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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ 
 
Βασικοί οικονομικοί δείκτες Σ.Αραβίας: 

ΑΕΠ (2015) 653 δισ. δολ. ΗΠΑ               

Ρυθμός Αύξησης ΑΕΠ (2015) 3,4 % 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ (2015) 20.813 δολ. ΗΠΑ               

Ανεργία (2015) 11,7% 

Πληθωρισμός (2015) 2,6% 

Δημόσιο Χρέος (ως % επί του 
Α.Ε.Π. το 2015) 

5,8% 

Εξαγωγές (2014) 359,4 δισ. δολ. ΗΠΑ               

Εξαγόμενα Προϊόντα Αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή, πλαστικά σε πρωταρχική μορφή, 
οργανικά χημικά, φυσικό αέριο κ.ά. 

Εξαγωγικοί Εταίροι  Ταϊβάν 14%, ΗΠΑ 13%, Κίνα 12%, Ιαπωνία 12%, Κορέα 9%. 

Εισαγωγές  (2014) 162,2 δισ. δολ. ΗΠΑ          

Εισαγόμενα Προϊόντα Αυτοκίνητα, σίδηρος και σιδηρουργικά προϊόντα, βιομηχανικός 
εξοπλισμός και μηχανήματα, είδη τηλεπικοινωνιών και συστήματα 
ήχου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα. 

Εισαγωγικοί Εταίροι  Ταϊβάν 13%, ΗΠΑ 13%, Γερμανία 7%, Ιαπωνία 7% και Κορέα 6%. 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 1$ = 3,75 SAR (σταθερή από το 1986) 

 
1α. Γενική οικονομική κατάσταση και εξελίξεις. 

Η οικονομία της Σ.Αραβίας παρουσιάζει σταθερή οικονομική ανάπτυξη, λόγω των υψηλών 
εσόδων που αποφέρει η εξαγωγή πετρελαίου. Το 2015 σημειώθηκε ωστόσο επιβράδυνση των 
αναπτυξιακών ρυθμών, δεδομένου ότι σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία σημειώθηκε αύξηση του 
Α.Ε.Π. κατά 2,5%. Η επιβράδυνση αποδίδεται στην κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου, σε συνδυασμό με την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι ο 
προϋπολογισμός για το 2015 συντάχθηκε βάσει εκτίμησης για τιμή πετρελαίου 90 $/βαρέλι, ενώ πλέον 
η τιμή αυτή έχει μειωθεί πέριξ του ημίσεως περίπου. 

Ως αποτέλεσμα, το 2015 παρουσιάστηκε δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 100 $, περίπου, 
ωθώντας την κυβέρνηση να προσφύγει στη χρήση μέρους των πολύ υψηλών συναλλαγματικών 
αποθεμάτων, ύψους 700 δισ. $ περίπου, προκειμένου να μην προβεί σε δραστική περιστολή των 
κρατικών δαπανών. Υπολογίζεται συγκεκριμένα, ότι έχουν ήδη διατεθεί περίπου 80 δισ. $ από τα 
συναλλαγματικά αποθέματα.  

Δεδομένου όμως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βασισθεί στη χρήση των συναλλαγματικών 
αποθεμάτων για χρονικό διάστημα πέραν των 2-3 ετών, προσανατολίζεται στην προσφυγή, για πρώτη 
φορά εντός της δεκαετίας, σε εξωτερικό δανεισμό  από όμιλο ξένων τραπεζών, μέσω έκδοσης 5ετούς 
δανείου, το ύψος οποίου υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε 15 δισ. $.  

Η οικονομία της χώρας είναι η μεγαλύτερη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σύμφωνα με στοιχεία του 2013 έχει το υψηλότερο Α.Ε.Π. από τα 
έξι κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ύψους 745 δισ. $ και ακολουθούν με μεγάλη 
διαφορά, τα Η.Α.Ε., με Α.Ε.Π. ύψους 389 δισ. $, και το Κατάρ με Α.Ε.Π. ύψους 200 δισ. $.  

Ενδεικτικό της οικονομικής ευρωστίας της χώρας, είναι και το γεγονός, ότι σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη της διεθνούς τράπεζας UBS, με τίτλο “UBS World Ultra Wealth Report”, η Σαουδική 
Αραβία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών με τον αριθμό των πλουσιοτέρων 
κατοίκων, μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής, με 64 πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι κατέχουν 
περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 204 δισ. $.  

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον πλέον ελκυστικό προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων στην 
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ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα, κατέχει την πρώτη θέση, με σύνολο αλλοδαπού 
επενδυμένου κεφαλαίου, το οποίο το 2014 ανήλθε στα 242 δισ. $. Η ελκυστικότητα της χώρας ως 
επενδυτικού προορισμού άπτεται άμεσα του γεγονότος, ότι παρουσιάζει την ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη μεταξύ των χωρών του G20. 
 
1β. “Saudi Arabia’s Vision 2030” – Ο μετασχηματισμός της σαουδαραβικής οικονομίας. 

Η ηγεσία της χώρας, αντιλαμβανόμενη τις τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
προκλήσεις που δημιουργεί η διατήρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου στα υφιστάμενα χαμηλά 
επίπεδα και η αδυναμία βιώσιμης αντιμετώπισής τους με περιορισμένου χρονικού ορίζοντα και 
αποτελεσματικότητας μέτρα (εξωτερικός δανεισμός, δραστική περιστολή δημοσίων δαπανών), 
προέβη, στα μέσα του 2016, στην εκπόνηση και παρουσίαση ενός ριζοσπαστικού και  μακρόπνοου 
προγράμματος οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, με τίτλο “Saudi Arabia’s Vision 2030”. 

To πρόγραμμα συνιστά ουσιαστικά ένα εξαιρετικά μεγαλεπήβολο και ευρύ σχέδιο 
απεξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, μέσω συγκέντρωσης εσόδων από έτερους τομείς της 
οικονομίας, τα οποία θα πρέπει το 2030 να ανέλθουν στα 238 δισ. Ευρώ, από 38 δισ. Ευρώ που είναι 
σήμερα. Οι τομείς που σχεδιάζεται να συμβάλλουν στη σταδιακή απεξάρτηση από τη δεσπόζουσα 
θέση των πετρελαιοειδών είναι η χημική βιομηχανία, τα ορυκτά μεταλλεύματα, το λιανεμπόριο, ο 
τουρισμός κ.ά. Αυξημένη αναμένεται να είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στους τομείς της 
υγείας και της εκπαίδευσης. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπονται ευρύτατες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους 
τομείς, όπως η απλοποίηση του νομικού πλαισίου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, οι αλλαγές στην 
εργατική νομοθεσία, δημιουργία υποδομών φιλοξενίας 30 εκατ. προσκυνητών ετησίως κ.ά. 

Σπουδαιότερο όμως στοιχείο του προγράμματος, είναι η μεταφορά πόρων, μέσω 
ιδιωτικοποίησης, από τον ενεργειακό κολοσσό “Aramco”, στο Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο (“Sovereign 
Wealth Fund”) που πρόκειται να δημιουργηθεί, με τίτλο “Public Investment Fund”. Εφόσον όλα 
εξελιχθούν βάσει προγραμματισμού, το εν λόγω “Fund” θα καταστεί το μεγαλύτερο Επενδυτικό Ταμείο 
στον κόσμο, με κεφάλαια τα οποία αναλυτές υπολογίζουν να ανέλθουν στα 2 τρισ. δολ. ΗΠΑ. Μέσω 
των πόρων που θα συγκεντρωθούν στο Ταμείο αυτό, θα καταστούν εφικτές τεράστιες κρατικές 
επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας που προαναφέρθηκαν. 

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το ποσό των 2 τρισ. δολ. ΗΠΑ υπολογίζεται να συγκεντρωθεί 
απ’την πώληση μόνον του 5% των μετοχών της “Aramco”. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν, ότι η πώληση 
ενός τόσο μικρού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της “Aramco” (5%) δεν επαρκεί για τη 
συγκέντρωση ενός τόσο υψηλού ποσού και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί η πώληση ίσως και του 
διπλάσιου του υπολογιζόμενου ποσοστού. Για το λόγο αυτό, και παρότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, 
στην ιδιοκτησία του Επενδυτικού Ταμείου δεν αποκλείεται να περιέλθουν και περιουσιακά στοιχεία 
από άλλες κρατικές εταιρείες, όπως η Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού. 

Πρώτο σκέλος του προγράμματος “Saudi Arabia’s Vision 2030” αποτελεί το επονομαζόμενο 
σχέδιο “National Transformation Plan 2020”. Προβλέπει μεσοπρόθεσμους οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους με ορίζοντα επίτευξής τους έως το 2020.  

Βασικοί στόχοι του είναι η εντατικοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων, η μείωση της μισθολογικής 
δαπάνης του δημοσίου, η αύξηση των δημοσίων εσόδων από δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με το 
πετρέλαιο, η αύξηση των εξαγωγών από τομείς έτερους του πετρελαίου, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο 
τομέα προς διευκόλυνση της προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η διευκόλυνση της εισόδου 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 
σύνολο της παραγόμενης ενέργειας, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα του φυσικού 
αερίου και ανάδειξη της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου, αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή 
του εκτεταμένου οδικού δικτύου. 

 
2. Ενέργεια 

Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί τη βάση της σαουδαραβικής οικονομίας. Ο τομέας του 
πετρελαίου αντιπροσωπεύει το 87% των εσόδων του προϋπλογισμού, το 42% του Α.Ε.Π. και το 90% 
των εσόδων από τις εξαγωγές.  

Η Σ. Αραβία, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου 
(μετά τη Ρωσία) παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και –πρωτίστως– διαθέτει τα μεγαλύτερα 
γνωστά αποθέματα. Διαθέτει, ειδικότερα, 266 δισ. βαρέλια βεβαιωμένα αποθέματα και 1,5 τρισ. 
βαρέλια δυνητικών αποθεμάτων, τα οποία αντιστοιχούν στο 16% περίπου των γνωστών παγκόσμιων 
αποθεμάτων.  

Επισημαίνεται, ότι η συνολική παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σε 
μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με τη μερίδα του λέοντος να αποσπούν νεοαναδυόμενες οικονομίες, 
όπως η Κίνα, η Ινδία και άλλες χώρες της Ασίας και της Άπω Ανατολής, οι οποίες είναι διεθνώς οι 
μεγαλύτεροι εισαγωγείς αργού πετρελαίου. Οι προαναφερθείσες χώρες απορροφούν το 69% των 
συνολικών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας. 
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Η χώρα διαθέτει επίσης μεγάλα αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ύψους 257 τρισ. 
κυβικών ποδιών περίπου και είναι ο 4ος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου παγκοσμίως. Την 
επόμενη μάλιστα 10ετία προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Gas Initiative (πρόγραμμα παραγωγής/εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου). 

Έμφαση δίδεται, επίσης, στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 
Εκτιμάται ότι, έως το 2020, το 10% των ενεργειακών αναγκών της χώρας θα καλύπτεται από ΑΠΕ, 
κυρίως μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων.  
 
3. Κατασκευές – Υποδομές – Επενδύσεις. 

Ο τομέας των κατασκευών παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές και έντονη δυναμική πορεία 
στη Σαουδική Αραβία. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του έγκριτου επιχειρηματικού – οικονομικού 
οργανισμού Middle East Business Intelligence για τις εξελίξεις και προοπτικές του κατασκευαστικού 
κλάδου στις χώρες του Αραβικού Κόλπου, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα 
με τα οποία η Σ.Αραβία κατέχει την πρώτη θέση αναφορικά με το εύρος και τον όγκο των μεγάλων 
έργων υποδομών που έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, η Σ.Αραβία βρίσκεται 
στην πρώτη θέση του δείκτη με τα 100 μεγαλύτερα έργα, με υπό εκτέλεση ή έγκριση έργα συνολικής 
αξίας 105,5 δισ. δολ. ΗΠΑ, ακολουθούμενη από το Ιράν, με έργα συνολικής αξίας 60,1 δισ. δολ. ΗΠΑ 
και τα Η.Α.Ε. με έργα συνολικής αξίας 28,3 δισ. δολ. ΗΠΑ. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η 
κατασκευή εκτεταμένου σιδηροδρομικού δικτύου, ο υπόγειος σιδηρόδρομος στο Ριάντ και τη Τζέντα, 
αεροδρόμια, οικιστικά προγράμματα, ιατρικά κέντρα/νοσοκομεία κ.ά, νέο αεροδρόμιο στη Τζέντα, 
επέκταση του λιμένος “King Abdullah Port”, κατασκευή της οικονομικής πόλης “King Abdullah 
Economic City” κ.ά. 
 
4. Εξωτερικό εμπόριο. 
 Καθοριστικό ρόλο, όπως προαναφέρθηκε, στην εικόνα των εξωτερικών συναλλαγών της 
χώρας διαδραματίζει το πετρέλαιο. 

Αναλυτικότερα, το συνολικό ύψος των εξαγωγών το 2014 ανήλθε σε 330 περίπου δισ. δολ. 
ΗΠΑ, έναντι 309 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2013, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 6,8% έναντι του 2013. Το 
αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή αντιπροσωπεύουν το 83% του συνόλου των εξαγωγών. 
Μικρότερα ποσοστά αποσπούν τα πλαστικά και τα οργανικά χημικά. 

Βασικοί εξαγωγικοί εταίροι της χώρας είναι η Ταϊβάν, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα. 
 Οι εισαγωγές ανήλθαν το 2014 στα 162 περίπου δισ. δολ. ΗΠΑ, έναντι 136 δισ. δολ. ΗΠΑ το 
2013, καταγράφοντας αύξηση κατά 19% έναντι του 2013. Βασικά εισαγόμενα αγαθά αποτελούν τα 
αυτοκίνητα, ο σίδηρος και προϊόντα αυτού, βιομηχανικός εξοπλισμός και μηχανήματα, είδη 
τηλεπικοινωνιών και συστήματα ήχου και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα. 
 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 

 
1. Διμερές εμπόριο. 
 

Διμερές  Εμπόριο  Ελλάδος – Σ. Αραβίας (σε Ευρώ) 
 

2011 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
Μεταβολή 

14/15 

Ελλ. Εξαγωγές  235.997.901 385.477.865 403.525.067 
785.219.834 737.145.897 

 
         -6,12% 

Ελλ. Εισαγωγές  1.708.455.307 2.674.060.282 1.174.776.251 
1.313.630.637 955.437.720 

 
-27,26% 

Εμπ. Ισοζύγιο  -1.472.457.406 -2.288.587.637 -771.251.184 -528.410.803 -218.291.823 -58,7% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
Το διμερές μας εμπόριο με τη Σ.Αραβία είναι μονίμως ελλειμματικό, κυρίως λόγω της 

εισαγωγής από τη χώρα μας αργού πετρελαίου και παραγώγων του. Το έλλειμμα αυτό παρουσιάζει, 
ωστόσο, σταθερή και αξιοσημείωτη μείωση την τελευταία τετραετία 2012-2015, τόσο λόγω μείωσης 
των εισαγωγών, όσο και λόγω αύξησης των εξαγωγών μας. 

Προεξάρχουσα θέση στο διμερές μας εμπόριο καταλαμβάνει, τόσο στο σκέλος των εισαγωγών, 
όσο και σε αυτό των εξαγωγών, το πετρέλαιο. Ειδικότερα, η χώρα μας εισάγει αργό πετρέλαιο και 
εξάγει βενζίνη. 

Το 2015 οι εξαγωγές μας ανήλθαν στα 737 εκατ. Ευρώ περίπου, σημειώνοντας έτσι μικρή 
μείωση 6,12%. 

Οι εξαγωγικές αυτές επιδόσεις της χώρας μας είχαν ως αποτέλεσμα να κατατάσσεται πλέον η 
Σαουδική Αραβία, ήδη από το 2013, στην πρώτη δεκάδα μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών 
αγορών μας. Ειδικότερα, το παρελθόν έτος (2015) κατέλαβε τη 10η θέση, αντιπροσωπεύοντας το 
2,84% του συνόλου των εξαγωγών μας. 
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 H βενζίνη καταλαμβάνει την πρώτη θέση, δεδομένου ότι οι εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος 
ανήλθαν, το 2015, στα 600 περίπου εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 81% περίπου του 
συνόλου αυτών.  

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Σ.Αραβία ανήλθαν το 2015 σε 955 περίπου εκατ. Ευρώ,  
παρουσιάζοντας μείωση 27,26%, έναντι του 2014. 

Όπως προαναφέρθηκε, βασικό εισαγωγικό αγαθό είναι το αργό πετρέλαιο, η αξία εισαγωγών 
του οποίου ανήλθε στα 818 περίπου εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 86% του συνόλου των 
εισαγωγών μας.  

Εάν μάλιστα στις εισαγωγές μας συνεκτιμηθεί και η αξία του δεύτερου σημαντικότερου αγαθού 
(83.772.758 Ευρώ) των παραγώγων/προϊόντων πετρελαίου (πολυμερή του αιθυλενίου και 
προπυλενίου), με συνολική αξία εισαγωγών 84 εκατ. Ευρώ περίπου (8,8% περίπου του συνόλου), 
τότε το συνολικό ποσοστό των πετρελαιοειδών και των παραγώγων του στο σκέλος των εισαγωγών 
μας αγγίζει το 95% περίπου. 
 
2. Διμερείς επενδυτικές σχέσεις. 
Σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας έχει 
ο μεγάλος σαουδαραβικός όμιλος “Olayan Group” (εμπόριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).  
Ελληνικές επενδύσεις στη Σ. Αραβία:  
Στον κλάδο των τεχνικών έργων δραστηριοποιούνται στη Σ. Αραβία οι εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων “ARCHIRODON CONSTRUCTION OVERSEAS CO.” και “SETE TECHNICAL 
SERVICES” του Ομίλου Λάτση (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ). Επίσης, η εταιρεία National Bunkering Co. Ltd. 
του Ομίλου Βαρδινογιάννη ασχολείται με εφοδιασμό (καύσιμα) και τροφοδοσία πλοίων. 
Παραγωγικά δραστηριοποιείται, από το 2008, η Chipita, σε συνεργασία με την Western Bakeries και 
την Olayan Financing Company, καθώς και η εταιρεία “Spanos Group” στο χώρο των μεταλλικών 
κατασκευών, σε συνεργασία με τη σαουδαραβική εταιρεία “Ali Al Mosaad Group”. 

Στη Σ. Αραβία δραστηριοποιούνται επίσης ελληνικές εταιρείες υδατοκαλλιέργειας, στην 
παραγωγή μεσογειακών και τοπικών ειδών ψαριών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εμπορία και 
εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών. Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει επίσης συνεργασία με εταιρεία 
υδατοκαλλιέργειας στη Σ. Αραβία. 

Στον εμπορικό τομέα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις Alpha Trading & Shipping Agencies 
Ltd. και Tarek Trading Est.  
 
3. Εμπορικές – Επιχειρηματικές Προοπτικές. 

Η Σαουδική Αραβία εμφανίζει αξιόλογες επιχειρηματικές/εξαγωγικές προοπτικές, λόγω της 
προοπτικής ολοκλήρωσης της Παναραβικής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου, του σταθερού συστήματος 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των θετικών εκτιμήσεων για τη σταθερότητα του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, του εκτεταμένου προγράμματος κατασκευών, του σχετικά χαμηλού μεταφορικού 
κόστους μεταξύ των δύο χωρών, της συνεχούς πληθυσμιακής αύξησης και τέλος των προοπτικών 
ανάπτυξης απ’την υλοποίηση του σχεδίου “Saudi Arabia’s Vision 2030”. 
 Αξιόλογες προοπτικές παρουσιάζουν οι τομείς των τροφίμων, των δομικών υλικών και των 
κατασκευών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και δη 
ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα κ.ά., η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στρατηγικούς για την ανάπτυξη της σαουδαραβικής οικονομίας τομείς, 
όπως η δημόσια υγεία, η νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εκπαίδευση και στέγαση, 
η διαχείριση υδάτων και υδάτινων πόρων κ.ά.   

Η χώρα μας ενδιαφέρεται επίσης για την προσέλκυση επενδύσεων από τη Σ.Αραβία, με 
έμφαση στους τομείς του τουρισμού, των υποδομών, κυρίως των σχετιζόμενων με τον τουρισμό 
(μαρίνες, λιμένες, αεροδρόμια κ.ά.), της ενέργειας, των υπηρεσιών υγείας και των ακινήτων, είτε υπό 
τη μορφή “Greenfield”, είτε συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.  

Ενδιαφέρουσες προοπτικές εμφανίζονται επίσης στον τουριστιμό, μόλις τεθεί σε ισχύ το 
σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στις 10.2.2014.  
 
4. Θεσμικό πλαίσιο. 
    Σημαντικότερες Συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου: 
1. Συμφωνία Οικονομικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας: 
Υπεγράφη Ριάντ, στις 17.09.1986. Τέθηκε σε ισχύ στις 18.2.1988 και βάσει αυτής συγκαλούνται οι 
Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές (Μ.Δ.Ε.). Μέχρι στιγμής έχουν συγκληθεί 3 Σύνοδοι της Μικτής 
Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος-Σαουδικής Αραβίας, η τελευταία στην Αθήνα, το 1999. 
2. Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους 
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου: 
Υπεγράφη στις 19.06.2008, στην Αθήνα. Ετέθη σε ισχύ στις 1.5.2010 και εφαρμόζεται από 1.1.2011. 


