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- Γραφείο κ. Β΄ Γενικού ∆ιευθυντή
- Β3 ∆ιεύθυνση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική αποστολή στο πλαίσιο της Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής
Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα
(Ριάντ, 28-30/11/2016)
Επ’ ευκαιρία εν θέµατι Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής στη Σαουδική Αραβία υπό τον
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα και έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη των διµερών
οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα
πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική αποστολή στο Ριάντ στις 28-30/11/2016.
Ο επικεφαλής Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης Μάρδας, θα ηγηθεί αντιπροσωπευτικής
Επιχειρηµατικής Αποστολής από τους κλάδους της οικονοµίας που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον και δυνητικά, θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών
στην Σαουδική Αραβία, όπως:
- τρόφιµα (ελαιόλαδο, ελιές, σνακς)
- δοµικά υλικά (µάρµαρα, αλουµίνιο)
- κατασκευές
- ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
- ιατρικός τουρισµός
- φάρµακα
- καλλυντικά
- τουρισµός
- αµυντικό υλικό
- real estate
Κατά την επιχειρηµατική αποστολή θα διενεργηθούν στοχευµένες συναντήσεις ελληνικών και
σαουδαραβικών επιχειρήσεων.
Παραθέτουµε πίνακα µε αξία ελληνικών εξαγωγών προς την Σαουδική Αραβία κατά την τριετία
2013-2015 καθώς και συγκριτικά στοιχεία του α’ 5µηνου για τα έτη 2015 & 2016, για πληρέστερη
ενηµέρωση των µελών σας.
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Αξία σε
ευρώ

2015

2015/2013

2013

2014

2015

% στο
σύνολο

Αύξηση/
Μείωση %

403.143.210

784.330.645

736.208.544

2,84

80,6

ΙΑΝ
ΜΑΙΟΣ
2016

ΙΑΝΜΑΪΟΣ
2015

ΙΑΝΜΑΪΟΣ
2016

311.827.854

174.411.098

2015/2013

% χώρας
στο
σύνολο

Αύξηση/
Μείωση %

1,77

‐44,1

Επίσης, συνηµµένα αποστέλλουµε πίνακα µε στοιχεία ελληνικών εξαγόµενων προϊόντων (σε
τετραψήφια ανάλυση) προς την Σαουδική Αραβία.
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικώς τα µέλη σας, τα οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα
πρέπει να επιστρέψουν συµπληρωµένη την συνηµµένη αίτηση συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sbb@mfa.gr µέχρι και την 21η Οκτωβρίου 2016.

Η ∆ιευθύντρια
Σοφία Τσαµίχα
Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β'
Σύν. Συνηµ. Σελ.: 3 (τρία)
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ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
( θέση στην κατάταξη 10 )
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Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα
λάδια). Παρασκευάσµατα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το
βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Μαργαρίνη και µείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή
φυτικά ή από τα βρώσιµα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός από λίπη
και λάδια και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα,
διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελ
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα
υπολείµµατα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών
Σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα (εκτός από βρώσιµους
καρπούς µε κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρµατα
λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης και σπέρµατα ηλιοτρόπιου)
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός
από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από
σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και
παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω
και πάνω σε υπόθεµα. Κόκκοι,
∆ιατάξεις µε υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως
είδη. Λέιζερ (εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και συσκευές οπτικής που
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή
δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανικ
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε
χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το
υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα
στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ
Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση
των µετρητών αυτών
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την
κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς) και τα µέρη αυτών, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Λάµπες-ρεκλάµες, φωτεινοί
πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόµοια είδη, µε µόνιµη πηγή φωτισµού,
καθώς και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµ
Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και
άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιµα, νωπά (εκτός από καρπούς µε κέλυφος,
µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί
µάγγο, µαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν µε κλειδί, µε
συνδυασµό ή µε ηλεκτρισµό), από κοινά µέταλλα. Κλείστρα και συναρµογές
κλείστρων, µε κλειδαριά, από κοινά µέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά
µέταλλα
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη
χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν
αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη
µετασχηµατισµένα
Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και
παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος (εκτός από τα
φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και
τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα. Παρασ
Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες,
παράθυρα, παντζούρια, αµαξώµατα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή
άλλα παρόµοια είδη. Κρεµάστρες τοίχου για ενδύµατα, κρεµάστρες για καπέλα,
κονσόλες, υποστηρίγµατα και
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα
φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε µη υδατώδες µέσο.
∆ιαλύµατα µέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που

2015/2013
2013

Αύξηση
82,6%
2015

289.047.831

598.728.250

14.456.499

13.007.687

4.228.087

12.030.069

9.642.575

11.302.843

5.022.340

10.991.041

11.034.022

7.966.260
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6.723.386

2.741.358

3.685.493

2.471.671
658.186

3.625.266
2.764.940

3.501.115

2.385.140

444.832

1.893.085

816.556

1.790.187

288.964

1.689.114

570.374

1.523.912

488.057

1.457.995

1.908.596

1.376.777

1.657.471

1.230.782

1.024.861

1.356.881
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8474'

αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, µε αναλο
Πώµατα (ό. συµπ. τα πώµατα-στεφάνια, τα ελικοτοµηµένα πώµατα και τα
πώµατα για τη ρύθµιση της ροής), καψούλια επιπωµάτισης φιαλών, βιδωτά
πώµατα, πλάκες πωµάτων, µολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήµατα για τη
συσκευασία, από κοινά µέταλλα
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισµα, το διαχωρισµό, το
πλύσιµο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάµειξη ή τη µάλαξη χώµατος,
µεταλλευµάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό µορφή σκόνης ή
πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συµπίεση ή
Σύνολο Ανωτ.Προϊόντων
Ποσοστό % 1ου Προϊόντος στις Συν.Εξ.
Ποσοστό % Ανωτ.Πρ. στις Συν.Εξαγωγές
Συνολικές Εξαγωγές

509.987

1.142.566

6.951.323

1.104.824

357.489.051
71,7
88,7
403.143.210

687.776.498
81,3
93,4
736.208.544

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 210. 368 2766, 2765 E-mail: sbb@mfa.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
BUSINESS DELEGATION
SAUDI ARABIA 28-30/11/2016
Παρακαλούµε συµπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε
την παρούσα φόρµα στο e-mail: sbb@mfa.gr

COMPANY PROFILE
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Representative’s Name & Position:

Is the company already present in Saudi Arabia?
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Specify your field of interest
Investments:
Exports (specify products):
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Pin-point preferred Business Contacts
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