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Ε.∆. : -Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών)
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ΘΕΜΑ : “Πρόσφατες εξελίξεις οικονοµίας Σαουδικής Αραβίας, Σουλτανάτου
του Οµάν και Υεµένης – Μακροοικονοµικοί ∆είκτες και ∆ιµερές
Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος µε Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του
Οµάν και Υεµένη”.
Αναφερόµενος στο θέµα παραθέτω συνοπτικά στοιχεία για τις πρόσφατες
εξελίξεις των οικονοµιών της Σαουδικής Αραβίας, του Οµάν και της Υεµένης
χώρες οι οποίες ανήκουν στην αρµοδιότητα του Γραφειου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων Τζέντας.
1. Πρόσφατες εξελίξεις Σαουδαραβικής Οικονοµίας – Μακροοικονοµικοί
∆είκτες – Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας
Στις 6 Ιουνίου τ.ε. το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε µε απόλυτη
οµοφωνία το λεγόµενο “Εθνικό Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα – National
Transformation Plan”, βασικό άξονα του στρατηγικού προγράµµατος
µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού της Σαουδαραβικής Οικονοµίας και
Κοινωνίας “Vision 2030”. Παρόλο που από τον περασµένο Ιανουάριο τ.ε. οι
διεθνείς τιµές του πετρελαίου παρουσιάζουν ελαφρώς ανοδικές τάσεις, αυτές
εξακολουθούν να παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά τα
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συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας και προκαλώντας αλυσιδωτές
αντιδράσεις και αρρυθµίες στην δηµοσιονοµική ισορροπία της οικονοµίας.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Σαουδικής
Αραβίας (Saudi Arabian Monetary Agency – SAMA) τα αποθέµατα σε
συνάλλαγµα έχουν φθάσει σε ιστορικό χαµηλό τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ενώ
το έλλειµµα των φορολογικών εσόδων αναµένεται για δεύτερη συνεχή χρονιά να
είναι σε διψήφιο νούµερο.
Απέναντι σε αυτές τις δυσοίωνες εξελίξεις η Σαουδαραβική κυβέρνηση
προετοιµάζει την έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, για πρώτη φορά,
κρατικού οµολόγου συνολικής αξίας 15 δις $.
Μακροοικονοµικοί ∆είκτες
Πληθυσµός
Κατά Κεφαλή
Ετήσιο Εισόδηµα
( σε $)
Α.Ε.Π. (σε δις $)
Οικονοµική
Ανάπτυξη (%
Α.Ε.Π.)
Κατανάλωση (%
Α.Ε.Π.)
Επενδύσεις (%
Α.Ε.Π.)
Βιοµηχανική
Παραγωγή
Ανεργία
Φορολογικό
Ισοζύγιο (%
Α.Ε.Π.)
∆ηµόσιο Χρέος (%
Α.Ε.Π.)
∆ιατραπεζικά
Επιτόκια
Συναλλαγµατική
Ισοτιµία µε $

2013
30,0 εκατοµµ.

2014
30,8 εκατοµµ.

2015
31,4 εκατοµµ.

24.815 $

24.496 $

20.813 $

744 δις $

754 δις $

653 δις $

2,7%

3,6%

3,4%

3,2%

6,1%

6,7%

5,6%

7,5%

-1,5%

0,2%
5,6%
6,5%

3,1%
5,8%
-2,3%

3,3%
5,7%
-15,0%

2,2%

1,6%

5,8%

2,00%

2,00%

2,00%

3,75

3,75

3,75
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Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών (%
Α..Ε.Π.)
Ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών (σε
δις $)
Εµπορικό
Ισοζύγιο (σε δις $)
Εξαγωγές (σε δις
$)
Εισαγωγές (σε δις
$)
Εξαγωγές (%
Α..Ε.Π.)
Εισαγωγές (%
Α.Ε.Π.)
Συναλλαγµατικά
Αποθέµατα (σε
εκατοµ. $ ΗΠΑ)
Εξωτερικό Χρέος
(% Α.Ε.Π.)

18,2%

10,2%

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

135 δις $

76,9 δις $

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

223 δις $

184 δις %

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

376 δις $

342 δις $

153 δις $

158 δις $

-3,2 %

-8,9 %

8,1 %

3,3 %

726 εκατοµµ. $

732 εκατοµµ. $

11,6 %

12,3 %

616 εκατοµµ. $

∆ιµερές Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας
2014 - 2015 (σε €)

Εισαγωγές από
Σαουδική Αραβία
Εξαγωγές προς
Σαουδική Αραβία
Ελλειµµα Εµπορικού
Ισοζυγίου

2014

2015

1.311.565.215 €

956.172.830 € (µείωση
1,38%)

784.089.801 €

737.145.890 € (µείωση
1,07%)

-527.475.414 €

-219.026.940 €
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1. Πρόσφατες εξελίξεις της Οικονοµίας του Σουλτανάτου του Οµάν –
Μακροοικονοµικοί ∆είκτες – Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Οµάν
Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία η Οικονοµία του Οµάν
εξακολουθεί και για το 2016 να παραµένει σε σχετικά σταθερή πορεία, παρόλες
τις συνεχείς µειώσεις των διεθνών τιµών του πετρελαίου. Η παραγωγή
πετρελαίου που έφθασε το 2015 σε ύψος ρεκόρ συµβάλλει σηµαντικά στην
διατήρηση της σταθερής πορείας της εγχώριας οικονοµίας, χωρίς όµως να
εξασφαλίζει την οποιαδήποτε αναπτυξιακή πορεία και για τα επόµενα κρίσιµα,
όπως αποδεικνύεται από τις µέχρι τώρα διεθνείς επιχειρηµατικές και οικονοµικές
εξελίξεις, χρόνια.
Η διαφοροποίηση της Οµανικής Οικονοµίας κρίνεται, περισσότερο από
ποτέ, ως η µοναδική διέξοδος που θα οδηγήσει τη χώρα σε µόνιµα σταθερούς
αναπτυξιακούς ρυθµούς ενισχύοντας τους τοµείς εκείνους που συµβάλλουν στην
ανάπτυξη, όπως ο τουρισµός, οι ανανεώσιµες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Στην πραγµατικότητα η οικονοµία έχει δεχθεί σοβαρό πλήγµα λόγω των
συνεχιζόµενων µειώσεων των τιµών του πετρελαίου, µε την κυβέρνηση να
προχωρά σε όλες τις πολιτικές και µεταρρυθµίσεις που κρίνονται ως αναγκαίες
για την διαφοροποίηση της οικονοµίας και την απεξάρτησή της από την
παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου.
Μετά από πρόσφατη αποστολή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF)
στη χώρα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 Μαϊου τ.ε., σε έκθεσή του αναφέρει ότι,
παρόλη την δραστική µείωση των δαπανών του προϋπολογισµού, απαιτείται
πρόσθετη φορολογική µεταρρύθµιση ώστε να υποστηριχθεί η συναλλαγµατική
ισοτιµία του εγχώριου νοµίσµατος (Οµανικό Ριάλι) προς το δολάριο και να
ενισχυθεί συγχρόνως και η φορολογική σταθερότητα. Επιπλέον των ανωτέρω ο
διεθνής επενδυτικός οίκος Moody’s υποβάθµισε τη χώρα από Α3 σε Baaa1,
κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης αδυναµίας της κυβέρνησης να εξασφαλίσει ένα
σταθερό φορολογικό σύστηµα.
Μακροοικονοµικοί ∆είκτες
Πληθυσµός
Κατά Κεφαλή
Ετήσιο Εισόδηµα

2013
3,6 εκατοµµ.

2014
4,1 εκατοµµ.

2015
4,2 εκατοµµ.
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(σε $)
Α.Ε.Π. (σε δις $)
Οικονοµική
Ανάπτυξη
Κατανάλωση
Επενδύσεις
Βιοµηχανική
Παραγωγή
Ανεργία
Φορολογικό
Ισοζύγιο (%
Α.Ε.Π.)
∆ηµόσιο Χρέος (%
Α.Ε.Π.)
Πληθωρισµός
∆ιατραπεζικά
Επιτόκια
Συναλλαγµατική
Ισοτιµία (µε $)
Ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών (%
Α.Ε.Π.)
Ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών (σε
δις $)
Εµπορικό
Ισοζύγιο (σε δις $)
Εξαγωγές (σε δις
$)
Εισαγωγές (σε δις
$)
Συναλλαγµατικά
Αποθέµατα (σε
εκατοµµ. $)

21.725 $
78,1 δις $

19.963 $
81,7 δις $

3,9 %
6,6 %
5,1 %

2,9 %
4,4 %
4,1 %

3,2 %
7,3 %

7,2 %

0,9 %

-3,4 %

-18,6 %

4,9 %
1,3 %

4,8 %
1,0 %

0,1 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

0,39

0,39

0,39

6,7 %

5,0 %

5,2 δις $

4,1 δις $

24,4 δις $

25,3 δις $

56,4 δις $

53,2 δις $

25,0 δις $

-13,0 δις $

15,9 εκατοµµ. $

16,3 εκατοµµ. $

17,5 εκατοµµ. $
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∆ιµερές Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Οµάν
2014 – 2015 (σε €)
Εισαγωγές από Οµάν

1.611.149 €

Εξαγωγές προς Οµάν

7.343.743 €

Εµπορικό Ισοζύγιο

5.732.594 €

3.327.904 € (αύξηση
2,08%)
9.797.694 € (αύξηση
1,34%)
6.469.790 € (αύξηση
1,13%)

3. Πρόσφατες εξελίξεις της οικονοµίας της Υεµένης – Εξωτερικό Εµπόριο
Ελλάδος – Υεµένης
Η Υεµένη από τα τέλη Μαρτίου 2015 και για ένα χρόνο και πλέον
βρίσκεται ενώπιον µιάς εξαιρετικά κρίσιµης κατάστασης, αντιµετωπίζοντας την
χειρότερη στρατιωτική σύρραξη των τελευταίων ετών. Οι συνεχιζόµενες σφοδρές
συγκρούσεις και η ένταση των εχθροπραξιών µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων
πλευρών, των ανταρτών Houthis και της νόµιµης κυβέρνησης του εξόριστου
Προέδρου της χώρας, σε συνδυασµό µε την δεινή οικονοµική κατάσταση έχουν
δηµιουργήσει στη χώρα συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής εξαθλίωσης και
ασφυξίας.
Η Υεµένη βιώνει την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων ετών.
Παρόλο που από τον Μάρτιο τ.ε. οι εχθροπραξίες στα σύνορα της χώρας µε την
Σαουδική Αραβία έχουν σταµατήσει, αρκετές ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές
αποστολές του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισµών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προσπάθησαν να µεταφέρουν κυρίως
τρόφιµα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στον εξαθλιωµένο πληθυσµό, η
εµπόλεµη κατάσταση δεν έχει εξοµαλυνθεί ενώ διαχύτη είναι η αβεβαιότητα για
τις προσεχείς εξελίξεις.
Οι συνεχιζόµενες στρατιωτικές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει
ανυπολόγιστες ζηµιές σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας ενώ σε µεγάλο βαθµό
έχουν πληγεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, οι υποδοµές είναι σχεδόν
ανύπαρκτες και η συντριπτική πλειοψηφία του άµαχου πληθυσµού λιµοκτονεί και
δεν έχει καµµία πρόσβαση σε βασικά είδη διατροφής και άλλες απαραίτητες
υπηρεσίες. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που δίνουν στην δηµοσιότητα διεθνείς
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οικονοµικοί οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και άλλοι το Α.Ε.Π. της χώρας, από την έναρξη των εχθροπραξιών έως
σήµερα, έχει µειωθεί κατά 28 ποσοστιαίες µονάδες ενώ και άλλοι τοµείς της
οικονοµίας βρίσκονται ενώπιον εξαιρετικά κρίσιµων και απρόβλεπτων συνθηκών.
Συγκεκριµένα έχουν διακοπεί οι εξορύξεις και εξαγωγές πετρελαίου και
φυσικού αερίου, στερώντας έτσι την εγχώρια οικονοµία από µία σηµαντική πηγή
εσόδων. Επίσης οι εισαγωγές αγαθών και άλλων προϊόντων έχουν, σε µεγάλο
βαθµό, περιορισθεί µε µοναδικές εξαιρέσεις τις εισαγωγές σε ενεργειακά
προϊόντα και σε κάποια βασικά είδη τροφίµων. Το χειρότερο όλων είναι η
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που µαστίζει τον πληθυσµό και τις δυσάρεστες
συνέπειες που έχει. Μέχρι και το τέλος 2015 υπολογίζεται ότι έως και 2,5
εκατοµµύρια κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ενώ ο αριθµός των
νεκρών αµάχων συνεχώς αυξάνεται και έχει ξεπεράσει τους 6.000, µε 35.000
περίπου να είναι σοβαρά τραυµατισµένοι. Οι υποδοµές της χώρας είτε
υπολειτουργούν είτε έχουν καταστραφεί τελείως µε τον αριθµό των
µετακινούµενων αµάχων να διογκώνοται συνεχώς.
∆ιµερές Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος – Υεµένης
2014 – 2015 (σε €)
Εισαγωγές από Υεµένη

2014 - 7.826.542 €

Εξαγωγές προς Υεµένη

2014 – 3.456.642

Εµπορικό Ισοζύγιο

2014 – 14.369.900 €

2015 – 892.392 €
(µείωση 19,98%)
2015 – 1.899.752 €
(µείωση 1,82%)
2015 – 1.007.360 €
(µείωση 14,27%)

Ο Προϊστάµενος

Θεόδωρος Ξυπολιάς

