.342 
  

30033900 
Φάρµακα που 
περιέχουν άλλα 
αντιβιοτικά  

 
217.955 

  
28365000 

Ανθρακικό του 
ασβεστίου  

 
202.580 

  
 

83014011 

Κλειδαριές µε 
κυλίνδρους των 
τύπων που 

χρησιµοποιούνται 
για πόρτες  

 
 

123.451 

  
19053219 

Γκόφρες και 
γκοφρέτες  

 
47.108 

  
48103210 

Χαρτί και χαρτόνια 
κράφτ 

 
45.351 

  
84749090 

Μέρη από µηχανές 
και συσκευές  

 
38.122 

2017 – Εισαγωγές 
Ελλάδος από Υεµένη 

 
∆ασµολογική Κλάση 

 
Προϊόντα  

 
Αξία  

  
03075200 

Χταπόδια 
κατεψυγµένα  

 
213.819 

  
 
 

74040010 

Απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού 

από χαλκό 
καθαρισµένο  

 
 
 

1.982.787 
  

76020019 
Απορρίµµατα από 

αργίλιο  
 

123.231 
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2018 – Εξαγωγές 
Ελλάδος προς 

Υεµένη – Ιανουάριος 
– Απρίλιος  

 
 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 
 

Προϊόντα  

 
 
 

Αξία 
  

 
 

20079933 

Γλυκά κουταλιού, 
ζελέδες, µαρµελάδες, 
πολτοί και πάστες 

καρπών 

 
 
 

92.870 
  

 
20087092 

Βερίκοκα, 
παρασκευασµένα ή 

διατηρηµένα 

 
 

56.407 
 30044900 Αλλα φάρµακα  160.982 
 30049000 Αλλα φάρµακα  132.456 
  

73101000 
∆εξαµενές, βαρέλια, 
τύµπανα, µπιτόνια 

 
4.080 

  
 
 

90213990 

Αλλα είδη και 
συσκευές 

προσθέσεως 
οδοντιατρικής 

 
 
 

296 
2018 – Εισαγωγές 

Ελλάδος από Υεµένη 
– Ιανουάριος-
Απρίλιος  

 
 
 

∆ασµολογική Κλάση 

 
 
 

Προϊόντα 

 
 
 

Αξία 
  

03075200 
Χταπόδια 

Κατεψυγµένα 
 

140.380 
  

74040010 
Απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού 

από χαλκό 
καθαρισµένο  

 
511.833 

 76020019 Απορρίµµατα από 
αργίλιο  

 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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