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INTRODUCTION
کشوری در جنوب شرقی اروپا و 

این . جنوب شبه جزیره بالکان است
یه و کشور از شمال با آلبانی، مقدون
دارای بلغارستان و از شرق با ترکیه

ن سرزمی. مرز مشترک زمینی است
اصلی یونان در جنوب و شرق به 
وسیله دریای اژه احاطه شده و از 

.استغرب به دریای یونان نزدیک 
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مقدمه
Greece, officially the Hellenic
Republic, is a country in
Southeastern Europe. Its capital
city is Athens. It borders Albania,
North Macedonia and Bulgaria to
the north, and Turkey to the east.
The Aegean Sea is to the East and
South of mainland Greece, the
Ionian Sea is to the West.



INTRODUCTION

• Greece is a country of 10 million
people with an area of 131,990. This
country has a very long and brilliant
history in the world arena.
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میلیون نفر جمعیت و مساحت ۱۰یونان کشوری با •
این کشور دارای تاریخی بسیار . است۱۳۱٬۹۹۰

.  طوالنی و درخشان در عرصه جهانی است

مقدمه



INTRODUCTION TO THE GREEK ECONOMY

ید امین اقتصاد بزرگ جهان با تول5۱اقتصاد کشور یونان •
میلیارد دالر در 2۱8.۰۳2ناخالص داخلی و تولید ساالنه 

ان از نظر میزان برابری قدرت خرید، یون. سال می باشد
میلیارد دالر ۳۱7.455اقتصاد بزرگ جهان با مین 55

، یونان هفدهمین اقتصاد 2۰۱8از سال . در سال است
.عضو اتحادیه اروپا است28بزرگ در 
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معرفیاقتصادیونان

• Greece's economy is the 51st largest

economy in the world with a gross

domestic product of $ 218.032 billion

per year. In terms of purchasing power

parity, Greece is the 55th largest

economy in the world with 317.455

billion dollars a year. As of 2018, Greece

is the 17th largest economy in the 28

member states of the European Union.



ات میزان کم بارش در کشور و قطعبدلیل •
کوچک اراضی کشاورزی و از طرفی کوچ 

ینی هر جمعیتی از روستا نشینی به شهر نش
روز از رونق کشاورزی در کشور کاسته 

.شودمی

• Due to the low rainfall in the
country and small plots of
agricultural land and on the
other hand the population
migration from rural to urban
areas, the agricultural
prosperity in the country is
decreasing every day.
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AGRICULTURE IN GREECE
کشاورزی در یونان



کشاورزیدریونان

صنعت کشاورزی

دوازدهم در جهان /مقام اول تولید پنبه در اتحادیه اروپا •

ششم در جهان /مقام اول تولید پسته در اتحادیه اروپا•

بعد از اسپانیا /مقام دوم زیتون در اتحادیه اروپا•

مقام دوم تولید هندوانه در اتحادیه اروپا•

مقام سوم تولید انجیر بادام و برنج در اتحادیه اروپا •

اروپامقام چهارم تولید تنباکو و گوجه فرنگی در اتحادیه •

۳۹2)از نظر تولید روغن زیتون پس از اسپانیا و ایتالیا درجایگاه سوم قرار دارد •
(2۰۱۹میلیون دالر صادرات روغن زیتون در سال 

نگی، هلو، کیوی، پرتغال، سیب، لیمو، خیار، توت فرنگی، نار: یونانمیوه های صادراتی •
هم . ی دارندو زعفران در یونان شناخته شده هستند و بازار رو به توسعه اشلیل،پسته 

.می شونداکنون در مناطقی از کشور این محصوالت کشت 

• The first cotton production in the European Union / the
twelfth in the world

• The first place in pistachio production in the European Union /
sixth in the world

• Second place in the EU in olives / Second place after Spain

• Second place in watermelon production in the European
Union

• The third largest producer of almonds and rice in the
European Union

• Fourth place in tobacco production in the European Union

• It ranks third in terms of olive oil production after Spain and
Italy ($ 392 million in olive oil exports in 2019)

• Greek export fruits: Kiwi, Portugal, apple, lemon, cucumber,
strawberry, tangerine, peach, nectarine, pistachio and saffron
are well known in Greece and have a growing market. These
crops are now grown in parts of the country.

AGRICULTURE INDUSTRY
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AGRICULTURE IN GREECE



PRODUCTION OF IMPURITIES CHART
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Series 1 Series 2

Sales

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
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نمودارتولیدناخالصیها



FOODSTUFFS

 ای رژیم غذایی مردم کشور یونان یک رژیم غذایی مدیترانه•
بیشترین ماده ای که آن ها در طبخ غذاهایشان بهره. است

می برند، گندم است؛ اما بااین وجود، نمی توان از جو و 
به کارگیری آن  در تهیه ی برخی از خوراک های طبخ شده، 

همچنین در رژیم غذایی یونان معاصر، . چشم پوشی کرد
ت، از مصرف زیتون، پنیر، بادنجان، کدوی سبز چینی و ماس

.اهمیت بسیاری برخوردار است
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موادغذایی

• The diet of the people of Greece is a

Mediterranean diet. The most common

ingredient they use in cooking is wheat;

However, barley and its use in the

preparation of some cooked foods can

not be ignored. Also in the contemporary

Greek diet, the consumption of olives,

cheese, eggplant, zucchini and yogurt is

very important.



پیشرو در مواد غذایی ارگانیک•

و سرمایه گذاری در بسته بندی صادرات•
بازار یابی محصوالت غذایی 

الل بهره مندی از مواد غذایی خام با کیفیت•
و استاندارد اتحادیه اروپا و در عین حال 

هزینه تولید پایین 

حت سرمایه گذاری در تولید و لیبلینگ ت•
برای صادرات به بازار هایبرند یونانی 

منطقه ای و جهانی

• Leading in organic 

• food Investing in export 
packaging and marketing of food 
products

• Benefit from dumb quality food 
and EU standard and at the same 
time low production cost

• Invest in production and labeling 
under the Greek Bern for export 
to regional and global markets
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FOODSTUFFS

مواد غذایی



INDUSTRY

ونان به در طی سال های اخیر صنایع کشتیرانی و و توریسم ی•
.  استدلیل بحران های مالی یونان به شدت آسیب دیده 
ر اختیار یونان بزرگترین ناوگان کشتیرانی تجاری دنیا را د

نان کشاورزی نیز از دیگر بخش های اصلی اقتصاد یو. دارد
، توتون: است؛ محصوالت عمده کشاورزی یونان را میتوان

نان یو. انگور، موز، زیتون، روغن و مشروبات الکلی دانست
رت در زمینه صنایع سنگین و مادر برنامه ریزی زیادی صو

.نداده است
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صنعت

• In recent years, Greece's shipping and tourism
industries have been severely damaged by the Greek
financial crisis. Greece has the world's largest
merchant shipping fleet. Agriculture is also one of the
main sectors of the Greek economy; The main
agricultural products of Greece can be: tobacco,
grapes, bananas, olives, oils and alcoholic beverages.
Greece has not done much planning for heavy
industry and motherland.



معدن•

انرژی•

آزادمناطق •

نوینفناوری های •
سرمایه گذاری•

• Mine

• Energy

• Free Zones

• New Technologies

• Investment
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INDUSTRY
صنعت



MINE

• Most of the activity in recent years has
focused on gold mining, which is
generally owned by a Canadian
company and has several mines in
operation.
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ال بیشترین فعالیت در سال های اخیر بر معادن ط•
رکت تمرکز داشته که به طور کلی در انحصار یک ش
کانادایی است و چندین معدن را در حال بهره 

.برداری دارد

معدن



ENERGY

• The necessary grounds for the use of
renewable energy are available in this
country. Due to the weather
conditions, it has more than 250
sunny days a year and due to its
geographical and coastal location, it
can easily benefit from wind energy.
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زمینه های الزم برای استفاده از انرژی های تجدید•
ب و به واسطه وضعیت آ. پذیر در این کشور مهیاست

روز آفتابی در سال دارد و به 25۰هوایی بیش از 
تواند دلیل موقعیت جغرافیایی و ساحلی به راحتی می

.ار انرژی بادی بهره مند گردد

انرژی



FREE ZONES

• Three free zones: Piraeus, Thessaloniki,
Heraklion, which are exempt from taxes
and customs duties, which is why today
China uses the port of Piraeus to export
to the Balkans and the European Union.
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معاف از پیرائوس تسالونیکی هراکلیون که: سه منطقه آزاد•
ین مالیات و عوارض گمرکی هستند به همین دلیل امروزه چ

یه اروپا از بندرگاه پیرائوس برای صادرات به بالکان و اتحاد
.کنداستفاده می 

مناطقآزاد



NEW TECHNOLOGEIS

• The Ioannina region is known as
Silicon Valley Greece due to the
existence of numerous university
centers and Greek and foreign
companies active in the field of IT
and new technology. American
companies such as Microsoft have
invested in Greek companies.
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منطقه ی یوآنینا به دلیل وجود مراکز متعدد •
ر دانشگاهی و شرکت های یونانی و خارجی فعال د

ان و فناوری نوین به سیلیکون ولی یون ITزمینه 
فت مشهور است شرکت آمریکایی مثل مایکروسا

.در شرکت های یونانی سرمایه گذاری کرده اند

فناوریهاینوین



INVESTMENT

• Greece is a major foreign
investor in the Balkans and
Eastern Europe. Bulgaria, Serbia,
Romania, Macedonia and
Albania are the most important
countries in which Greece has
invested.
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یونان سرمایه گذار اصلی خارجی در کشور •
ب های منطقه ی بالکان و اروپای شرقی محسو

دونیه و می شود بلغارستان صربستان رومانی مق
ان در آلبانی مهم ترین کشور هایی هستند یون

.استآن ها سرمایه گذاری کرده 

سرمایهگذاری



ونان نفت مهم ترین کاالی صادراتی ایران به ی
ته با در طی سال های گذشته بوده است که الب

وده توجه به تحریم ها با فراز و نشیب همراه ب
.است

ایرانترین اقالم صادراتی مهم 
۱4/7)مواد شیمیایی خشکبار و شیشه:•

(2۰۱۹میلیون دالر 

ت ماشین آال:مهم ترین اقالم وارداتی ایران•
(2۰۱۹میلیون دالر در سال22/2)و دارو 

Oil has been Iran's most important 
export to Greece in recent years, 
although it has fluctuated due to 
sanctions.

Iran's most important export 
items: 

• dried fruits and glass chemicals 
($ 7.14 million 2019)Iran's most 
important imported items: 

• machinery and medicine ($ 2.22 
million in 2019)
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IRAN-GREECE RELATIONS

روابط ایران و یونان



SHARED ROOM SERVICE TO ENTER 
THE GREEK MARKET 

• Facilitate and make the necessary arrangements
for attending and renting booths in relevant
exhibitions (for example, Thessaloniki Exhibition
is the most important and comprehensive
exhibition in this country where various goods
can be offered. So far, eighty-four periods of this
exhibition have been held. And in the last
period, it had more than 285 thousand visitors.
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تسهیل و انجام هماهنگی های الزم برای حضور و اجاره•
شگاه به عنوان مثال نمای)غرفه در نمایشگاه های مربوطه

اهاین کشور تسالونیکی مهمترین و فراگیر ترین نمایشگ
تا .است که کاال های مختلف امکان عرضه در آن را دارند

ه برگزار شدنمایشگاه کنون هشتاد و چهار دوره این 
هزار بازدید کننده 285است و در دوره گذشته بیش از 

.داشته است

خدماتاتاقمشترکبرایورودبهبازاریونان



TEAM

مهدی جهانگیری کوهشاهی

(رئیس هیئت مدیره)

حسین سالح ورزی

(نائب رئیس هیئت مدیره)

علی نقیب 

(نایب رئیس هیئت مدیره)

مجید موافق قدیری 

(دبیر-عضو هیئت مدیره)
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اعضایگروه



TEAM

ناصر ریاحی 

(عضو هیئت مدیره)

عبدالهادی جابری پور حسن نژاد غالمحسن 

(عضو هیئت مدیره)
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اعضایگروه

(عضو هیئت مدیره)



باتشکرازهمراهیتان
INFO@IGCCIM.COM

HTTP://WWW.IGCCIM.COM/

THANK YOU!


