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1 Οικονομύα Αιγύπτου 

1.1 Επιςκόπηςη τησ αιγυπτιακόσ οικονομύασ  

Θ πορεία τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ζχει επθρεαςτεί κατά τθν περίοδο τθσ τελευταίασ 
οκταετίασ ςε ςθμαντικό βακμό από τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ χϊρα, ιδιαίτερα ςτθ 
διάρκεια τθσ τριετίασ 2011-2013 και τον απόθχό τουσ μζχρι ςιμερα.  

Θ αιγυπτιακι εξζγερςθ του Ιανουαρίου 2011 οδιγθςε ςτθν αποπομπι του επί 30ετία 
προζδρου Χόςνι Μουμπάρακ, τθν εκλογι νζου κοινοβουλίου ςτισ αρχζσ του 2012 και τθν 
αναρρίχθςθ ςτθν εξουςία, τον Ιοφλιο του ίδιου ζτουσ, του Mohamed Morsi, ο οποίοσ, 
ςτθριηόμενοσ από τθ Μουςουλμανικι Αδελφότθτα είχε κερδίςει οριακά τισ προεδρικζσ 
εκλογζσ. Τον επόμενο χρόνο, ςε ςυνζχεια διαδθλϊςεων κατά τθσ κυβζρνθςθσ Morsi, οι 
αιγυπτιακζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ παρενζβθςαν, απομάκρυναν από τθν εξουςία τον Morsi 
τον Ιοφλιο του 2013 και τον αντικατζςτθςαν με τον προςωρινό πρόεδρο Adly Mansour. 
Τον Ιανουάριο 2014, οι Αιγφπτιοι ενζκριναν νζο ςφνταγμα και με δθμοψιφιςμα το Μάιο 
2014 εξζλεξαν πρόεδρο τον Abdel Fattah Al Sisi, ο οποίοσ ςτθ διάρκεια του 2018 
επανεξελζγθ για δεφτερθ φορά ςτο ανϊτατο κυβερνθτικό αξίωμα τθσ χϊρασ.  

Το αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον που ακολοφκθςε τθν εξζγερςθ του 2011 είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ςθμαντικοφσ 
τομείσ εντάςεωσ εργαςίασ, όπωσ ο τουριςμόσ και οι καταςκευζσ, με ςυνζπεια τθν άνοδο 
τθσ ανεργίασ. Θ αναιμικι οικονομικι ανάπτυξθ κατά τθν τριετία 2011-13 και θ δραματικι 
μείωςθ τθσ ειςροισ ξζνου ςυναλλάγματοσ ζπλθξαν τα δθμόςια οικονομικά, με 
αποτζλεςμα θ χρθματοδότθςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ κακϊσ και οι δαπάνεσ 
για ειςαγωγζσ να καλφπτονται επί ςειρά ετϊν κυρίωσ από δάνεια και δωρεζσ των χωρϊν 
του Κόλπου. 

Στο διάςτθμα 2012-2014, οι ςυνικεισ ρυκμοί οικονομικισ μεγζκυνςθσ περί το 7% 
ζδωςαν τθν κζςθ τουσ ςε εξαιρετικά ςυγκρατθμζνεσ αυξιςεισ του ΑΕΡ. Θ εν λόγω τάςθ 
άρχιςε να αντιςτρζφεται από τα μζςα του 2014. Το οικονομικό ζτοσ 2015/2016 ο ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ ανιλκε ςε 4,3%, ελαφρότατα μειωμζνοσ ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο 
οικονομικό ζτοσ, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ μεγάλθσ ςτενότθτασ ςυναλλαγματικϊν 
πόρων που ακολοφκθςε τθν ιςχυρι πτϊςθ των τουριςτικϊν εςόδων από τα τζλθ του 
2015, θ οποία είχε ωσ ςυνζπεια τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 
του εμπορίου. Το οικονομικό ζτοσ 2016/17, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ανιλκε ςε 4,2%, το ζτοσ 
2017/18 αυτόσ ανιλκε ςε 5,3%, το 2018/19 ςε 5,6%, ενϊ κατά τθ μζχρι τϊρα διάρκεια 
του ζτουσ 2019/20 ζχουν παρατθρθκεί αναπτυξιακοί ρυκμοί τθσ τάξεωσ του 5,6% το 
εξάμθνο Ιουλ.-Δεκ. 2019 και 5% το τρίμθνο Ιαν.-Μαρ. 2020, αντίςτοιχα. Ράντωσ, το 
ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ ζχει επιφζρει προσ τα κάτω αναπροςαρμογζσ ςτισ 
φετινζσ εκτιμιςεισ περί ανάπτυξθσ, με τθν κυβζρνθςθ να προςδοκά πωσ θ αιγυπτιακι 
οικονομία κα μεγεκυνκεί κατά 4% ςτθ διάρκεια του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, ζναντι 
προθγοφμενων προβλζψεων που ανζβαηαν το ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο 5,8%.   

Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα, που είχαν μειωκεί από $36 δις. τον Ιανουάριο 2011 ςε 
$16,7 δις. τον Ιοφλιο του 2014, διαμορφϊκθκαν ςτο επίπεδο των $20,1 δις. ςτο τζλοσ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2014/2015. Στθ ςυνζχεια κατζγραψαν εκ νζου ςθμαντικι πτϊςθ, 
με αποτζλεςμα ςτα τζλθ του 2015 να καταλιξουν ςτα επίπεδα των $16,4 δις., 
ςθματοδοτϊντασ τθ ςυναλλαγματικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ χϊρα ςτθ διάρκεια του 
2016. Το Νοζμβριο του 2016, θ ςυμφωνία τθσ Αιγφπτου με το ΔΝΤ για παροχι 
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εκτεταμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ τριετοφσ διάρκειασ, ςυνολικοφ φψουσ $12 
δις., ςε ςυνδυαςμό με τθ ροι αναπτυξιακϊν και διμερϊν χρθματοδοτιςεων από 
διεκνείσ οργανιςμοφσ και οριςμζνεσ, κυρίωσ αραβικζσ, χϊρεσ, βελτίωςε ςταδιακά τθν 
εικόνα των ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων, επαναφζροντάσ τα τον Ιοφλιο 2017 ςτα 
επίπεδα του 2011. Στθ διάρκεια του 2018 και του 2019 τα ςυναλλαγματικά αποκζματα 
αναρριχικθκαν ςε ιςτορικά υψθλά επίπεδα, ανϊτερα εκείνων του 2011 ($45,51 δις. το 
Φεβρουάριο 2020). Το τρίμθνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 τα ςυναλλαγματικά αποκζματα 
κατζγραψαν απότομθ πτϊςθ ςτα $36 δις., λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν ςε 
ςυνάλλαγμα εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που προκάλεςε θ πανδθμία.  

Θ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, τα νζα μεγαλεπιβολα ζργα κακϊσ και 
οι δφο ανακεωριςεισ τθσ επενδυτικισ νομοκεςίασ, το 2015 και το 2017, φαίνεται πωσ 
δθμιοφργθςαν ζνα ελαφρϊσ ευνοϊκότερο περιβάλλον για τισ ξζνεσ επενδφςεισ. Οι 
κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων, οι οποίεσ μειϊκθκαν από $8,1 δις. το 
2008/9 ςε $3,75 δις. το 2012/13 και ςε $4,18 δις. το 2013/2014, το 2014/2015 ανζβθκαν 
ςτα επίπεδα των $6,38 δις., το 2015/16 ακόμθ παραπάνω, ςτα $6,93 δις., το 2016/17 
ςτα $7,93 δις. Το ζτοσ 2017/18 οι κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ μειϊκθκαν ελαφρϊσ 
ςτα $7,72 δις., το 2018/19 ανζκαμψαν ςτα $8,24 δις., ενϊ κατά το πρϊτο εξάμθνο του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019/20 εμφανίηονται αυξθμζνεσ κατά 18,5% ζναντι του εξαμινου 
2017/18, ανερχόμενεσ ςε $4,96 δις.  

Θ χϊρα διατθροφςε μζχρι τθν εξζγερςθ του Ιανουαρίου 2011 ιςχυροφσ 
πολιτικοοικονομικοφσ δεςμοφσ με τθ Δφςθ. Μετά από κάποια κάμψθ ςτθ διάρκεια τθσ 
ταραγμζνθσ περιόδου οι δεςμοί αυτοί αποκαταςτάκθκαν ςε μεγάλο βακμό. Τθν 
τελευταία εξαετία, παράλλθλα με τον ζκδθλο προςανατολιςμό, προσ εξαςφάλιςθ 
ςτιριξθσ, προσ τισ πλοφςιεσ χϊρεσ του Κόλπου (πλθν του Κατάρ), θ χϊρα οικοδομεί 
δεςμοφσ με ανερχόμενεσ οικονομικζσ δυνάμεισ όπωσ θ Κίνα και θ Ινδία ενϊ ενιςχφονται 
ςθμαντικά οι ςχζςεισ τθσ με τθ ωςία.  

Θ κυβζρνθςθ Al Sisi υλοποιεί τθν τελευταία πενταετία ευρφ και επϊδυνο πρόγραμμα 
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων με κεντρικοφσ ςτόχουσ τθν εξυγίανςθ τθσ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθ μείωςθ των κρατικϊν δαπανϊν (κυρίωσ των 
επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν ενζργεια) και του δθμοςίου χρζουσ, αλλά και τθν 
αναμόρφωςθ του επενδυτικοφ πλαιςίου και τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων. Θ 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων, το οποίο εκπονικθκε από τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, αποτζλεςε προαπαιτοφμενο για τθν παροχι του «πακζτου» 
χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ςτθ διάρκεια του 
2016.   

Στισ 11 Νοεμβρίου 2016 το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του ΔΝΤ ενζκρινε τριετοφσ διάρκειασ 
εκτεταμζνθ χρθματοδοτικι διευκόλυνςθ προσ τθν Αίγυπτο, φψουσ $12 δις. Θ Κεντρικι 
Τράπεηα τθσ Αιγφπτου (CBE) είχε προθγουμζνωσ ανακοινϊςει, ςτισ 3.11.2016, τθν 
απόφαςι τθσ για μετάβαςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ςε 
κακεςτϊσ ελεφκερθσ διακφμανςθσ. Στισ 3.11.2016, θ Κεντρικι Τράπεηα αποφάςιςε 
επίςθσ τθν αφξθςθ των επιτοκίων αναφοράσ κατά 300 μονάδεσ βάςθσ, ενϊ αργότερα, 
ςτθ διάρκεια του 2017, προκειμζνου να αντιμετωπίςει τισ εντονότατεσ πλθκωριςτικζσ 
πιζςεισ που δθμιοφργθςε θ απελευκζρωςθ του κακεςτϊτοσ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ, 
προχϊρθςε δισ ςε αυξιςεισ των επιτοκίων αναφοράσ τθσ, κατά 400 μονάδεσ βάςθσ 
ςυνολικά. Το 2018, θ Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου προχϊρθςε αρχικά ςε δφο διαδοχικζσ 
μειϊςεισ των βαςικϊν επιτοκίων κατά ςυνολικά 200 μονάδεσ βάςθσ. Στθ ςυνζχεια, και 
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επί ζνα περίπου ζτοσ, θ Κεντρικι Τράπεηα άφθςε τα βαςικά επιτόκια ςτακερά, ενϊ ςτα 
μζςα Φεβρουαρίου 2019 προχϊρθςε ςε μείωςι τουσ κατά 100 μονάδεσ βάςθσ. Συνολικά 
ςτθ διάρκεια του 2019, θ Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου μείωςε τζςςερισ φορζσ τα 
επιτόκια, κατά 450 μονάδεσ βάςθσ ςυνολικά, ενϊ το Μάρτιο 2020 τα μείωςε κατά 300 
μονάδεσ βάςθσ ςε μία προςπάκεια ςτιριξθσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ και προςταςίασ 
τθσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ παγκόςμιασ πανδθμίασ κορωνοϊοφ. Στθν παροφςα φάςθ, το 
επιτόκιο κατακζςεων μίασ θμζρασ ανζρχεται ςε 9,25%, το επιτόκιο δανειςμοφ μίασ 
θμζρασ ςε 10,25%, ενϊ το βαςικό και το προεξοφλθτικό επιτόκιο ςε 9,75%, αντίςτοιχα.   

Θ απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ οδιγθςε ςε απότομθ αρχικά 
υποτίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ που ςυνεχίςτθκε, ςυνοδευόμενθ από ζντονεσ 
πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του 2017. Στθ ςυνζχεια ωςτόςο, το 
αιγυπτιακό νόμιςμα ζδειξε αξιοςθμείωτεσ τάςεισ ςτακεροποίθςθσ από το τζλοσ του 
2017 και ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του 2018, ενϊ από τισ αρχζσ του 2019 και μζχρι το 
Μάιο 2020 –με οριςμζνεσ διακυμάνςεισ- θ αιγυπτιακι λίρα ζχει ανατιμθκεί ςθμαντικά 
τόςο ζναντι του δολλαρίου, όςο και ζναντι του ευρϊ, με τθν ιςοτιμία τθσ προσ το 
δολλάριο να πζφτει το Δεκζμβριο 2019 κάτω από το επίπεδο των 16 λιρϊν και να 
διατθρείται ςε αυτό ζωσ τισ αρχζσ Ιουνίου 2020. Ωσ τα μζςα Ιουνίου 2020 πάντωσ, θ λίρα 
ζχει υποτιμθκεί ςε ςχζςθ με το δολλάριο και τα λοιπά ιςχυρά διεκνι νομίςματα, με τθν 
ιςοτιμία να υπερβαίνει και πάλι το κατϊφλι των 16 λιρϊν ανά δολλάριο.    

Από το δεφτερο ιμιςυ του 2017 παρατθρικθκε γενικι τάςθ αποκλιμάκωςθσ του 
πλθκωριςμοφ, θ οποία ςυνεχίςτθκε κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2018 και του 2019. 
Σθμειϊνεται ότι κατά το διάςτθμα Μαΐου-Οκτωβρίου 2019, ο ετιςιοσ ρυκμόσ 
πλθκωριςμοφ είχε μειωκεί κατά περίπου 11 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από το 14,09% ςτο 
3,15%. Στθ ςυνζχεια ο πλθκωριςμόσ ακολοφκθςε ανοδικι πορεία με διακυμάνςεισ, με το 
ςχετικό δείκτθ να ανζρχεται ςε 5,88% τον Απρίλιο και ςε 4,7% το Μάιο 2020, ςε ετιςια 
βάςθ.  

Κατ’ ακολουκία τθσ απελευκζρωςθσ του ςυναλλαγματικοφ κακεςτϊτοσ τθσ λίρασ, τθσ 
λιψθσ τθσ εκτεταμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ από το ΔΝΤ, και κυρίωσ τθσ 
προςιλωςθσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ ςτθν υλοποίθςθ εντατικοφ προγράμματοσ 
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, αρκετοί διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ αλλά και 
χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί ανακεϊρθςαν προσ το καλφτερο τισ εκτιμιςεισ τουσ 
για τισ προοπτικζσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Το Μάιο 2018, ο διεκνισ οίκοσ 
αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s αναβάκμιςε τθ μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι ικανότθτα 
τθσ Αιγφπτου ςε εγχϊριο και ξζνο νόμιςμα ςε “B” από “B-” που ιταν προθγουμζνωσ. Το 
Μάρτιο 2019, ο διεκνισ οίκοσ Fitch αναβάκμιςε τθν αξιολόγθςθ του αξιόχρεου των 
μακροπρόκεςμων τίτλων χρζουσ τθσ Αιγφπτου, τόςο ςε ξζνο όςο και εγχϊριο νόμιςμα, 
ςτο επίπεδο του “B+”, ενϊ τον Απρίλιο 2019, ο διεκνισ οίκοσ αξιολόγθςθσ Moody’s 
αναβάκμιςε επίςθσ το αξιόχρεο τθσ Αιγφπτου ςε “B2” από “Β3” που ιταν 
προθγουμζνωσ. Σθμειϊνεται ότι οι ανωτζρω διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ δεν ζχουν 
μεταβάλει προςφάτωσ τισ αξιολογιςεισ τουσ για τθν αιγυπτιακι οικονομία, ςε ςυνζχεια 
του ξεςπάςματοσ τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ και των αρνθτικϊν επιπτϊςεων 
αυτισ ςε αρκετοφσ κλάδουσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Αίγυπτο.       

Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι, ςτο πλαίςιο τθσ τακτικισ αξιολόγθςθσ του βακμοφ 
επικινδυνότθτασ χωρϊν όςον αφορά τθν αςφάλιςθ εξαγωγικϊν πιςτϊςεων (“Country 
Risk Classifications Index”), θ πλζον πρόςφατθ ανακεϊρθςθ τθσ οποίασ ζγινε ςτισ 
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31.1.2020, ο ΟΟΣΑ διατιρθςε ςτακερι για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά τθν αξιολόγθςθ 
κινδφνου τθσ Αιγφπτου ςε 5, ζναντι 6 που ιταν ζωσ τον Ιοφνιο 2018.  

Τα τελευταία 31/2 χρόνια, μεγάλοι διεκνείσ τραπεηικοί όμιλοι ενκάρρυναν τουσ πελάτεσ 
τουσ να επενδφςουν ςε βραχυπρόκεςμα ζντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακοφ δθμοςίου, 
ϊςτε να επωφελθκοφν από τισ ευνοϊκζσ εξελίξεισ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. Θ τάςθ αυτι 
αποτυπϊκθκε ξεκάκαρα ςτθν αξία των αιγυπτιακϊν εντόκων γραμματίων εισ χείρασ 
ξζνων επενδυτϊν, θ οποία το Μάρτιο 2018 ζφκαςε το επίπεδο των EGP380,31 δις. 
(περίπου $21,5 δις.), ζναντι μόλισ EGP532 εκατ. τον Ιοφνιο 2016 και EGP176,6 δις. τον 
Ιοφνιο 2017, αντίςτοιχα. Στθ ςυνζχεια και ζωσ το τζλοσ του 2018, οι τοποκετιςεισ ξζνων 
επενδυτϊν ςε αιγυπτιακά ζντοκα γραμμάτια είχαν μειωκεί βακμιαία, με αποτζλεςμα να 
φκάςουν το επίπεδο των EGP192,28 δις. (περίπου $10,95 δις.) το Δεκζμβριο 2018, λόγω 
των οικονομικϊν αναταράξεων που ταλάνιςαν κατά το δεφτερο ιμιςυ του 2018 τισ 
αναδυόμενεσ αγορζσ.  

Στθ διάρκεια του 2019 υπιρξε ανάκαμψθ των εν λόγω τοποκετιςεων, με το φψοσ τουσ 
να φκάνει τον Ιοφνιο 2019 το επίπεδο των EGP276,65 δις. (περίπου $17,2 δις. με 
τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) και εκείνο των EGP254,3 δις. το Δεκζμβριο 2019. Το πρϊτο δίμθνο 
του 2020, θ αξία των αιγυπτιακϊν εντόκων γραμματίων εισ χείρασ ξζνων επενδυτϊν 
αυξικθκε εντυπωςιακά ανερχόμενθ ςε EGP310,65 δις. ($19,3 δις. με τρζχουςεσ 
ιςοτιμίεσ) το Φεβρουάριο. Ωςτόςο το Μάρτιο 2020, υπό το βάροσ των υφεςιακϊν 
πιζςεων που ζχει αςκιςει θ διεκνισ πανδθμία κορωνοϊοφ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ, 
οι ςυνολικζσ εκροζσ κεφαλαίων από τθν Αίγυπτο εκτιμϊνται ςε περίπου $13,5 δις., 
κακϊσ θ αξία των χρεογράφων του αιγυπτιακοφ δθμοςίου εισ χείρασ ξζνων επενδυτϊν 
μειϊκθκε κατά το ιμιςυ περίπου, πζφτοντασ ςτο επίπεδο των EGP149,3 δις., ενϊ τον 
Απρίλιο αυτι ζπεςε ακόμθ περιςςότερο, ςτο επίπεδο των EGP119,1 δις. ($7,4 δις. με 
τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Ράντωσ, ζγκυροι εγχϊριοι και διεκνείσ οικονομικοί αναλυτζσ 
εκτιμοφν ότι «τα χειρότερα ζχουν ιδθ περάςει όςον αφορά τθν τάςθ φυγισ κεφαλαίων 
από τισ αναδυόμενεσ αγορζσ»,    

Στο τζλοσ του 2019  ολοκλθρϊκθκε θ ιςχφσ τθσ τριετοφσ διάρκειασ  χρθματοδοτικισ 
διευκόλυνςθσ, ςυνολικοφ φψουσ $12 δις. που ζλαβε τμθματικά θ Αίγυπτοσ, αρχισ 
γενομζνθσ από το Νοζμβριο 2016. Τον Οκτϊβριο 2019, το ΔΝΤ δθμοςίευςε τθν πζμπτθ 
και τελευταία του αξιολόγθςθ για το πρόγραμμα οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων που 
υλοποιεί θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, θ οποία είχε ολοκλθρωκεί τον Ιοφλιο του ιδίου ζτουσ, 
προτοφ εκταμιευκεί θ ζκτθ και τελικι δόςθ τθσ τριετοφσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ. 
Στθν αξιολόγθςι του, το ΔΝΤ είχε επιςθμάνει τθν ικανοποιθτικι πορεία των 
μεταρρυκμίςεων και τθ ςυνακόλουκθ βελτίωςθ των δθμοςιονομικϊν και 
μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ χϊρασ, μθν παραλείποντασ να επιςθμάνει ωςτόςο ότι θ 
πρόοδοσ των μεταρρυκμίςεων υπιρξε ανιςομερισ μεταξφ των διαφόρων κλάδων τθσ 
οικονομίασ, με αναβολζσ και κακυςτεριςεισ υλοποίθςθσ οριςμζνων μεταρρυκμίςεων, 
κυρίωσ όςον αφορά το ςφςτθμα διάκεςθσ βιομθχανικϊν γαιϊν, τισ ιδιωτικοποιιςεισ 
κρατικϊν εταιρειϊν δια τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο, το νζο μθχανιςμό 
προςδιοριςμοφ των τιμϊν των καυςίμων, τθν ψιφιςθ των εκτελεςτικϊν κανονιςμϊν για 
τθ νζα νομοκεςία περί κρατικϊν προμθκειϊν.  

Στο τζλοσ Απριλίου 2020, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, αντιλαμβανόμενθ το χρθματοδοτικό 
κενό που δθμιουργείτο τόςο ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν όςο και ςτον κρατικό 
προχπολογιςμό εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζνεκα τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ 
κορωνοϊοφ, ςτράφθκε εκ νζου προσ το ΔΝΤ, αιτοφμενθ επείγουςα χρθματοδοτικι 
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ςυνδρομι. Στισ 11/5, το εκτελεςτικό ςυμβοφλιο του ΔΝΤ ενζκρινε το αίτθμα τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για λιψθ επείγουςασ αρωγισ μζςω του διακζςιμου “rapid 
financing instrument” (RFI) προκειμζνου να καλυφκοφν οι άμεςεσ ανάγκεσ του ιςοηυγίου 
πλθρωμϊν και να αντιμετωπιςτοφν οι αρνθτικζσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ διεκνοφσ 
πανδθμίασ κορωνοϊοφ ςτθν Αίγυπτο. Το φψοσ τθσ εγκρικείςασ χρθματοδοτικισ 
ςυνδρομισ προσ τθν Αίγυπτο ανζρχεται ςε $2,772 δις. Θ εκταμίευςθ τθσ εγκρικείςασ 
επείγουςασ χρθματοδοτικισ ςυνδρομισ από το Ταμείο ζλαβε χϊρα μόλισ μία θμζρα 
αργότερα, ςτισ 12/5, ενϊ ςτισ 5/6 επετεφχκθ ςυμφωνία ςε τεχνικό επίπεδο μεταξφ 
Αιγφπτου και ΔΝΤ για παροχι από το δεφτερο χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ μζςω 
“stand-by arrangement”, φψουσ $5,2 δις., μονοετοφσ διάρκειασ. Θ ζγκριςθ τθσ εν λόγω 
ςυμφωνίασ από το εκτελεςτικό ςυμβοφλιο του Ταμείου αναμζνεται να εξαςφαλιςτεί ωσ 
το τζλοσ Ιουνίου 2020. Επιπλζον, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ευρίςκεται ςε ςυνομιλίεσ και 
με άλλουσ διεκνείσ πιςτωτζσ, τόςο χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ όςο και χϊρεσ, με 
ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων πόρων τθσ τάξεωσ των $4 δις.  

Θ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί 
μζςω τθσ υλοποίθςθσ των κυβερνθτικϊν δεςμεφςεων για τθν προϊκθςθ των 
επενδφςεων και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, ωςτόςο διατυπϊνονται 
προςφάτωσ οριςμζνεσ ςχετικζσ επιφυλάξεισ, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που θ 
«περιπζτεια» τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ δεν λιξει γριγορα εντόσ του 2020. Θ 
ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ από το ΔΝΤ, τθν Ε.Ε., τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, κακϊσ και τισ 
χϊρεσ του Κόλπου (πλθν Κατάρ) αναμζνεται πάντωσ ότι κα εξακολουκιςει να ενιςχφει 
τθν οικονομικι ανάπτυξθ κατά τα επόμενα χρόνια. Θ επιχειροφμενθ από τθν κυβζρνθςθ, 
δφςκολθ, αςφαλϊσ, πορεία προσ το βακμιαίο εκχρθματιςμό τθσ οικονομίασ, τθσ οποίασ 
ο τομζασ τθσ παραοικονομίασ ξεπερνάει κατά τουσ υπολογιςμοφσ κάποιων ειδικϊν το 
60%, κα βοθκιςει ακόμα περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

1.1.1 Η δομό τησ οικονομύασ 

Θ κατά τομζα τθσ οικονομίασ ποςοςτιαία ςυνειςφορά ςτο ΑΕΡ εμφάνιςε τθν ακόλουκθ 
ςφνκεςθ το οικονομικό ζτοσ 2018/19: Τομζασ υπθρεςιϊν 58,72%, βιομθχανία, εξορφξεισ 
& θλεκτριςμόσ 29,9%, γεωργία 11,37%. Στο παρακάτω ςχιμα απεικονίηονται 
αναλυτικότερα ποςοςτά κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ςτοιχεία ςε 
τρζχουςεσ τιμζσ). 

Διάγραμμα 1: Σφνκεςθ ΑΕΡ 2018/19 (κυριότεροι κλάδοι) 

 
              Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) Σθμείωςθ: ςτοιχεία ςε τρζχουςεσ τιμζσ. 
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Κατωτζρω παρατίκεται ςυνοπτικι αναφορά ςτουσ πλζον ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ 
αιγυπτιακισ οικονομίασ. 

Α. Γεωργύα 

Ο αγροτικόσ τομζασ ςυμβάλλει παραδοςιακά με ποςοςτό πλθςίον του 11% ςτθ 
διαμόρφωςθ του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ (11,37% το ζτοσ 2018/19). Ο κλάδοσ απαςχολεί 
μεταξφ 30% και 40% του εργατικοφ δυναμικοφ. Οι κφριεσ καλλιζργειεσ ςτθν Αίγυπτο 
περιλαμβάνουν τα δθμθτριακά (ςιτάρι, ρφηι, καλαμπόκι), φροφτα –κυρίωσ εςπεριδοειδι- 
και λαχανικά, ηαχαροκάλαμο και ηαχαρότευτλα, βαμβάκι, ενϊ θ χϊρα παράγει επίςθσ 
γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα κρζατοσ και πουλερικϊν, ψάρια & καλαςςινά. 
Ανοδικζσ τάςεισ παρατθροφνται ςτθν παραγωγι ελιάσ.  

Βαςικότερο πρόβλθμα τθσ, μεγάλθσ όντωσ, αγροτικισ παραγωγισ τθσ Αιγφπτου είναι 
ότι δεν επαρκεί για να καλφψει τισ ανάγκεσ του ταχφτατα αυξανόμενου πλθκυςμοφ 
τθσ, με αποτζλεςμα να πραγματοποιοφνται ακρόεσ ειςαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων. Θ 
Αίγυπτοσ αποτελεί, ςθμειωτζον, το μεγαλφτερο παγκοςμίωσ ειςαγωγζα ςιτθρϊν. Θ 
εκνικι αγροτικι πολιτικι εςτιάηεται κυρίωσ ςτθ δθμιουργία νζων καλλιεργιςιμων 
εκτάςεων ςτθν ζρθμο, ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ –ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από διεκνείσ 
οργανιςμοφσ όπωσ θ Ε.Ε., θ Ραγκόςμια Τράπεηα κ.α.- ςε μεγάλα ζργα με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ των ςυςτθμάτων άρδευςθσ και τθσ διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, κακϊσ και 
ςτισ επενδυτικζσ ςυμπράξεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε ζργα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ.  

Κορυφαία κρατικι πολιτικι για τθν αναβάκμιςθ του εγχϊριου αγροτικοφ κλάδου 
αποτελεί το πρόγραμμα ανάκτθςθσ εκτάςεων 1,5 εκατ. feddans αγροτικισ γθσ, που 
ανακοινϊκθκε από τον Ρρόεδρο Al Sisi ςτα τζλθ του 2015. Το πρόγραμμα ζχει ςκοπό τθν 
υλοποίθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων ςε ερθμικζσ εκτάςεισ 1,5 εκατ. feddans (1 feddan= 
4.200 τετρ. μζτρα), με ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ αγροτικισ γθσ κατά ςυνολικά 20%. Το εν 
λόγω πρόγραμμα, το οποίο διατρζχει 8 ςυνολικά αιγυπτιακζσ επαρχίεσ ςτθ Δυτικι Ζρθμο 
αλλά και το Σινά, υλοποιείται ςε 3 φάςεισ, ςτο μεγαλφτερο μζροσ του από το Στρατό, και 
προβλζπει τθ διάνοιξθ περίπου 1.500 νζων φρεάτων φδατοσ, με ςκοπό τθ μετατροπι 
των ερθμικϊν εκτάςεων ςε καλλιεργιςιμθ αγροτικι γθ. Το πρόγραμμα προςελκφει το 
ενδιαφζρον αρκετϊν διεκνϊν επιχειρθματικϊν ομίλων, δεδομζνου ότι παρουςιάηει 
αξιόλογεσ ευκαιρίεσ δραςτθριοποίθςθσ.   

Β. Βιομηχανύα 

Οι κυριότεροι βιομθχανικοί κλάδοι τθσ χϊρασ είναι: θ κλωςτοχφαντουργία, θ 
μεταποίθςθ τροφίμων, θ χθμικι βιομθχανία, θ φαρμακοβιομθχανία, θ βιομθχανία 
μετάλλων, θ τςιμεντοβιομθχανία και θ βιομθχανία δομικϊν υλικϊν, θ 
αυτοκινθτοβιομθχανία, θ ελαφρά βιομθχανία, οι κλάδοι διφλιςθσ πετρελαίου και 
πετροχθμικϊν / πλαςτικϊν. Ο κλάδοσ μεταποίθςθσ, και ιδιαίτερα οριςμζνεσ βιομθχανίεσ 
όπωσ θ κλωςτοχφαντουργία και θ παραγωγι πετροχθμικϊν και πλαςτικϊν προϊόντων, 
απαςχολοφν ςθμαντικό τμιμα του αιγυπτιακοφ εργατικοφ. 

Θ Αίγυπτοσ είναι από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ τςιμζντου ςτθν  Αφρικι και ο 
δεφτεροσ μεγαλφτεροσ παραγωγόσ χάλυβα. Λόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ ςε ςθμαντικοφσ 
εξαγωγικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ θ Ευρϊπθ, θ Μζςθ Ανατολι και θ Αφρικι, κακϊσ και 
τθσ τεράςτιασ εγχϊριασ αγοράσ τθσ, θ χϊρα παραμζνει ανταγωνιςτικι ςε αρκετοφσ 
τομείσ. Οι προοπτικζσ για τθ ςυνολικι βιομθχανικι παραγωγι εξαρτϊνται ςε μεγάλο 
βακμό από τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε βαςικζσ εξαγωγικζσ αγορζσ όπωσ θ Ευρϊπθ. 
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Ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ -ςυμπεριλαμβανομζνου του κλάδου διφλιςθσ 
πετρελαιοειδϊν- αντιπροςϊπευε το 2018/19 το 16,38% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ. Θ 
βιομθχανία, ςυμπεριλαμβανομζνου του υποκλάδου υδρογονανκράκων, μεγεκφνκθκε 
κατά μόλισ 2,8% το οικονομικό ζτοσ 2018/19, ζναντι 4,8% το προθγοφμενο (2017/18). Μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των υδρογονανκράκων, θ αιγυπτιακι βιομθχανία κατζγραψε το 
2018/19 ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο 3% (ζναντι 5% το 2017/18).  

Το Δεκζμβριο 2019, θ Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου εγκαινίαςε κυβερνθτικι 
πρωτοβουλία με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ και ςυγκεκριμζνα ιδθ 
υφιςτάμενων βιομθχανικϊν μονάδων με ετιςιο τηίρο μικρότερο του EGP1 δις. και 
ανϊτερο των EGP50 εκατ. οι οποίεσ επικυμοφν να επεκτακοφν, με δανειακά κονδφλια 
ςυνολικοφ φψουσ EGP100 δις. και επιδοτοφμενο, αποκλιμακοφμενο επιτόκιο αρχικοφ 
φψουσ 10% (το οποίο ςτθ ςυνζχεια μειϊκθκε ςε 8%). Στθν εν λόγω χρθματοδοτικι 
πρωτοβουλία προςτζκθκαν αργότερα, μετά το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, και 
οι εγχϊριεσ αγροτικζσ και καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ. Επιπλζον, το αιγυπτιακό κράτοσ 
υλοποιεί παράλλθλθ πρωτοβουλία ςτιριξθσ προβλθματικϊν βιομθχανικϊν μονάδων, οι 
οποίεσ ζχουν εκκρεμείσ οφειλζσ και ζχουν αναςτείλει τθ λειτουργία τουσ, ϊςτε αυτζσ να 
μπορζςουν να επανεκκινιςουν τθν παραγωγι τουσ. 

Κφρια μζριμνα του αιγυπτιακοφ κράτουσ ςτθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ το 2020 υπιρξε θ 
απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και θ διαςφάλιςθ 
ςτακεροποιθμζνων επιπζδων βιομθχανικισ παραγωγισ, με αφξθςθ των βαρδιϊν ςτισ 
βιομθχανικζσ μονάδεσ και ταυτόχρονθ μείωςθ των εργαηομζνων ανά βάρδια. Θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αντιμετϊπιςε τθν οικονομικι κρίςθ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ 
κορωνοϊοφ ωσ ευκαιρία για τθν εγχϊρια βιομθχανία, προκειμζνου αυτι να αυξιςει τθν 
παραγωγι τθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ, ςε εναρμόνιςθ και με τθ 
ςτρατθγικι τθσ κυβζρνθςθσ να υποκακιςτά ειςαγόμενα με εγχωρίωσ παραγόμενα 
προϊόντα, ανοίγοντασ παράλλθλα νζεσ αγορζσ ςτο εξωτερικό, ςε χϊρεσ των οποίων θ 
παραγωγι ςθμείωςε επιβράδυνςθ λόγω τθσ πανδθμίασ. 

Τα τελευταία χρόνια θ μεταποίθςθ ζχει αντιμετωπίςει ςθμαντικά προβλιματα ςτθν 
Αίγυπτο, ξεκινϊντασ από τθν ζλλειψθ ενεργειακϊν πόρων, κυρίωσ φυςικοφ αερίου, αλλά 
και διακεςιμότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επιπλζον, οι αλλεπάλλθλεσ μειϊςεισ των 
κρατικϊν επιδοτιςεων ςτθν θλεκτρικι ενζργεια αςκοφν ανοδικι πίεςθ ςτο λειτουργικό 
κόςτοσ των βιομθχανικϊν μονάδων τθσ χϊρασ. Σθμειϊνεται ότι κατά τθ διετία 2015-
2016, θ αιγυπτιακι μεταποίθςθ βρζκθκε αντιμζτωπθ με το πρόςκετο πρόβλθμα των 
ςοβαρϊν ελλείψεων ςυναλλάγματοσ, που τθσ δθμιοφργθςε δυςκολίεσ ςτθν ειςαγωγι 
πρϊτων υλϊν. 

Τον Οκτϊβριο 2019 και το Μάρτιο 2020 θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ μείωςε διαδοχικά τισ 
τιμζσ διάκεςθσ του φυςικοφ αερίου για τουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ, μεταξφ των 
οποίων θ τςιμεντοβιομθχανία, θ μεταλλουργία και θ κεραμουργία, ςτο επίπεδο των $4,5 
ανά εκατ. Βρετανικζσ κερμικζσ μονάδεσ (BTU). Θ εν λόγω τιμι αντιπροςωπεφει μείωςθ 
κατά 25% για τον κλάδο τςιμεντοβιομθχανίασ και κατά 18% για τουσ κλάδουσ 
μεταλλουργίασ και κεραμουργίασ. Επίςθσ, το Μάρτιο 2020, ςτο πλαίςιο των 
προςπακειϊν τόνωςθσ τθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ ϊςτε να αντεπεξζλκει ςτισ 
προκλιςεισ τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, αποφαςίςτθκε θ μείωςθ τθσ τιμισ 
διάκεςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για βιομθχανικι χριςθ, κατά 10 πιάςτρεσ ανά 
κιλοβατϊρα. Στο ίδιο ωσ άνω πλαίςιο αποφαςίςτθκε θ τρίμθνθ απαλλαγι από τθ 
φορολόγθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για επιχειριςεισ που απαςχολοφνται ςτθ βιομθχανία, 
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κακϊσ και θ μείωςθ του προςφερόμενου επιδοτοφμενου, ευνοϊκοφ επιτοκίου δανειςμοφ 
βιομθχανικϊν επιχειριςεων, ςτο επίπεδο του 8%. 

Ζνα πάγιο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ εγχϊρια βιομθχανία είναι ότι, επειδι δεν 
είναι αρκετά ανταγωνιςτικι, δζχεται εξαιρετικά οξφ ανταγωνιςμό από ειςαγόμενα 
προϊόντα, ςυχνά καλφτερθσ ποιότθτασ και μερικζσ φορζσ φκθνότερα, δεδομζνου ότι θ 
Αίγυπτοσ ζχει αναλάβει διεκνείσ υποχρεϊςεισ απελευκζρωςθσ του εμπορίου αγακϊν, 
κατάργθςθσ δαςμολογικϊν και μθ δαςμολογικϊν εμποδίων, όπωσ για παράδειγμα δια 
τθσ ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. Ρροκειμζνου να αντιμετωπίςει τον αυξανόμενο 
διεκνι ανταγωνιςμό, το αιγυπτιακό κράτοσ ζχει υιοκετιςει τα τελευταία χρόνια, όπου 
και όποτε μπορεί, ςειρά μζτρων για τον περιοριςμό των ειςαγωγϊν και τθν προςταςία 
τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ. Μεταξφ αυτϊν, αξιολογοφνται ωσ ςθμαντικότερα: α) θ από 
το ζτοσ 2016 κακιζρωςθ υποχρζωςθσ επικεϊρθςθσ και εγγραφισ αλλοδαπϊν 
παραγωγικϊν μονάδων ςε ειδικό μθτρϊο προκειμζνου, κατόπιν ζγκριςθσ, να τουσ 
επιτραπεί να εξάγουν ςτθν Αίγυπτο (registration), β) θ από το ζτοσ 2017 επιβολι δαςμϊν 
anti-dumping ςε ειςαγωγζσ χαλυβουργικϊν προϊόντων προζλευςθσ Κίνασ, Τουρκίασ και 
Ουκρανίασ, αλλά και γ) θ επιβολι, από τον Απρίλιο 2019 ςε προςωρινι βάςθ και από τον 
Οκτϊβριο 2019 ςε τριετι βάςθ, αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν ςε ειςαγόμενα χαλυβουργικά 
προϊόντα, ςτο πλαίςιο λιψθσ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τθσ εγχϊριασ 
χαλυβουργίασ.  

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του για τθν ανάπτυξθ των ανταγωνιςτικϊν κλάδων τθσ 
εγχϊριασ βιομθχανίασ, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομθχανίασ, υλοποιεί 
εκτεταμζνο πρόγραμμα ίδρυςθσ βιομθχανικϊν ηωνϊν και διάκεςθσ γθσ για 
βιομθχανικά επενδυτικά ςχζδια ανά τθν χϊρα, μζςω τθσ αρμόδιασ Αρχισ 
Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA). Στο πλαίςιο αυτό, το Μάιο 2017 θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ εξζδωςε νομοκεςία (Ν. 15/2017) θ οποία απλοποίθςε και ςυντόμευςε τισ 
διαδικαςίεσ χοριγθςθσ αδειϊν για βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, με αποτζλεςμα να 
αυξθκοφν με εκκετικοφσ ρυκμοφσ οι χορθγιςεισ τζτοιων αδειϊν. Επιπλζον, ο νόμοσ 
83/2016 ζδωςε ςτθν IDA τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα να διαχειρίηεται όλεσ τισ γαίεσ 
βιομθχανικισ χριςθσ ςτθν Αίγυπτο, αν και ςτθν πράξθ εμπλζκονται, ακόμθ, αρκετζσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (λ.χ. θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων – NUCA) και τοπικζσ 
αυτοδιοικθτικζσ αρχζσ (λ.χ. διοικθτικζσ περιφζρειεσ, διμοι), με αποτζλεςμα να μθν ζχει 
αντιμετωπιςτεί ριηικά θ πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 
γαιϊν.   

Στισ αρχζσ του 2020, ωσ αποτζλεςμα τροποποιιςεων που ζγιναν ςτουσ εκτελεςτικοφσ 
κανονιςμοφσ τθσ νομοκεςίασ για τισ βιομθχανικζσ άδειεσ (“Industrial Permits Act”), οι 
διευκυντζσ –ι οι από αυτοφσ εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι- των κατά τόπουσ 
καταςτθμάτων τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA) ζχουν αρμοδιότθτα χοριγθςθσ 
προςωρινϊν και υπό προχποκζςεισ αδειϊν ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, ζωσ ότου οι 
εμπλεκόμενοι βιομθχανικοί επενδυτζσ ολοκλθρϊςουν τθν υποβολι των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ για τθ λιψθ οριςτικϊν αδειϊν λειτουργίασ. 

Θ IDA, κατά το διάςτθμα τθσ τριετίασ 2015-2017 διζκεςε ςυνολικά εκτάςεισ 31,6 εκατ. 
τετρ. μζτρων βιομθχανικϊν γαιϊν, ζναντι εκτάςεων μόλισ 9,5 εκατ. τετρ. μζτρων που 
είχαν διατεκεί κατά τθν περίοδο 2007-2016, ενϊ το αιγυπτιακό κράτοσ ςτοχεφει τθν 
αφξθςθ των ςυνολικϊν εκτάςεων βιομθχανικϊν γαιϊν ςτα 60 εκατ. τετρ. μζτρα ζωσ το 
ζτοσ 2020. Το Σεπτζμβριο 2019, το αιγυπτιακό κράτοσ εγκαινίαςε νζο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα για τθ διάκεςθ βιομθχανικϊν γαιϊν, με ςκοπό τθ διανομι γαιϊν μεταξφ 
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υποψιφιων βιομθχανικϊν επενδυτϊν και τθν τιμολόγθςθ αυτϊν με ταχφτθτα, 
διαφάνεια και δικαιοςφνθ, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ ενδιάμεςων μεςιτϊν, βοθκϊντασ ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανίασ και βελτίωςθσ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ IDA (τζλουσ 2018), ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι επικράτεια 
υπάρχουν 130 βιομθχανικζσ ηϊνεσ οι οποίεσ υπάγονται ςτθν εποπτεία τθσ εν λόγω Αρχισ 
και περιλαμβάνουν περίπου 38.000 παραγωγικζσ μονάδεσ που απαςχολοφν κατά 
προςζγγιςθ 2 εκατ. εργαηόμενουσ, με ςυνολικι αξία επενδυμζνων κεφαλαίων EGP750 
δις. ($46,5 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Σθμειϊνεται ότι από το 2014 ζωσ ςιμερα, θ IDA 
ζχει ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι 17 βιομθχανικϊν πάρκων ςε 15 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 
Θ αιγυπτιακι Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA) βρίςκεται ςε διαδικαςία προκιρυξθσ 
διαγωνιςμϊν για τθ διάκεςθ πρόςκετων βιομθχανικϊν γαιϊν ςυνολικισ ζκταςθσ 
περίπου 15 εκατ. τετρ. μζτρων, ςε 13 βιομθχανικά ςυγκροτιματα διεςπαρμζνα ςε 12 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (7 εκ των οποίων ςτθν Άνω Αίγυπτο). Σφμφωνα με πρόςφατα 
δθμοςιευκζντα ςτοιχεία, ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ του προςεχοφσ οικονομικοφ ζτουσ 
(2020/21) περιλαμβάνει κονδφλια φψουσ EGP5 δις. για τθν πραγματοποίθςθ δθμοςίων 
επενδφςεων με ςκοπό τθ δθμιουργία των ωσ άνω 13 νζων βιομθχανικϊν ηωνϊν ςε 
διάφορεσ αιγυπτιακζσ περιφζρειεσ.  

Ρολλζσ από τισ αιγυπτιακζσ βιομθχανικζσ ηϊνεσ βρίςκονται ςε φάςθ εκςυγχρονιςμοφ 
και επζκταςθσ, ενϊ υλοποιείται πρόγραμμα εγκακίδρυςθσ ι επζκταςθσ βιομθχανικϊν 
ηωνϊν ςε υφιςτάμενεσ ι υπό δθμιουργία νζεσ πόλεισ ανά τθν Αίγυπτο. Μεταξφ αυτϊν, 
οι τρεισ νζεσ μεγάλεσ βιομθχανικζσ πόλεισ οι οποίεσ βρίςκονται ςε φάςθ καταςκευισ / 
ανάπτυξθσ αλλά και μερικισ λειτουργίασ, θ πρϊτθ με εξειδίκευςθ ςτον κλάδο δζρματοσ, 
αποκαλοφμενθ «Ρόλθ του Δζρματοσ» (“Al Robeky Leather City”, κοντά ςτθν περιοχι Badr 
City ςτο New Cairo), θ δεφτερθ με εξειδίκευςθ ςτον κλάδο ξφλου και επιπλοβιομθχανίασ, 
αποκαλοφμενθ “Damietta Furniture City”, πλθςίον τθσ πόλθσ τθσ Δαμιζττθσ, θ οποία 
ςυγκεντρϊνει το 70% τθσ παραγωγισ επίπλων τθσ Αιγφπτου, δε τρίτθ με εξειδίκευςθ 
ςτον κλάδο κλωςτοχφαντουργίασ, ςτθν περιοχι τθσ Sadat City, με τθ ςυνεργαςία 
κινεηικϊν ςυμφερόντων .  

Συγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ Αίγυπτοσ ςτον κλάδο 
βιομθχανίασ μποροφν να εντοπιςτοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ IDA, ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA (ςτθν αραβικι προσ το παρόν).    

Γ. Υπηρεςύεσ 

Ο τριτογενισ τομζασ ςυμβάλλει ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ με ποςοςτό 58,7% και 
καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθ ςφνκεςθ του εκνικοφ προϊόντοσ. Ωςτόςο, 
υπολείπεται ςθμαντικά όςον αφορά το μζγεκοσ και τθν ποιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτο ΑΕΡ ςε ςφγκριςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ. Οι κφριοι κλάδοι υπθρεςιϊν, από 
πλευράσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο αιγυπτιακό ΑΕΡ το ζτοσ 2018/19 (ςε τρζχουςεσ τιμζσ) 
ιταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (13,7%), οι κτθματομεςιτικζσ υπθρεςίεσ (10,4%), οι 
κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ (6,8%), οι καταςκευζσ (6,2%), οι μεταφορζσ (4,6%), οι κλάδοι 
εκπαίδευςθσ & υγείασ (4,1%) και οι χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ (3,8%).  

Δφο εξαιρετικά ςθμαντικζσ πθγζσ ειςπράξεων για τθν Αίγυπτο όςον αφορά τισ 
υπθρεςίεσ, είναι ο τουριςμόσ και θ διαχείριςθ τθσ Διϊρυγασ Σουζη. Ρροβαίνουμε 
κατωτζρω ςε ςυνοπτικι ανάλυςθ των εξελίξεων ςτουσ δφο εν λόγω κλάδουσ. 

http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA
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Γ1. Τουριςμόσ 

Ο τουριςμόσ αποτελεί ιςτορικά ζναν από τουσ ιςχυρότερουσ κλάδουσ τθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ και ςθμαντικότατθ πθγι ειςροϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ. Κατά τθν περίοδο 
πολιτικισ αναταραχισ μετά το 2011, το τουριςτικό ρεφμα προσ τθν χϊρα ανακόπθκε, 
επανερχόμενο ςτθ διάρκεια του 2019 ςτα πρότερα του 2011 επίπεδα. Από τα τζλθ του 
2015 και ολόκλθρο το 2016, θ πτϊςθ τθσ ειςερχόμενθσ τουριςτικισ κίνθςθσ υπιρξε 
δραματικι, με εξαιρετικά αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ ςυναλλαγματικζσ ειςπράξεισ τθσ 
χϊρασ. Αιτία υπιρξε θ ςυντριβι ρωςικοφ επιβατικοφ αεροςκάφουσ, ςτα τζλθ Οκτωβρίου 
2015 ςτο Σινά, που ϊκθςε τθ ωςία αλλά και πλθκϊρα ευρωπαϊκϊν χωρϊν να 
διακόψουν τισ απ’ ευκείασ αεροπορικζσ τουσ ςυνδζςεισ είτε με τθ χερςόνθςο Σινά ι με 
ολόκλθρθ τθ χϊρα. Θ δραματικι πτϊςθ των τουριςτικϊν εςόδων υπιρξε βαςικι αιτία 
τθσ ςυναλλαγματικισ κρίςθσ που ταλάνιςε τθν Αίγυπτο το μεγαλφτερο διάςτθμα του 
2016. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ, το 2016 
επιςκζφκθκαν τθν χϊρα μόλισ 5,4 εκατ. ξζνοι τουρίςτεσ, ζναντι 9,3 εκατ. το 2015. Το 
2017 θ κατάςταςθ αντιςτράφθκε, κυρίωσ εξαιτίασ του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ ενίςχυςθσ 
των ςυςτθμάτων αςφάλειασ ςτα αιγυπτιακά αεροδρόμια, που κατζςτθςαν τθν Αίγυπτο 
περιςςότερο ελκυςτικό τουριςτικό προοριςμό. Τα ζςοδα τθσ Αιγφπτου από τον τουριςμό 
αυξικθκαν το 2017 ςε $7,6 δις., ενϊ ο αρικμόσ των ειςερχόμενων τουριςτϊν αυξικθκε 
ςε 8,3 εκατ.  

Ρεραιτζρω, οι τουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Αίγυπτο κατά τθ διάρκεια του 2018 ανιλκαν ςε 
11,34 εκατ. επιςκζπτεσ, ενϊ τα ςυνολικά ζςοδα τθσ Αιγφπτου από τον τουριςμό 
αυξικθκαν κατά 50% ςε ετιςια βάςθ το 2018, ανερχόμενα ςε $11,6 δις.  

Το 2019, τα ζςοδα τθσ χϊρασ από τον ειςερχόμενο τουριςμό ανιλκαν ςτο ιςτορικά 
υψθλό επίπεδο των $13,03 δις., αυξθμζνα κατά 12,3% ζναντι του 2018 και ςθμαντικά 
υψθλότερα από το προθγοφμενο ιςτορικά υψθλό επίπεδο των $12,5 δις. το ζτοσ 2010. 
Κατά τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, το 2019 επιςκζφκθκαν τθν Αίγυπτο 13,1 εκατ. 
τουρίςτεσ (ζναντι 14,7 εκατ. το 2010), με ςαφϊσ υψθλότερουσ μζςουσ όρουσ διαμονισ 
και δαπανϊν από τουσ αντίςτοιχουσ προθγοφμενων ετϊν. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
ειςερχόμενθσ τουριςτικισ κίνθςθσ προζρχεται από τθν Ευρϊπθ, με τθ Γερμανία να 
καταγράφεται ωσ θ κορυφαία χϊρα προζλευςθσ ξζνων τουριςτϊν, ενϊ ωσ επίςθσ 
ςθμαντικζσ χϊρεσ προζλευςθσ των ειςερχόμενων τουριςτικϊν ροϊν αποτελοφν θ 
Ουκρανία, θ ωςία, θ Βρετανία, θ Ιταλία και θ Σ. Αραβία. 

Σθμειϊνεται ότι ο εγχϊριοσ τουριςτικόσ κλάδοσ ανζμενε ζςοδα τθσ τάξεωσ των $15-$16 
δις. φζτοσ, ωςτόςο το ξζςπαςμα τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ ζχει αλλάξει άρδθν 
τισ προοπτικζσ μεγζκυνςθσ του τηίρου του αιγυπτιακοφ τουριςτικοφ κλάδου, με 
οριςμζνεσ εκτιμιςεισ να αναφζρουν απϊλειεσ ζωσ και των τριϊν τετάρτων του αρχικά 
αναμενόμενου τηίρου, δεδομζνου ότι όταν θ πανδθμία ζπλθξε τθν Αίγυπτο, θ κυβζρνθςθ 
προχϊρθςε ςε κλείςιμο των ξενοδοχειακϊν μονάδων με ςκοπό τθν απολφμανςι τουσ. 
Στθ διάρκεια του Μαΐου θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθ ςταδιακι επανεκκίνθςθ τθσ 
λειτουργίασ των ξενοδοχειακϊν μονάδων, αρχικά ςε ποςοςτό 25% τθσ δυναμικότθτάσ 
τουσ, το οποίο τον Ιοφνιο αυξικθκε ςε 50%. Ωσ τα μζςα Ιουνίου λειτουργοφςαν ςυνολικά 
174 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ανά τθν επικράτεια τθσ χϊρασ, ςυγκεκριμζνα ςτισ περιοχζσ 
Matrouh, Ερυκράσ Θάλαςςασ, Νοτίου Σινά, Αλεξάνδρειασ, Καΐρου, Σουζη και Αςουάν, οι 
οποίεσ ελζγχκθκαν και ζλαβαν τα ςχετικά υγειονομικά πιςτοποιθτικά. 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2019 τθν υλοποίθςθ πρωτοβουλίασ 
τραπεηικϊν χρθματοδοτιςεων προσ τον τουριςτικό κλάδο, με ςυνολικό φψοσ 
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κεφαλαίων EGP50 δις., με ευνοϊκό επιτόκιο τθσ τάξεωσ του 8% αρχικά, το οποίο 
μειϊκθκε εν ςυνεχεία ςτο 5% προσ ενιςχυμζνθ ςτιριξθ τθσ εγχϊριασ τουριςτικισ 
βιομθχανίασ ζναντι τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ. Με το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ, ςτθ 
διάρκεια του Μαρτίου, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν τρίμθνθ απαλλαγι των 
ξενοδοχειακϊν μονάδων και των τουριςτικϊν επιχειριςεων από τθν καταβολι φόρου 
ακίνθτθσ περιουςίασ, αλλά και τθν παροχι διευκολφνςεων ςτθν καταβολι των 
φορολογικϊν τουσ υποχρεϊςεων ςε δόςεισ. Επιπλζον, το κράτοσ χοριγθςε οικονομικι 
βοικεια ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςτον τουριςτικό κλάδο, οι οποίοι ςτθν πλειονότθτά 
τουσ εργάηονται ςε εποχικι βάςθ, ενϊ αποφάςιςε ακόμθ τθν παροχι εξάμθνθσ 
περιόδου αναςτολισ όςον αφορά τισ πλθρωμζσ ζναντι χρεϊν και εκκρεμϊν οφειλϊν 
προσ εταιρείεσ κοινωφελϊν υπθρεςιϊν, για τισ επιχειριςεισ του τουριςτικοφ κλάδου, τα 
ξενοδοχεία και τισ ιδιωτικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ, με παράλλθλθ δυνατότθτα 
αναδιάρκρωςθσ των χρεϊν τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι το ΑΕΡ του τουριςμοφ κατζγραψε ρυκμό μεγζκυνςθσ 20,1% το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19, αντιπροςωπεφοντασ το 2,72% του ςυνολικοφ αιγυπτιακοφ 
ΑΕΡ, ενϊ τα ζςοδα από τον τουριςμό κυριολεκτικά «εκτοξεφκθκαν» ςτα $12,57 δις., 
ζναντι $9,8 δις. το ζτοσ 2017/18.    

Γ2. Διώρυγα Σουϋζ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Σφνολο πλοίων 16.596 17.148 17.483 16.833 17.550 18.174 18.880 

Ρετρελαιοφόρα (αρικμόσ) 3.593 4.053 4.316 4.292 4.537 4.724 5.163 

Συνολικό κακαρό φορτίο (εκατ. τον.) 915,5 962,7 998,6 974,2 1.041,6 1.139,6 1.207,1 

Ρετρελαιοφόρα (εκατ. τον.) 145 163 177,8 174 188,1 212,0 238,2 

Ζςοδα ($ δις.) 5,2 5,3 5,2 5,0 5,3 5,7 5,8 

Ρθγι : Αρχι  Διϊρυγασ Σουζη 
 

Θ Διϊρυγα του Σουζη αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% του παγκόςμιου καλάςςιου εμπορίου 
και αποτελεί παραδοςιακά, μαηί με τα μεταναςτευτικά εμβάςματα και τον τουριςμό, εκ 
των κορυφαίων πθγϊν ειςοδιματοσ τθσ Αιγφπτου, ςυμβάλλοντασ με περιςςότερα από 
$5 δις. ετθςίωσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Θ Διϊρυγα αποτελεί τθν ταχφτερθ ναυτιλιακι 
διαδρομι μεταξφ Ευρϊπθσ και Αςίασ και μία από τισ κφριεσ πθγζσ ξζνου ςυναλλάγματοσ 
τθσ Αιγφπτου. Θ επζκταςι τθσ, κόςτουσ $8 δις., που ολοκλθρϊκθκε ςε χρόνο ρεκόρ και 
εγκαινιάςτθκε τον Αφγουςτο του 2015 από τον Ρρόεδρο Al Sisi, είχε ωσ ςτόχο να 
βοθκιςει ςτθν αναηωογόνθςθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ, διπλαςιάηοντασ τθν 
κακθμερινι κυκλοφορία και αυξάνοντασ τα ετιςια ζςοδα ςε $13,2 δις. μζχρι το 2023. 
Ραρ’ ότι θ αναβάκμιςθ τθσ Διϊρυγασ βελτίωςε κατά πολφ τουσ χρόνουσ διζλευςθσ και 
τα ςχετικά κόςτθ, οι αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ περί ραγδαίασ 
αφξθςθσ των εςόδων από τθν Διϊρυγα δεν φαίνεται να δικαιϊνονται, κυρίωσ εξαιτίασ 
τθσ γενικότερθσ ςταςιμότθτασ που ζχει επικρατιςει τα τελευταία χρόνια ςτισ διεκνείσ 
αγορζσ εμπορευματικϊν φορτίων.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αρχισ τθσ Διϊρυγασ του Σουζη, τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ ςτθ 
διάρκεια του 2019 εκτιμάται ότι αυξικθκαν ςτα $5,8 δις., ζναντι $5,7 δις. το 2018 και 
$5,3 δις. το 2017. Σθμειϊνεται ότι με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου 
για το ιςοηφγιο πλθρωμϊν, κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19 τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ 
ανιλκαν ςε $5,73 δις., οριακά αυξθμζνα κατά 0,42% ζναντι των εςόδων του ζτουσ 
2017/18 ($5,71 δις.).  
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Δ. Ενϋργεια 

Πετρζλαιο & φυςικό αζριο: 
H χϊρα διακζτει διαφοροποιθμζνεσ ενεργειακζσ πθγζσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, 
κερμοθλεκτρικζσ και υδροθλεκτρικζσ παραγωγικζσ μονάδεσ, κακϊσ και μεγάλεσ 
δυνατότθτεσ παραγωγισ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ. Οι ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςε 
ενζργεια καλφπτονται κατά 87% από φυςικό αζριο και πετρζλαιο και κατά το υπόλοιπο 
από υδροθλεκτρικά ζργα και αιολικι ενζργεια. Ο ενεργειακόσ κλάδοσ (εξόρυξθ και 
κατεργαςία πετρελαίου / αερίου, παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ) κατά το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19 κάλυπτε ποςοςτό 15,9% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ.  

Σφμφωνα με διεκνείσ εκτιμιςεισ τζλουσ του 2017, τα αποδεδειγμζνα αποκζματα 
πετρελαίου τθσ Αιγφπτου ανζρχονταν ςε 3,3 δις. βαρζλια (ζναντι 4,5 δις. το 2010), ενϊ 
τα αποκζματα φυςικοφ αερίου εκτιμοφνταν ςε 65,2 τρις. κ.π. Θ διαχρονικι μείωςθ των 
αποδεδειγμζνων αποκεμάτων πετρελαίου οφείλεται κυρίωσ ςτθν ωρίμανςθ αρκετϊν 
υφιςτάμενων κοιταςμάτων, κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ –ζωσ το ζτοσ 2015- νζων 
ανακαλφψεων που κα αντιςτάκμιηαν τθν πτϊςθ τθσ παραγωγισ αργοφ πετρελαίου. 
Από το ζτοσ 2016, θ Αίγυπτοσ κατζςτθ κακαρόσ ειςαγωγζασ πετρελαίου. Το 2017, θ 
θμεριςια παραγωγι πετρελαίου και ςυναφϊν προϊόντων ανερχόταν ςε 666.000 
βαρζλια. Το 2018, θ παραγωγι αργοφ πετρελαίου ανιλκε ςε 198,78 εκατ. βαρζλια, πολφ 
ελαφρϊσ μειωμζνθ (-0,7%) ζναντι τθσ παραγωγισ του 2017 (ςτα 200,13 εκατ. βαρζλια). 
Θ αιγυπτιακι παραγωγι αργοφ πετρελαίου προζρχεται κυρίωσ από τισ περιοχζσ 
Κόλπου Σουζη και Δυτικισ Εριμου, που καλφπτουν μερίδια 58% και 22% τθσ ςυνολικισ 
παραγωγισ, αντίςτοιχα. Στθ διάρκεια του 2018, το Υπουργείο Ρετρελαίου ανακοίνωςε 
τθν ανακάλυψθ 51 ςυνολικά νζων κοιταςμάτων πετρελαίου. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
ςτόχευε, ζωσ το τζλοσ του 2019 να ζχει αυξιςει τθν θμεριςια παραγωγι πετρελαίου ςτα 
690.000 βαρζλια.  

Ο κλάδοσ του φυςικοφ αερίου κεωρείται περιςςότερα υποςχόμενοσ. Το γιγαντιαίο 
υπεράκτιο κοίταςμα Zohr που ανακάλυψε ο ιταλικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ ENI ςτισ 
βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και τα υπεράκτια κοιτάςματα του Δυτικοφ Δζλτα, 
βορείωσ τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ British Petroleum, εκτιμάται ότι κα αυξιςουν τθν εγχϊρια 
παραγωγι φυςικοφ αερίου κατά 50% τα αμζςωσ προςεχι χρόνια. Κατά τθν περίοδο 
2012-2016, θ εγχϊρια παραγωγι φυςικοφ αερίου είχε μειωκεί κατά 31%, γεγονόσ που 
οδιγθςε το αιγυπτιακό κράτοσ να περιορίςει τισ εξαγωγζσ αερίου και να αυξιςει τισ 
ειςαγωγζσ υγροποιθμζνου αερίου (LNG) προκειμζνου να καλφψει τθ μεγεκυνόμενθ 
εγχϊρια ηιτθςθ. Θ ετιςια παραγωγι φυςικοφ αερίου τθσ Αιγφπτου το 2011 ανερχόταν 
ςε 59,1 δις. κυβικά μζτρα, ςτθ ςυνζχεια ζβαινε μειοφμενθ για να φκάςει τα 40,3 δις. 
κυβικά μζτρα το 2016, να αρχίςει να επανακάμπτει δε από το 2017, ανεβαίνοντασ ςτα 49 
δις. κυβικά μζτρα. 

Θ εγχϊρια παραγωγι φυςικοφ αερίου αυξικθκε ςε 5,1 δις. κ.π. θμερθςίωσ ςτθ διάρκεια 
του 2017 και ςε 5,5 δις. κ.π. θμερθςίωσ ςτισ αρχζσ του 2018, ενϊ ςτο τζλοσ του 2018 θ 
θμεριςια παραγωγι ανερχόταν ςε 6,6 δις. κ.π. Από το Σεπτζμβριο 2018 θ Αίγυπτοσ ζχει 
ανακοινϊςει πωσ ζχει διακόψει τισ ειςαγωγζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου, 
δεδομζνου ότι θ εγχϊρια παραγωγι αερίου είχε φκάςει ςε επίπεδα αυτάρκειασ, δια τθσ 
αφξθςθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των νζων κοιταςμάτων και τθσ ςφνδεςισ τουσ 
με το εκνικό δίκτυο φυςικοφ αερίου. Σφμφωνα με ςτοιχεία του αιγυπτιακοφ Υπουργείου 
Ρετρελαίου, Σεπτεμβρίου 2019, το επίπεδο τθσ θμεριςιασ παραγωγισ φυςικοφ αερίου 
ςτθν Αίγυπτο ανερχόταν ςε 7 δις. κ.π, ζναντι 6,8 δις. κ.π. ςτο τζλοσ Ιουνίου 2019, με τθν 
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εν λόγω αφξθςθ να οφείλεται ςτθ ςφνδεςθ νζων κοιταςμάτων με το εκνικό δίκτυο, 
κυρίωσ δε του γιγαντιαίου κοιτάςματοσ Zohr, κακϊσ και των κοιταςμάτων Nooros.  

Τον Οκτϊβριο 2019, το αιγυπτιακό Υπουργείο Ρετρελαίου περιόριςε το θμεριςιο 
επίπεδο παραγωγισ φυςικοφ αερίου από τα 7 δις. κ.π. ςτα 6 δις. κ.π., με ςκοπό να 
περιορίςει το πλεόναςμα που δθμιουργείται ςτθν εγχϊρια προςφορά, τθσ τάξεωσ του 1 
δις. κ.π. θμερθςίωσ, δεδομζνου ότι τόςο θ εγχϊρια κατανάλωςθ όςο και οι εξαγωγζσ 
φυςικοφ αερίου είχαν ςθμειϊςει ελαφρά πτϊςθ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ του 
Υπουργείου Ρετρελαίου αρχϊν 2020, θ εγχϊρια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου κατά το 
τρζχον οικονομικό ζτοσ υπολογίηεται ςε περίπου 6,61 δις. κ.π. θμερθςίωσ, ενϊ 
αναμζνεται να αυξθκεί ςε 6,98 δις. κ.π. θμερθςίωσ το οικονομικό ζτοσ 2020/21. Θ EGAS 
εκτιμά το μζςο θμεριςιο μζγεκοσ τθσ παραγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο ςε 7,2 
δις. κ.π. κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20, ενϊ προγραμματίηει να 
αυξιςει τθν θμεριςια παραγωγι φυςικοφ αερίου ςτο επίπεδο των 8 δις. κ.π. ζωσ το 
οικονομικό ζτοσ 2020/21.  

Το ςφνολο του τρζχοντοσ πλεονάςματοσ φυςικοφ αερίου κατά τθν παροφςα φάςθ είτε 
εξάγεται ςτθν Ιορδανία, ι υγροποιείται ςτθ μονάδα υγροποίθςθσ του Idku και 
εξάγεται. Σθμειϊνεται ότι θ Αίγυπτοσ διακζτει δφο μονάδεσ υγροποίθςθσ φυςικοφ 
αερίου: θ πρϊτθ, ςτο Idku, ανατολικά τθσ Αλεξάνδρειασ, τθν οποία εκμεταλλεφεται 
κοινοπραξία του ολλανδικϊν ςυμφερόντων διεκνοφσ πετρελαϊκοφ ομίλου Shell, τθσ 
μαλαιςιανισ Petronas, του γαλλικοφ ενεργειακοφ ομίλου Engie και των αιγυπτιακϊν 
κρατικϊν εταιρειϊν πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, EGPC & EGAS, βρίςκεται ςε 
λειτουργία και μάλιςτα ζφκαςε ςτο τζλοσ του 2019 ςε επίπεδο πλιρουσ εξαγωγικισ 
δυναμικότθτασ τθσ τάξεωσ των 1,1 δις. κ.π. αερίου θμερθςίωσ, για πρϊτθ φορά από το 
ζτοσ 2013 Θ δεφτερθ, ςτθ Δαμιζττθ, τθν οποία διαχειρίηεται ο όμιλοσ SEGAS που ανικει 
κατά 80% ςτθν ιςπανο-ιταλικι κοινοπραξία Union Fenosa Gas και ENI και κατά το 
υπόλοιπο 20% ςτισ αιγυπτιακζσ κρατικζσ εταιρείεσ αερίου (EGAS) και πετρελαίου (EGPC), 
ζχει αναςτείλει τθ λειτουργία τθσ από το ζτοσ 2012 όταν το αιγυπτιακό κράτοσ διζκοψε 
τον εφοδιαςμό τθσ με φυςικό αζριο, ελπίηεται ωςτόςο ότι ςτο άμεςο μζλλον κα 
ξεκινιςει και πάλι να λειτουργεί.    

Θ Αίγυπτοσ είναι θ 5θ μεγαλφτερθ πετρελαιοπαραγωγόσ χϊρα τθσ Αφρικισ και θ 
μεγαλφτερθ -εκτόσ ΟΡΕΚ- παραγωγόσ πετρελαίου ςτθν ιπειρο, κακϊσ και θ 3θ  
μεγαλφτερθ παραγωγόσ φυςικοφ αερίου ςτθν Αφρικι, πίςω από τισ Αλγερία και 
Νιγθρία.  

Ραρά τθ ςχετικι αφκονία εγχϊριων πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν, θ Αίγυπτοσ 
αντιμετϊπιςε τα χρόνια μετά το 2011 ζντονθ ενεργειακι κρίςθ, θ οποία εκδθλϊκθκε με 
πολυάρικμεσ διακοπζσ τροφοδοςίασ του θλεκτρικοφ δικτφου, κακϊσ και με επιβράδυνςθ 
των ξζνων επενδφςεων ςτον πετρελαϊκό και τον ενεργειακό κλάδο τθσ χϊρασ. Θ 
κυβζρνθςθ Al Sisi, ξεκίνθςε από το 2014 –και με εντατικότερουσ ρυκμοφσ από το 2016- 
προςπάκεια πλιρουσ μεταρρφκμιςθσ του ςυςτιματοσ κρατικϊν επιδοτιςεων καυςίμων 
και θλεκτρικισ ενζργειασ, αποπλθρωμισ των παλαιότερων εκκρεμϊν χρεϊν προσ τουσ 
διεκνείσ πετρελαϊκοφσ ομίλουσ και επίςπευςθσ των αδειοδοτιςεων για ζρευνα και 
αξιοποίθςθ νζων κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Με τθ βοικεια των 
πρόςφατων ανακαλφψεων, θ Αίγυπτοσ φιλοδοξεί να αποτελζςει περιφερειακό 
διαμετακομιςτικό κόμβο για το διεκνζσ εμπόριο φυςικοφ αερίου και ενζργειασ τα 
επόμενα χρόνια. 

Θ Αίγυπτοσ διακζτει τθ μεγαλφτερθ δυναμικότθτα διφλιςθσ αργοφ πετρελαίου ςτθν 
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Αφρικι, θ οποία μζχρι πρόςφατα ζβαινε ωςτόςο φκίνουςα και οι υφιςτάμενεσ 
υποδομζσ υποχρθςιμοποιοφντο. Στθ ςτρατθγικι του αιγυπτιακοφ Υπουργείου 
Ρετρελαίου ζχει περιλθφκεί, από τισ αρχζσ του 2019, ςτόχοσ εξάλειψθσ των ειςαγωγϊν 
υγρϊν καυςίμων εντόσ διαςτιματοσ 4 ετϊν. Στο πλαίςιο αυτό, το αιγυπτιακό κράτοσ 
υλοποιεί πρόγραμμα αναβάκμιςθσ ζξι μονάδων διυλιςτθρίων, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 
ετιςιασ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ ςε καφςιμα. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το 
αιγυπτιακό κράτοσ αναμζνεται να δαπανιςει κονδφλια $9 δις. κατά τθν περίοδο τθσ 
προςεχοφσ τετραετίασ.   

Στθ χϊρα λειτουργοφν 10 όμιλοι διυλιςτθρίων, οι οποίοι διαχειρίηονται ςυνολικά 12 
μονάδεσ διυλιςτθρίων. Οι 9 από αυτοφσ τουσ ομίλουσ είναι κρατικισ ιδιοκτθςίασ. Τα 9 
κρατικά διυλιςτιρια λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ κρατικισ εταιρείασ πετρελαίου 
(EGPC), με ςυνολικι εκτιμϊμενθ δυναμικότθτα μεταξφ 761.000 και 810.000 βαρελιϊν 
θμερθςίωσ το ζτοσ 2017, ικανι να καλφψει μόνο το 65% τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. Τα δφο 
μεγαλφτερα διυλιςτιρια τθσ χϊρασ βρίςκονται ςτισ περιοχζσ Σουζη, κακϊσ και 
Mostorod (ςτα βόρεια περίχωρα του Καΐρου), με το δεφτερο να ζχει βρεκεί ςτο 
επίκεντρο του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ των εγχϊριων 
διυλιςτθρίων. Το εν λόγω επενδυτικό ςχζδιο υλοποιικθκε από ςφμπραξθ δθμόςιου 
ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ), μεταξφ τθσ EGPC και κοινοπραξίασ αιγυπτιακϊν επενδυτικϊν 
ομίλων, κακϊσ και επενδυτϊν από χϊρεσ του Κόλπου. Το Νοζμβριο 2019 ξεκίνθςε θ 
λειτουργία του νζου μεγάλου ιδιωτικοφ διυλιςτθρίου, επενδυτικισ αξίασ $4,4 δις., που 
καταςκευάςτθκε ςτθν περιοχι Mostorod, υπό τθν επωνυμία Egyptian Refining Company 
(ERC), με επίπεδο πλιρουσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 4,7 εκατ. τόνων ςε ετιςια βάςθ. 
Μεγάλα ζργα επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων μονάδων διυλιςτθρίων και 
καταςκευισ νζων βρίςκονται ςε εξζλιξθ –ςε διαφορετικζσ φάςεισ υλοποίθςθσ- ςτισ 
περιοχζσ Assiut τθσ Άνω Αιγφπτου, Αλεξάνδρειασ, Ελ Αλαμζιν και Οικονομικισ Ηϊνθσ 
Σουζη. 

Θ χϊρα κατζχει ςτρατθγικι ςθμαςία ςτο διεκνζσ πετρελαϊκό εμπόριο αποτελϊντασ 
ςπουδαίο διαμετακομιςτικό κόμβο για το διεκνζσ εμπόριο υδρογονανκράκων μζςω 
αφ’ ενόσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και αφ’ ετζρου του αγωγοφ “SuMed”. Οι εν λόγω οδοί 
αποτελοφν τισ μοναδικζσ εναλλακτικζσ μεταφοράσ αργοφ πετρελαίου από τον Ινδικό 
Ωκεανό ςτθ Μεςόγειο –μζςω του αιγυπτιακοφ λιμζνα τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ Ain 
Sokhna και του τερματικοφ ςτακμοφ Sidi Kerir, πλθςίον τθσ Αλεξάνδρειασ, χωρίσ 
περίπλου τθσ Αφρικισ. Θ αξιόλογθ ενεργειακι υποδομι τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνει 
περίπου 7.000 χλμ. αγωγϊν πετρελαίου, φυςικοφ αερίου και υποπροϊόντων 
υδρογονανκράκων. Οι αγωγοί φυςικοφ αερίου ανικουν ςτθν κρατικι εταιρεία 
πετρελαίου (EGPC) ι ςτθν αντίςτοιχθ αερίου (EGAS).  

Ο κφριοσ εποπτικόσ φορζασ του κλάδου πετρελαίου & φυςικοφ αερίου είναι το 
Υπουργείο Ρετρελαίου, το οποίο ρυκμίηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ, 
παραγωγισ και διανομισ υδρογονανκράκων, μζςω τριϊν κυγατρικϊν οργανιςμϊν 
του: τθσ EGPC, τθσ EGAS και τθσ Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope). 
Θ EGPC είναι θ κρατικι εταιρεία πετρελαίου, θ οποία δεν διαχειρίηεται ωςτόςο απ’ 
ευκείασ κοιτάςματα, παρά ςυςτινει κοινοπραξίεσ με ξζνουσ επενδυτζσ για ζρευνα και 
εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων. Θ EGAS, θ οποία είναι θ κρατικι εταιρεία για το 
φυςικό αζριο, ιδρφκθκε το 2001 με τθν άνοδο τθσ ςθμαντικότθτασ του φυςικοφ αερίου, 
και μοιράηεται αρμοδιότθτεσ με τθν EGPC όςον αφορά τθν εποπτεία τθσ ζρευνασ και 
παραγωγισ αερίου. Οι 2 εταιρείεσ προβαίνουν ςε τακτικοφσ διαγωνιςμοφσ για τθν 
προμικεια υδρογονανκράκων, κακϊσ είναι υπεφκυνεσ για τθν αγορά αυτϊν με ςκοπό 
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τον εφοδιαςμό τθσ εγχϊριασ αγοράσ, ενϊ είναι επίςθσ ιδιοκτιτριεσ και διαχειρίςτριεσ 
των ςχετικϊν υποδομϊν και κυρίωσ υπεφκυνεσ για τθ διανομι και τθν πϊλθςθ 
υδρογονανκράκων ςτθν αιγυπτιακι αγορά. Θ Ganope είναι αρμόδια για τθν ζρευνα και 
αξιοποίθςθ κοιταςμάτων ςτισ νότιεσ περιοχζσ τθσ Αιγφπτου. 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει υιοκετιςει, ςτθ διάρκεια του 2019, νζο μοντζλο 
«ςυμφωνιϊν διαμοιραςμοφ τθσ παραγωγισ» (“production sharing contracts”) με τουσ 
διεκνείσ πετρελαϊκοφσ ομίλουσ, το οποίο περιλαμβάνει φιλικότερουσ όρουσ για τουσ 
τελευταίουσ, μεταξφ των οποίων μεγαλφτερα μερίδια επί τθσ παραγωγισ και μεγαλφτερθ 
ελευκερία να εκχωροφν τα μερίδιά τουσ ςε τρίτουσ. Θ ελάττωςθ των κρατικϊν οφειλϊν 
προσ τουσ διεκνείσ πετρελαϊκοφσ ομίλουσ ςτθ διάρκεια ων τελευταίων ετϊν αποτζλεςε 
«κλειδί» προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εντατικισ επαναδραςτθριοποίθςθσ αυτϊν ςε ζργα 
ζρευνασ και αξιοποίθςθσ κοιταςμάτων ςτθν Αίγυπτο, θ οποία με τθ ςειρά τθσ οδιγθςε 
ςε εξαιρετικά αξιόλογεσ νζεσ ανακαλφψεισ κοιταςμάτων κατά τα πρόςφατα χρόνια.     

Στθ διάρκεια του 2017 κυρϊκθκε νζα νομοκεςία για τθν αγορά φυςικοφ αερίου (Ν. 
196/2017), θ οποία κατιργθςε το κρατικό μονοπϊλιο ςτθν ειςαγωγι και διανομι 
αερίου, ενϊ ταυτόχρονα ςφςτθςε νζα ανεξάρτθτθ ρυκμιςτικι Αρχι (Gas Regulatory 
Authority). Οι εκτελεςτικοί κανονιςμοί τθσ εν λόγω νομοκεςίασ εκδόκθκαν το 
Φεβρουάριο 2018, ενϊ  ςτισ αρχζσ του 2019, θ ωσ άνω Αρχι εξζδωςε 18 άδειεσ ςε 
ιδιωτικοφσ και κρατικοφσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ, για να ειςάγουν και διανζμουν 
φυςικό αζριο ςτθν εγχϊρια αγορά.  

Οι μεγαλφτεροι διεκνείσ πετρελαϊκοί όμιλοι που εργάηονται και παράγουν ςτθν 
Αίγυπτο είναι οι British Petroleum (BP), ENI, Royal Dutch Shell, British Gas και Apache 
Corporation. Οι 4 πρϊτοι επικεντρϊνουν το ενδιαφζρον τουσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
ςε υπεράκτια κοιτάςματα, ενϊ θ Apache επικεντρϊνεται ςτα κοιτάςματα τθσ Δυτικισ 
Εριμου. Μετά το 2011, οι ενεργειακζσ ςυνεργαςίεσ τθσ Αιγφπτου ζχουν επεκτακεί τόςο 
ςτο χϊρο τθσ Μ. Ανατολισ, όςο και τθσ ευρφτερθσ Αςίασ. Σθμειωτζον επίςθσ ότι, από τθν 
αξιόλογθ οικονομικι βοικεια που ζχει λάβει θ χϊρα κυρίωσ από τθ Σ. Αραβία, μζροσ τθσ 
ζχει δοκεί υπό μορφι πετρελαϊκϊν προϊόντων.  

Tον Αφγουςτο 2015, ο ιταλικόσ όμιλοσ EΝΙ ανακοίνωςε τθν ανακάλυψθ ςθμαντικοφ 
κοιτάςματοσ φυςικοφ αερίου με το όνομα “Zohr” ςε υπεράκτια περιοχι τθσ Μεςογείου, 
βορείωσ τθσ Δαμιζττθσ. Το κοίταςμα Zohr υπολογίηεται ότι περιζχει 30 τρις. κ.π. φυςικοφ 
αερίου, ανακαλφφκθκε ςτο «πθγάδι Zohr 1X NFW» ςτο οικόπεδο 9 (Shorouk) το οποίο 
καλφπτει ζκταςθ περίπου 100 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων και βρίςκεται ςε βάκοσ 1.450 
μζτρων. Ρρόκειται για τθ μεγαλφτερθ ανακάλυψθ φυςικοφ αερίου που ζγινε ωσ τϊρα 
ςτθν Αίγυπτο, αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεςογείου. Θ παραγωγι από το 
κοίταςμα Zohr ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2017, ενϊ ςτο τζλοσ του 2018 θ ςυνολικι 
θμεριςια παραγωγικι δυναμικότθτα του κοιτάςματοσ ανερχόταν ςε 2,25 δις. κ.π. Τον 
Απρίλιο 2020, θ ΕΝΙ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του 15ου φρζατοσ ςτο κοίταςμα Zohr, 
ανεβάηοντασ τθ ςυνολικι παραγωγικι δυναμικότθτα του κοιτάςματοσ ςτα 3,2 δις. κ.π. 
θμερθςίωσ. Ο όμιλοσ ENI κατζχει μερίδιο 50% του οικοπζδου Shorouk, αφοφ το 2016 
εκχϊρθςε διαδοχικά μερίδια ςτουσ ομίλουσ BP και Rosneft, οι οποίοι κατζχουν 10% και 
30% του οικοπζδου, αντίςτοιχα, ενϊ ςτθ διάρκεια του 2018 εκχωρικθκε πρόςκετο 
μερίδιο 10% ςτον όμιλο Mubadala Petroleum, κυγατρικό μεγάλου εμιρατινοφ κρατικοφ  
επενδυτικοφ ομίλου του Abu Dhabi. 

Από το Μάρτιο 2017 ζχουν ςυνδεκεί ςτο εγχϊριο δίκτυο φυςικοφ αερίου 2 κοιτάςματα 
τθσ BP ςτο Δυτικό Δζλτα, βόρεια τθσ Αλεξάνδρειασ (ςε απόςταςθ περίπου 65 χλμ. 
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βορείωσ των μεςογειακϊν ακτϊν τθσ Αιγφπτου), ςυγκεκριμζνα τα κοιτάςματα Taurus 
και Libra, με επίπεδο ςυνολικισ παραγωγισ ςτα 700 εκατ. κ.π. θμερθςίωσ. Επιπλζον, θ 
παραγωγι φυςικοφ αερίου από τθ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξθσ των υπεράκτιων 
κοιταςμάτων του Δυτικοφ Δζλτα ζχει ιδθ ξεκινιςει, από τα κοιτάςματα Γκίηα και 
Fayoum, με επίπεδο παραγωγισ το οποίο αναμζνεται να φκάςει ςτα 700 εκατ. κ.π. 
θμερθςίωσ. Το επενδυτικό project του Δυτικοφ Δζλτα, το οποίο υλοποιείται από τθ BP ςε 
ςυνεργαςία με το γερμανικό όμιλο DEA και ζχει εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ $10 δις., 
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ςυνολικά 5 κοιταςμάτων (Taurus, Libra, Γκίηα, Fayoum και 
Raven) και τθ ςφνδεςι τουσ με τισ μονάδεσ κατεργαςίασ ςτθν περιοχι Burullus. Τα 
αποδεδειγμζνα αποκζματα των κοιταςμάτων του Δυτικοφ Δζλτα εκτιμϊνται ςε 5 τρις. 
κ.π. αερίου και 55 εκατ. βαρζλια ςυμπυκνωμάτων. Το κοίταςμα Raven αναμζνεται να 
διακζτει αρχικό επίπεδο θμεριςιασ παραγωγισ ςτα 450 εκατ. κ.π. Εκτιμάται ότι όταν 
ζχει ξεκινιςει θ παραγωγι φυςικοφ αερίου από όλα τα ανωτζρω κοιτάςματα, θ 
ςυνολικι ςυνδυαςμζνθ παραγωγι τουσ κα ανζρχεται ςτο επίπεδο των 1,4 δις. κ.π. 
θμερθςίωσ, που προβλζπεται ότι κα καλφπτουν πλθςίον του 20% των αναγκϊν τθσ 
χϊρασ ςε αζριο. 

Στισ αρχζσ του 2018 θ BP ξεκίνθςε επίςθσ τθν παραγωγι φυςικοφ αερίου από τθν πρϊτθ 
φάςθ του κοιτάςματοσ Atoll, που βρίςκεται ςτα ανοικτά βορείωσ τθσ Δαμιζττθσ, ςτθν 
περιοχι παραχϊρθςθσ ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου, με αρχικό επίπεδο παραγωγισ 
ςτα 350 εκατ. κ.π. φυςικοφ αερίου και 10.000 βαρζλια αποςταγμάτων θμερθςίωσ. Το 
Σεπτζμβριο 2019, ο πετρελαϊκόσ όμιλοσ BP ξεκίνθςε τθ διάνοιξθ δφο νζων φρεάτων ςτα 
υπεράκτια κοιτάςματα φυςικοφ αερίου Atoll και Katameya, τα οποία βρίςκονται ςτθ 
καλάςςια περιοχι βορείωσ τθσ Δαμιζττθσ, ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου. Από το 
Σεπτζμβριο 2019 ζωσ τον Απρίλιο 2020, οι όμιλοι BP και ΕΝΙ είχαν ξεκινιςει εξάλλου τθν 
παραγωγι από τζςςερα διερευνθτικά φρζατα που ζχουν διανοίξει ςτθν υπεράκτια 
περιοχι παραχϊρθςθσ Baltim South West, επίςθσ ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου, 
ςυνδυαςμζνθσ θμεριςιασ δυναμικότθτασ 500 εκατ. κ.π. Θ ΕΝΙ κατζχει –ςε κοινοπραξία 
με τθν κρατικι εταιρεία πετρελαίου, EGPC- το 50% των δικαιωμάτων τθσ περιοχισ 
παραχϊρθςθσ του νοτίου Baltim, ενϊ το υπόλοιπο 50% κατζχει ο όμιλοσ British 
Petroleum (BP).   

Αξιόλογου μεγζκουσ κοιτάςματα φυςικοφ αερίου ζχουν επίςθσ εντοπιςτεί ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι Nooros, ςε αβακι νερά του Δζλτα του Νείλου, περίπου 120 χλμ. 
βορειοανατολικά τθσ Αλεξάνδρειασ. Το κοίταςμα Nooros ανακαλφφκθκε τον Ιοφλιο 2015 
και αποτελεί μζροσ του οικοπζδου Abu Madi West. Το 75% των δικαιωμάτων ςτο εν 
λόγω οικόπεδο κατζχει ο ιταλικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ ENI, ενϊ θ βρετανικι BP κατζχει το 
υπόλοιπο 25%. Θ παραγωγι από το κοίταςμα Nooros ξεκίνθςε το Σεπτζμβριο 2015. Το 
δυναμικό των κοιταςμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Nooros εκτιμάται ςε μεταξφ 70 και 
80 δις. κυβικά μζτρα. Το επίπεδο παραγωγισ του κοιτάςματοσ Nooros ανζρχεται ςε 
περίπου 1,2 δις. κ.π. αερίου και 8.500 βαρζλια ςυμπυκνωμάτων θμερθςίωσ. Ο όμιλοσ 
ΕΝΙ διακζτει επίςθσ μερίδιο 40% του –δυνθτικά μεγάλου, εκτιμϊμενθσ δυναμικότθτασ 
ζωσ 10 τρις. κ.π.- κοιτάςματοσ Noor, το οποίο βρίςκεται ςτο οικόπεδο παραχϊρθςθσ 
Shorouk ςτθ Μεςόγειο, γειτονικά του Zohr, ςε απόςταςθ περίπου 50 χλμ. από τισ ακτζσ 
του Βορείου Σινά. Λοιποί μζτοχοι του Noor είναι οι όμιλοι BP και Mubadala Petroleum 
που διακζτουν μερίδια 25% και 20% αντίςτοιχα, ενϊ μερίδιο 15% κατζχει ο αιγυπτιακόσ 
όμιλοσ Tharwa Petroleum.  

Εντόσ του 2018, ο πετρελαϊκόσ όμιλοσ Royal Dutch Shell, ςε κοινοπραξία με τθν κρατικι 
εταιρεία πετρελαίου – EGPC και τθ μαλαιςιανι Petronas, ξεκίνθςε τθν παραγωγι 
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φυςικοφ αερίου από το υπεράκτιο κοίταςμα “9B” ςτθν περιοχι Burullus του Δυτικοφ 
Δζλτα, ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ, με παραγωγικι δυναμικότθτα που αναμενόταν να 
αυξθκεί ςτα επίπεδα των 350-400 κ.π. θμερθςίωσ, ζωσ το τζλοσ του 2019. Στο τζλοσ 
Δεκεμβρίου 2019, θ θμεριςια παραγωγι φυςικοφ αερίου από τα υπεράκτια 
κοιτάςματα Burullus και Rashid, ςτα οποία δραςτθριοποιείται θ Shell αυξικθκε ςτο 
επίπεδο των 440 εκατ. κ.π. Σφμφωνα με εταιρικό ανακοινωκζν Οκτωβρίου 2019, ο 
όμιλοσ Shell προτίκετο να πωλιςει τα δικαιϊματα που διακζτει για ζρευνα και 
αξιοποίθςθ 19 κοιταςμάτων πετρελαίου & φυςικοφ αερίου ςτθ Δυτικι Ζρθμο, με ςκοπό 
να επικεντρωκεί ςτθν επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ ανάπτυξθσ υπεράκτιων 
κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο.  

Σθμειϊνεται ότι τα Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ) είναι εγγεγραμμζνα από το 2016 ωσ 
εγκεκριμζνοσ αγοραςτισ και προμθκευτισ τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ 
πετρελαίου (EGPC), ενϊ ςτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιείται επίςθσ ο ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων όμιλοσ Energean, ο οποίοσ, με τθ ςυμφωνία εξαγοράσ του ιταλικοφ 
ομίλου Edison (Ιοφλιοσ 2019) αναμζνεται να αναλάβει, μεταξφ άλλων, το χαρτοφυλάκιο 
τθσ Edison ςτθν Αίγυπτο (μερίδιο 24% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου του ιταλικοφ 
ομίλου) που περιλαμβάνει τόςο παραγωγικά κοιτάςματα, όςο και κοιτάςματα ςε 
ανάπτυξθ. 

Στθ διάρκεια του 2018 προκθρφχκθκαν δφο μεγάλοι διεκνείσ διαγωνιςμοί για 
πραγματοποίθςθ ερευνϊν για κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθ Δυτικι 
και τθν Ανατολικι Ζρθμο, τθν Κοιλάδα του Νείλου, τον Κόλπο Σουζη, τισ μεςογειακζσ 
ακτζσ τθσ Αιγφπτου και το Δζλτα του Νείλου, από τισ κρατικζσ εταιρείεσ πετρελαίου 
(EGPC) και φυςικοφ αερίου (EGAS), αντίςτοιχα, τα αποτελζςματα των οποίων 
ανακοινϊκθκαν το Φεβρουάριο 2019 από το Υπουργείο Ρετρελαίου. Μεταξφ των 
αναδόχων εταιρειϊν που επιλζχκθκαν περιλαμβάνονται οι διεκνείσ όμιλοι General 
Petroleum Company, Neptune Energy, Merlon International, Shell, ENI, Exxon Mobil, 
Petronas, DEA και BP. Σθμειϊνεται ότι τον Ιανουάριο 2020 θ EGPC υπζγραψε με τουσ 
ομίλουσ Shell, Petronas & Apache 9 ςυμφωνίεσ ζρευνασ & αξιοποίθςθσ κοιταςμάτων ςτθ 
Μεςόγειο και τθ Δυτικι Ζρθμο, ελάχιςτθσ εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ 
$452 εκατ., 5 εκ των οποίων ςτο πλαίςιο των ανακζςεων του διαγωνιςτικοφ γφρου του 
2018. Επιπλζον, ςτο τζλοσ Ιανουαρίου 2020, θ EGPC υπζγραψε δφο ανάλογεσ ςυμφωνίεσ 
για ανάπτυξθ κοιταςμάτων ςτθ Μεςόγειο, επενδυτικισ αξίασ $332 εκατ., με τον όμιλο 
Exxon Mobil.  

To Μάρτιο 2019, ο κρατικόσ όμιλοσ Ganope προκιρυξε διεκνι διαγωνιςμό για τθν 
ανάκεςθ τθσ πραγματοποίθςθσ ερευνϊν για κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ 
αερίου, ςε 10 ςυνολικά υπεράκτια οικόπεδα παραχϊρθςθσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, 
μζςω του νζου ςχιματοσ διαμοιραςμοφ τθσ παραγωγισ και των εςόδων (“production-
sharing”). Το Δεκζμβριο 2019, το Υπουργείο Ρετρελαίου ανακοίνωςε ότι τα ςχετικά ζργα 
ανατζκθκαν ςτουσ ομίλουσ Chevron, Shell και Mubadala Petroleum. Σφμφωνα πθγζσ του 
Υπουργείου Ρετρελαίου, θ ςυνολικι ζκταςθ των υπεράκτιων περιοχϊν παραχϊρθςθσ 
όπου κα πραγματοποιθκοφν ζρευνεσ πλθςιάηει τα 10.000 τετρ. χλμ., ενϊ το ςυνολικό 
επενδυτικό κόςτοσ ζρευνασ ςτισ εν λόγω περιοχζσ παραχϊρθςθσ εκτιμάται κατ’ ελάχιςτο 
ςε $327 εκατ. και αναμζνεται να αυξθκεί ςε αρκετά διςεκατομμφρια δολλάρια εφ’ όςον 
οι ανωτζρω όμιλοι προβοφν ςε ανακαλφψεισ κοιταςμάτων.    

Το Φεβρουάριο 2018, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ να 
καταςτεί θ χϊρα περιφερειακόσ διαμετακομιςτικόσ κόμβοσ για το αζριο, οι εταίροι των 
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ιςραθλινϊν κοιταςμάτων Tamar και Leviathan, ιςραθλινι Delek Drilling και 
αμερικανικι Noble Energy, υπζγραψαν δφο ςυμφωνίεσ για τθν πϊλθςθ αερίου ςτθν 
εταιρεία Dolphinus Holdings τθσ Αιγφπτου. Με βάςθ τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ, θ 
Dolphinus πρόκειται να ειςάγει φυςικό αζριο από το Ιςραιλ, αξίασ $15 δις. ςε χρονικό 
ορίηοντα δεκαετίασ. Τον Οκτϊβριο 2019, θ Dolphinus Holdings και οι Delek Drilling και 
Noble Energy προζβθςαν ςε τροποποιιςεισ τθσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίασ του 
Φεβρουαρίου 2018, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου με 
το οποίο κα εφοδιάηεται θ Αίγυπτοσ κατά 34%, ςτα 85,3 δις. κυβικά μζτρα, αυξάνοντασ 
και τθ ςυνολικι αξία του φυςικοφ αερίου που προβλεπόταν ςτθ ςυμφωνία του 2018, 
ςτα $19,5 δις. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ προβλζπουν το διπλαςιαςμό των ποςοτιτων 
που κα φορτωκοφν προσ τθν Αίγυπτο από το κοίταςμα Leviathan ςτα 60 δις. κυβικά 
μζτρα ςε χρονικό ορίηοντα 15ετίασ και τθ μείωςθ των ποςοτιτων από το κοίταςμα 
Tamar ςτα 25,3 δις. κυβικά μζτρα.  

Το Σεπτζμβριο 2018, οι όμιλοι Delek Drilling και Noble Energy υπζγραψαν ςυμφωνία 
με τον Αιγφπτιο εταίρο τουσ East Gas Company (EGC) -κυγατρικι εταιρεία τθσ κρατικισ 
EGAS με αντικείμενο τθ μεταφορά φυςικοφ αερίου- για τθν απόκτθςθ μεριδίου 39% 
ςτθν εταιρεία που διαχειρίηεται τον αγωγό East Mediterranean Gas (EMG) ζναντι 
τιμιματοσ $518 εκατ. Θ ωσ άνω κίνθςθ ζγινε με ςκοπό τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 
μεταφοράσ φυςικοφ αερίου από το Ιςραιλ ςτθν Αίγυπτο, δεδομζνου ότι θ εν λόγω 
ςυμφωνία δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ τρεισ εταιρείεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτον αγωγό East 
Mediterranean Gas, μικουσ 90 χλμ., ο οποίοσ ξεκινά από το Ιςραιλ (Ashkelon) και 
φκάνει ςτθ βόρεια Χερςόνθςο του Σινά (Al Arish) υποκαλάςςια, ενϊ από εκεί ςυνεχίηει 
ωσ υπζργειοσ αγωγόσ ζωσ τθν περιοχι του Ρορτ Σαΐντ.  

Στισ 14 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνθςε θ ροι ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου προσ τθν Αίγυπτο, 
περίπου δφο ζτθ μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ αρχικισ ςυμφωνίασ μεταξφ των δφο 
πλευρϊν. Θ ροι του ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου προσ τθν Αίγυπτο μζςω του αγωγοφ 
East Mediterranean Gas (EMG) αφοροφςε –ςε αρχικι φάςθ- αρχικζσ ποςότθτεσ τθσ 
τάξεωσ των 200 εκατ. κ.π. θμερθςίωσ. Σθμειϊνεται ότι τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του 
αγωγοφ East Mediterranean Gas προθγικθκε οριςτικι διευκζτθςθ των απαιτιςεων τθσ 
ιςραθλινισ κρατικισ εταιρείασ θλεκτριςμοφ -Israeli Electricity Corporation- ζναντι τθσ 
Αιγφπτου για τθ διακοπι φορτϊςεων αιγυπτιακοφ αερίου προσ Ιςραιλ το ζτοσ 2012 
μζςω του εν λόγω αγωγοφ, δια τθσ αποδοχισ αποηθμιϊςεων φψουσ $500 εκατ. από τουσ 
αιγυπτιακοφσ κρατικοφσ ομίλουσ EGPC και EGAS εντόσ περιόδου 8 ½ ετϊν.  

Η πρωτοβουλία του Φόρουμ για το Φυςικό Αζριο ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο (EMGF)  

Θ πρωτοβουλία δθμιουργίασ του Φόρουμ για το Φυςικό Αζριο ςτθν Ανατολικι 
Μεςόγειο (East Med Gas Forum – EMGF) ανικει ςτθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, εμπίπτει 
δε ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ ανάπτυξθσ διεκνϊν ςυμμαχιϊν που κα βοθκιςουν 
ςτθν εκπλιρωςθ του ςτόχου ανάδειξθσ τθσ χϊρασ ςε διεκνι, περιφερειακισ εμβζλειασ 
ενεργειακό κόμβο και διαμετακομιςτικό κόμβο ςτο χϊρο τθσ ΝΑ Μεςογείου, 
ειδικότερα για το φυςικό αζριο. Θ πρωτοβουλία ζχει ςκοπό να ενιςχφςει το διάλογο 
μεταξφ επτά χωρϊν τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθν παραγωγι 
και τθ διαμετακόμιςθ φυςικοφ αερίου (Αίγυπτοσ, Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία, 
Ραλαιςτινιακι Αρχι, Ιςραιλ, Κφπροσ), με απϊτερο ςτόχο τθ δθμιουργία 
περιφερειακισ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτθ ΝΑ Μεςόγειο. Το Φόρουμ ςτοχεφει επίςθσ 
ςτθν εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και του ςτρατθγικοφ διαλόγου μεταξφ των 
εμπλεκομζνων χωρϊν, ςτθ ςυνεργαςία για τθν προϊκθςθ κοινϊν ζργων υποδομϊν 
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μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, ςτθν αξιοποίθςθ με εμπορικοφσ όρουσ των κοιταςμάτων 
τθσ περιοχισ και ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ χωρϊν παραγωγϊν, χωρϊν 
διαμετακόμιςθσ και χωρϊν τελικϊν χρθςτϊν του φυςικοφ αερίου.   

Ζδρα του Φόρουμ ζχει οριςτεί το Κάιρο, ενϊ κατά τθν παροφςα φάςθ, ζπειτα από 3 
υπουργικζσ ςυνόδουσ (Ιανουάριο και Ιοφλιο 2019, Ιανουάριο 2020) και 6 ςυναντιςεισ 
ομάδασ εργαςίασ υψθλοφ επιπζδου (Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιοφλιο, Νοζμβριο 2019, 
Ιανουάριο και Μάιο 2020), τα κράτθ που μετζχουν ςτθν πρωτοβουλία ευρίςκονται ςε 
διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ και υπογραφισ του καταςτατικοφ του Φόρουμ, ϊςτε να 
αποςαφθνιςτοφν οι ακριβείσ ςτόχοι τθσ πρωτοβουλίασ, κακϊσ και οι λεπτομζρειεσ ωσ 
προσ τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία αυτισ, προκειμζνου το Φόρουμ να ξεκινιςει τθν 
πλιρθ δραςτθριοποίθςι του. Στθ διάρκεια τθσ πλζον πρόςφατθσ υπουργικισ ςυνόδου, 
Ιανουαρίου 2020, μονογραφικθκε από τουσ επικεφαλισ των αντιπροςωπειϊν των επτά 
χωρϊν το κείμενο του καταςτατικοφ του Φόρουμ, γεγονόσ που κρίνεται πωσ αποτελεί 
ουςιαςτικό βιμα για τθ μετεξζλιξθ του EMGF ςε μόνιμο οργανιςμό. Μετά τθ μονογραφι 
του, το καταςτατικό του Φόρουμ ζχει λάβει ζγκριςθ  και από τθν Ευρ. Επιτροπι.  

Επιπλζον, τα εμπλεκόμενα κράτθ ζχουν προχωριςει ςτθ ςφςταςθ Συμβουλευτικισ 
Επιτροπισ εκπροςϊπων του Ιδιωτικοφ Τομζα για το Φυςικό Αζριο (“Gas Industry 
Advisory Committee” – GIAC), που αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ 
και πλατφόρμα διαλόγου του Φόρουμ με τθ διεκνι βιομθχανία φυςικοφ αερίου. Θ 
παρκενικι ςυνεδρίαςθ τθσ GIAC ζλαβε χϊρα το Νοζμβριο 2019, ενϊ θ δεφτερθ ςτα μζςα 
Ιανουαρίου 2020 και θ τρίτθ –διαδικτυακά- ςτα μζςα Μαΐου 2020. Κατά τθ ςυνεδρίαςθ 
τθσ GIAC του Ιανουαρίου 2020 εγκρίκθκε ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ τθσ, ενϊ 
πραγματοποιικθκαν οι εναρκτιριεσ ςυνεδριάςεισ των υποεπιτροπϊν τθσ που είναι 
αρμόδιεσ για τεχνικά, κανονιςτικά και εμπορικά ηθτιματα. Το Μάιο 2020, οι λόγω 
υποεπιτροπζσ παρουςίαςαν επεξεργαςμζνα χρονοδιαγράμματα ενεργειϊν και δράςεϊν 
τουσ ςε βραχυ-μεςοπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα. Θ GIAC περιλαμβάνει ςτθν παροφςα 
φάςθ 23 μζλθ, μεταξφ των οποίων, από ελλθνικισ πλευράσ, τα Ελλθνικά Ρετρζλαια 
(ΕΛΡΕ), τον όμιλο Energean, τθ ΔΕΡΑ, τον ΔΕΣΦΑ και τθσ ΕΔΕΥ (Ελλθνικισ Διαχειριςτικισ 
Εταιρείασ Υδρογονανκράκων). Επιπλζον, αρκετοί επιχειρθματικοί όμιλοι αλλά και 
διεκνείσ επιχειρθματικοί φορείσ ζχουν εκφράςει ενδιαφζρον προκειμζνου να ειςζλκουν 
ςτθν GIAC.      

Κακεςτϊσ (άτυπο) παρατθρθτι ςτο Φόρουμ ζχουν θ Ε.Ε. και θ Ραγκόςμια Τράπεηα, ενϊ 
ζχουν προςκλθκεί ςε αρκετζσ από τισ μζχρι τϊρα ςυναντιςεισ του οι ΘΡΑ και θ Γαλλία. 
Κατά τθν τελευταία υπουργικι ςφνοδο του EMGF, τον Ιανουάριο 2020, θ Γαλλία 
διατφπωςε προφορικό αίτθμα προκειμζνου να καταςτεί μζλοσ του Φόρουμ, ενϊ οι ΘΡΑ 
διατφπωςαν αίτθμα για απόκτθςθ κακεςτϊτοσ μόνιμου παρατθρθτι. 

Ηλεκτρικι ενζργεια, ΑΠΕ & πυρθνικι ενζργεια: 

Τα εργοςτάςια παραγωγισ και τα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι κρατικά 
ςτθν Αίγυπτο. Σφμφωνα με το Υπουργείο Θλεκτριςμοφ & ΑΡΕ, που αποτελεί το βαςικό 
εποπτικό φορζα του κλάδου ενζργειασ, τα ςχζδια του αιγυπτιακοφ κράτουσ 
περιλαμβάνουν δαπάνεσ πλθςίον των $7 δις. για τθν προςκικθ θλεκτροπαραγωγικισ 
δυναμικότθτασ 6 GW ετθςίωσ ζωσ το ζτοσ 2022. Κατά τα ςτοιχεία του Υπουργείου, 
κατά τθν πενταετία 2014-2018 ζχει επιτευχκεί θ αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 58%, φκάνοντασ το επίπεδο των 58 GW ςτο τζλοσ 
Αυγοφςτου 2018. Το πρόγραμμα τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για τθν περίοδο 2012-
2017 περιελάμβανε τθν προςκικθ δυναμικότθτασ 12.400 MW από κερμοθλεκτρικζσ 
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πθγζσ, με ςκοπό τθν υπζρβαςθ των δυςκολιϊν και τθσ ανεπάρκειασ τθσ εγχϊριασ 
παραγωγισ θλεκτριςμοφ κατά τα ζτθ μετά το 2011, που οδιγθςαν ςε ςειρά διακοπϊν 
τροφοδοςίασ του εγχϊριου θλεκτρικοφ δικτφου κατά τθ διετία 2013-2014. Το Υπουργείο 
Θλεκτριςμοφ ςτοχεφει να προςκζςει δυναμικότθτα τθσ τάξεωσ των 145 MW ςτο εκνικό 
θλεκτρικό δίκτυο εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020/21, ανεβάηοντασ τθ ςυνολικι 
δυναμικότθτα ςτο επίπεδο των 59,8 GW. 

Οι υφιςτάμενεσ 6 εταιρείεσ παραγωγισ και οι 9 διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανικουν 
ςτθν κρατικι εταιρεία θλεκτριςμοφ (θ οποία υπάγεται ςτο Υπουργείο Θλεκτριςμοφ), 
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), θ οποία είναι επίςθσ αρμόδια για τθν 
κατάρτιςθ και υλοποίθςθ πενταετϊν προγραμμάτων με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ. Θ EEHC ζχει υπό τθν εποπτεία τθσ τθ 
λειτουργία άνω των 50 κερμοθλεκτρικϊν μονάδων ςτθ χϊρα, τισ οποίεσ διαχειρίηονται 5 
περιφερειακζσ εταιρείεσ παραγωγισ και μία εκνικισ εμβζλειασ υδροθλεκτρικι εταιρεία.  

Άλλεσ αρμόδιεσ εποπτικζσ Αρχζσ του αιγυπτιακοφ κλάδου θλεκτρικισ ενζργειασ και ΑΡΕ 
είναι θ Αρχι των ΑΡΕ (NREA), θ υκμιςτικι Αρχι Θλεκτριςμοφ (Egypt ERA), θ 
Εκτελεςτικι Αρχι των Υδροθλεκτρικϊν Μονάδων (Hydro Power Plants Executive 
Authority – υπό κατάργθςθ) και οι Αρχζσ Ρυρθνικϊν Θλεκτροπαραγωγικϊν Μονάδων 
(Nuclear Power Plant Authority, Atomic Power Plants Authority). 

Τον Ιοφνιο 2015 το αιγυπτιακό κράτοσ υπζγραψε ςφμβαςθ με το μεγάλο γερμανικό 
όμιλο Siemens για τθν καταςκευι 3 νζων μεγάλων κερμοθλεκτρικϊν μονάδων 
ςυνδυαςμζνου κφκλου με βάςθ το αζριο, ςτισ περιοχζσ Beni Suef, Burullus και Νζασ 
Διοικθτικισ Ρρωτεφουςασ, ςχεδιαηόμενθσ δυναμικότθτασ 4,8 GW εκάςτθ, κακϊσ και 
12 αιολικϊν πάρκων με 600 ανεμογεννιτριεσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW. Το 
ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ των τριϊν μονάδων  ανιλκε ςε €6 δις., ενϊ το 
κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν καταςκευι των αιολικϊν πάρκων ανζρχεται ςε €2 δις. Θ 
ςυνολικι πρόςκετθ παραγωγικι δυναμικότθτα όταν κα ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο των 
ζργων εκτιμάται ςε 16,4 GW. Στα μζςα του 2018, θ Siemens είχε ολοκλθρϊςει –ςαφϊσ 
ταχφτερα από το χρονοδιάγραμμα, ςε διάςτθμα μόλισ 27,5 μθνϊν- τθν καταςκευι των 3 
κερμοθλεκτρικϊν μονάδων, οι οποίεσ εγκαινιάςτθκαν από τον Αιγφπτιο Ρρόεδρο. 
Σθμειωτζον ότι θ μερικι λειτουργία των 3 μονάδων τθσ Siemens είχε ξεκινιςει ιδθ 
νωρίτερα, εντόσ του 2017. 

Ο ςαουδαραβικόσ όμιλοσ ACWA Power υπζγραψε το Νοζμβριο 2018 ςυμφωνία με τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ για τθν καταςκευι μεγάλθσ θλεκτροπαραγωγικισ μονάδασ 
ιςχφοσ 2.250 MW ςτα νότια τθσ χϊρασ (περιοχι Λοφξορ), επενδυτικοφ κόςτουσ $2,3 
δις., θ οποία προςδοκάται πωσ κα τεκεί ςε λειτουργία το αργότερο ζωσ το 2023. 
Επιπλζον, το Σεπτζμβριο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ υπζγραψε με τθν κοινοπραξία 
των κινεηικϊν ομίλων Shanghai Electric και Dongfang Electric Corporation, κακϊσ και του 
αιγυπτιακοφ καταςκευαςτικοφ ομίλου Hassan Allam, ςφμβαςθ ζργου καταςκευισ 
κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου τεχνολογίασ κακαροφ άνκρακα, δυναμικότθτασ 6.000 
MW, ςτθν περιοχι Hamrawein τθσ περιφζρειασ Ερυκράσ Θάλαςςασ, επενδυτικοφ 
κόςτουσ $4,4 δις. Το Φεβρουάριο 2020 το αιγυπτιακό Υπουργείο Θλεκτριςμοφ 
αποφάςιςε τθν επ’ αόριςτον αναβολι τθσ υλοποίθςθσ του ζργου καταςκευισ του 
κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου του Hamrawein.  

Στόχο τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ αποτελεί εδϊ και μερικά χρόνια θ αφξθςθ του 
μεριδίου τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτο 20% του 
ενεργειακοφ μείγματοσ ζωσ το ζτοσ 2022, δεδομζνου ότι θ χϊρα είναι εξαιρετικά 
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προικιςμζνθ ςε θλιακζσ και αιολικζσ πθγζσ ενζργειασ. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει 
προςδιορίςει το μερίδιο τθσ αιολικισ ενζργειασ ςε 12%, εκείνο τθσ θλιακισ ςε 2,2% και 
αυτό τθσ υδροθλεκτρικισ ςε 5,8%. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ εκνικισ 
αιγυπτιακισ Αρχισ για τισ ΑΡΕ (NREA), το επίπεδο τθσ ετιςιασ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθν Αίγυπτο ζχει φκάςει τα 6 GW, με ιςχφ 2 GW να 
προζρχεται από θλιακζσ και αιολικζσ πθγζσ.  

Θ κυβζρνθςθ ζχει προςπακιςει, ιδθ από το 2014, να διαμορφϊςει ζνα κεςμικό 
πλαίςιο ικανό να προςελκφςει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ςτθν ανάπτυξθ των ΑΡΕ 
ςτθν χϊρα. Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ για να επιτευχκεί αυτό, είναι θ υιοκζτθςθ, από το 
Σεπτζμβριο 2014 ενόσ ςυςτιματοσ πλθρωμισ από το κράτοσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ 
ςτουσ ιδιϊτεσ, ςε εγγυθμζνεσ τιμζσ (“Feed-in Tariff program”), το οποίο ςτθρίηει τθν 
υλοποίθςθ νζων αιολικϊν και θλιακϊν ενεργειακϊν projects. Το αιγυπτιακό Υπουργείο 
Θλεκτριςμοφ και θ κρατικι εταιρεία διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC), ςτισ νζεσ 
ανακζςεισ ενεργειακϊν ζργων, εγκαταλείπουν ςταδιακά το υφιςτάμενο ςφςτθμα “Feed-
in-Tariff”, ανοίγοντασ το δρόμο ςτον ιδιωτικό τομζα να μπορεί να παράγει και να 
διακζτει ενζργεια απ’ ευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ, μζςω του ςχιματοσ «ανεξάρτθτων 
παραγωγϊν ενζργειασ» (“independent power producer” – IPP), με ςτόχο τθ μεγαλφτερθ 
ευελιξία του ςυςτιματοσ που προςδοκάται ότι κα οδθγιςει ςτθ διενζργεια υψθλότερων 
επενδφςεων από τον ιδιωτικό τομζα, ιδιαίτερα ςε κλάδουσ άμεςθσ αναπτυξιακισ 
προτεραιότθτασ, όπωσ οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Το καλοκαίρι 2018 εγκαινιάςτθκε θ πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ μεγάλου αιολικοφ πάρκου 
που περιλαμβάνει 300 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 580 MW, ςτθν περιοχι 
Gabal El-Zayt τθσ περιφζρειασ Ερυκράσ Θάλαςςασ. Θ καταςκευι του ζργου ξεκίνθςε το 
2015 και ζχει ςυνολικό κόςτοσ φψουσ περίπου $625 εκατ. Θ πρϊτθ φάςθ του αιολικοφ 
πάρκου περιλαμβάνει 120 ανεμογεννιτριεσ, ςυνδεδεμζνεσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο, 
παραγωγικισ ιςχφοσ 240 MW. Επιπλζον, το Μάρτιο 2018 υπογράφθκε ςυμφωνία για τθν 
καταςκευι πρόςκετου αιολικοφ πάρκου ςτθν περιοχι Gabal El-Zayt, μεταξφ τθσ κρατικισ 
εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) και κοινοπραξίασ ιαπωνικϊν και 
γαλλικϊν ομίλων με το μεγάλο αιγυπτιακό καταςκευαςτικό όμιλο Orascom. Το εν λόγω 
αιολικό πάρκο κα διακζτει παραγωγικι ιςχφ 250 MW και κα απαιτιςει επενδφςεισ 
ςυνολικοφ εκτιμϊμενου φψουσ $400 εκατ. 

Στα μζςα του 2019 ολοκλθρϊνονταν οι διαπραγματεφςεισ μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ 
κρατικισ εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) και του γερμανο-ιςπανικοφ 
ομίλου ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ Siemens Gamesa για τουσ οικονομικοφσ όρουσ 
των ζργων εγκατάςταςθσ 12 αιολικϊν πάρκων, εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ €2 
δις. Το πρόγραμμα δθμιουργίασ αιολικϊν πάρκων ςτθν Αίγυπτο από τθ Siemens είχε 
ςυμφωνθκεί το 2015 και εντάςςεται ςτθ ςφμβαςθ του γερμανικοφ ομίλου με το 
αιγυπτιακό κράτοσ για επζκταςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ κατά 16,4 GW.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ “Feed-in-Tariff” εντάςςεται υπό καταςκευι μεγάλο 
θλιακό ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Benban, πλθςίον του Αςουάν ςτθν Άνω Αίγυπτο, 
ςυνολικοφ επενδυτικοφ κόςτουσ μεταξφ $3 και $4 δις., το οποίο απολαμβάνει διεκνοφσ 
χρθματοδότθςθσ από τθν International Finance Corporation (IFC) του ομίλου Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ (με κεφάλαια $653 εκατ.), τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & 
Ανάπτυξθσ (EBRD, με κεφάλαια $500 εκατ.), κακϊσ επίςθσ και επενδυτικϊν εγγυιςεων 
από το κυγατρικό τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ «Ρολυμερι Οργανιςμό Εγγφθςθσ 
Επενδφςεων» (MIGA). Τον Οκτϊβριο 2019 θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ όλων -32 ςυνολικά- των ςχεδιαηόμενων ςτθν παροφςα 
φάςθ θλιακϊν θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο του θλιακοφ ςυγκροτιματοσ 
του Benban, κακϊσ και τθ ςφνδεςθ αυτϊν με το εκνικό θλεκτρικό δίκτυο, προςκζτοντασ 
θλεκτροπαραγωγικι δυναμικότθτα τθσ τάξεωσ των 1.465 MW ςτο θλεκτρικό δυναμικό 
τθσ χϊρασ. Συνολικά, το θλιακό ςυγκρότθμα Benban προςδοκάται ότι κα διακζτει 41 
ςυνολικά θλιακζσ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 1,8 GW.  

Τον Οκτϊβριο 2019 υπεγράφθ επίςθσ ςυμφωνία αγοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 
κα παράγεται από τθν θλιακι μονάδα δυναμικότθτασ 200 MW που κα καταςκευαςτεί 
ςτθν περιοχι Kom Ombo, ςτο Αςουάν, με επενδυτικό κόςτοσ περίπου $200 εκατ. 
Σφμφωνα με ςχετικι κυβερνθτικι ανακοίνωςθ, το ζργο καταςκευισ τθσ μονάδασ κα 
εκτελζςει ο μειοδότθσ –ςτο πλαίςιο ςχετικοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ- ςαουδαραβικόσ 
όμιλοσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ACWA Power, επί τθ βάςει ςχιματοσ “Build-Own-
Operate” (BOO). Θ θλιακι μονάδα ςτο Kom Ombo αναμζνεται να τεκεί ςε λειτουργία 
εντόσ του 2021 και να καλφπτει τισ ανάγκεσ θλεκτροδότθςθσ 130.000 νοικοκυριϊν. H 
καταςκευι τθσ υποςτθρίηεται χρθματοδοτικά τόςο από τθ γαλλικι, όςο και από τθν 
ιαπωνικι υπθρεςία αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ (Agence Française de Développement-
AFD και Japan International Cooperation Agency-JICA), αντίςτοιχα. Σθμειϊνεται ότι ο 
όμιλοσ ACWA Power εμπλζκεται επίςθσ ςε ζργα ανάπτυξθσ τριϊν φωτοβολταϊκϊν 
μονάδων ςτο ςυγκρότθμα Benban ςτθν Άνω Αίγυπτο, κακϊσ και ςειράσ άλλων αιολικϊν 
και φωτοβολταϊκϊν ζργων ςτθν αιγυπτιακι επικράτεια. 

Κατά τθν οπτικι τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, θ φιλόδοξθ και ςυνετι ενεργειακι 
πολιτικι, ςε ςυνδυαςμό με τθ γεωςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Αιγφπτου ωσ ενεργειακοφ 
κόμβου μεταξφ Αφρικισ, Ευρϊπθσ και Αςίασ, διευκολφνουν τθν άντλθςθ 
χρθματοδοτιςεων από διεκνείσ οργανιςμοφσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, με ςκοπό 
τθν καταςκευι πρόςκετων ενεργειακϊν υποδομϊν και ζργων διαςφνδεςθσ του 
αιγυπτιακοφ θλεκτρικοφ δικτφου με εκείνα των γειτονικϊν χωρϊν.    

Αναφορικά με το μεγάλο ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ Αιγφπτου-Σ. Αραβίασ μζςω 
καλωδίων ρεφματοσ ιςχφοσ 3.000 MW, θ λειτουργία τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου 
προςδοκάτο να ξεκινιςει το 2021. Κατά τθ διάρκεια του 2018 και του 2019 ςθμειϊκθκαν 
κακυςτεριςεισ από ςαουδαραβικισ πλευράσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ μεταβολζσ 
ςτον όλο ςχεδιαςμό του ζργου τθσ διαςφνδεςθσ που προκάλεςε ο προγραμματιςμόσ του 
μεγάλου –διεκνοφσ εμβζλειασ, με τθ ςυνεργαςία Σ. Αραβίασ, Ιορδανίασ και Αιγφπτου- 
αναπτυξιακοφ ζργου “NEOM” ςτον Κόλπο τθσ Άκαμπα και πλθςίον τθσ Διϊρυγασ Σουζη. 
Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, ο επαναςχεδιαςμόσ του ζργου τθσ θλεκτρικισ 
διαςφνδεςθσ από ςαουδαραβικισ πλευράσ ζχει προκαλζςει τθν αφξθςθ του ςχετικοφ 
εκτιμϊμενου ςυνολικοφ κόςτουσ υλοποίθςθσ, ςε περίπου $2,5 δις., το οποίο αναμζνεται 
να ςυγχρθματοδοτθκεί από τα δφο κράτθ, κακϊσ και από ςυνειςφορζσ του 
Κουβεϊτιανοφ Ταμείου Οικονομικισ Ανάπτυξθσ (KFAED), του εδρεφοντοσ ςτο Κουβζιτ 
Αραβικοφ Ταμείου Οικονομικισ & Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ (AFESD), τθσ Ιςλαμικισ 
Τράπεηασ Ανάπτυξθσ (IDB) και τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ διανομισ θλεκτριςμοφ 
(EETC). Σφμφωνα με πλθροφόρθςθ από το αιγυπτιακό Υπουργείο Θλεκτριςμοφ, μζςων 
Μαΐου 2020, οι εργαςίεσ υλοποίθςθσ του μεγάλου εν λόγω ζργου ζχουν τεκεί 
προςωρινά ςτον «πάγο», με τισ ςχετικζσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ να ζχουν αναβλθκεί 
ζωσ ότου ξεπεραςτοφν τα προβλιματα που ζχει δθμιουργιςει θ διεκνισ πανδθμία 
κορωνοϊοφ.   
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Θ Αίγυπτοσ είναι θλεκτρικά ςυνδεδεμζνθ με τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ ςτα ανατολικά 
και τα δυτικά, ιτοι με τθν Ιορδανία, με τθν Ραλαιςτίνθ και με τθ Λιβφθ, ενϊ επίςθσ 
ζχει ολοκλθρϊςει και πρόςφατα ςτθ διάρκεια του 2020 κζςει ςε λειτουργία ςθμαντικό 
ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ με το Σουδάν. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί ζντονα 
εξάλλου ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ τθσ Αιγφπτου προσ το βορρά με τθν ευρωπαϊκι 
ιπειρο, ςε πρϊτθ φάςθ μζςω Κφπρου και μελλοντικά και μζςω Ελλάδασ (Κριτθσ), δια 
υποκαλάςςιου καλωδίου δυναμικότθτασ 2.000 MW (EuroAfrica Interconnector), με 
ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ χϊρασ ωσ κομβικοφ κζντρου διαςφνδεςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
μεταξφ των τριϊν θπείρων. Το επενδυτικό κόςτοσ του ζργου εκτιμάται –ςφμφωνα με 
αρχικζσ προβλζψεισ- ςε €2 δις. Το Φεβρουάριο 2017 υπογράφθκε μνθμόνιο κατανόθςθσ 
για τθν εκπόνθςθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ςχετικά με τθν θλεκτρικι διαςφνδεςθ των τριϊν 
χωρϊν, από τουσ επικεφαλισ των εταιρειϊν EuroAfrica Interconnector και Egyptian 
Electricity Holding Company. Στθ διάρκεια του 2018 και του 2019 ςθμειϊκθκε ςχετικά 
μικρι πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδιαηόμενου μεγάλου ζργου. Το Μάιο 
2019 υπεγράφθ ςτο Κάιρο ςυμφωνία μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ 
διανομισ θλεκτριςμοφ (EETC) και του κυπριακοφ ομίλου EuroAfrica Interconnector για 
τθν υλοποίθςθ του  εν λόγω ζργου θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ, παρουςία του Αιγφπτιου 
Ρ/Θ κ. Madbouly και του Υπουργοφ Θλεκτριςμοφ κ. Shaker. Σφμφωνα με πθγζσ του 
αιγυπτιακοφ Υπουργείου Θλεκτριςμοφ, αρχϊν Ιουνίου 2020, το αιγυπτιακό κράτοσ 
προςανατολίηεται ςτθν αναβολι υλοποίθςθσ του μεγάλου εν λόγω project –τουλάχιςτον 
ωσ προσ το ςκζλοσ ςφνδεςθσ Αιγφπτου με Κφπρο- εξαιτίασ κακυςτεριςεων του ωσ άνω 
κυπριακοφ ομίλου να ολοκλθρϊςει τθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων τεχνικο-
οικονομικϊν μελετϊν.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο τζλοσ Απριλίου 2020, ο γερμανικόσ όμιλοσ Siemens επελζγθ ωσ 
«προτιμθτζοσ προςφοροδότθσ» για τθν εκτζλεςθ του ζργου θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ 
Αιγφπτου-Κφπρου-Ελλάδασ, ενϊ ζχει επίςθσ προεπιλεγεί για τθν ανάλθψθ εκτζλεςθσ του 
ζργου καταςκευισ ςτακμοφ μεταςχθματιςμοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν Αίγυπτο. 
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι από το τζλοσ του 2019, το τμιμα Κριτθσ-Αττικισ, το οποίο κα 
προχωριςει ωσ εκνικό ζργο, δεν περιλαμβάνεται πλζον ςτο ςχεδιαςμό του EuroAfrica 
Interconnector.   

Θ Αίγυπτοσ ςχεδιάηει εδϊ και αρκετά χρόνια να εμπλουτίςει το ενεργειακό τθσ μείγμα 
προςκζτοντασ και τθν πυρθνικι ενζργεια. Το Μάιο 2016, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
επιςθμοποίθςε ςυμφωνία λιψθσ δανείου με ευνοϊκοφσ όρουσ αποπλθρωμισ, φψουσ 
$25 δις., από τθν ωςία για τθ χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ μονάδασ πυρθνικισ 
ενζργειασ από το ρωςικό κρατικό όμιλο Rosatom, ςτθν περιοχι Dabaa τθσ 
βορειοδυτικισ Αιγφπτου, δυναμικότθτασ 4.800 MW. Θ ζναρξθ τθσ καταςκευισ τθσ εν 
λόγω μονάδασ τοποκετείται χρονικά εντόσ του 2020, θ ζναρξθ λειτουργίασ του πρϊτου 
από τουσ 4 πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ εντόσ του 2026, και θ ολοκλιρωςθ καταςκευισ 
τθσ μονάδασ ζωσ το 2028-2029. Ροςοςτό 85% του ςυνολικοφ κόςτουσ καταςκευισ και 
εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ πρόκειται να καλυφκεί μζςω του ωσ άνω διμεροφσ δανείου τθσ 
ωςίασ προσ τθν Αίγυπτο.  

Θ National Localization Committee τθσ Αιγφπτου ζχει εκπονιςει κατάλογο 150 
αιγυπτιακϊν ομίλων, προκειμζνου αυτοί να μπορζςουν, ωσ εξουςιοδοτθμζνοι, να 
εργαςτοφν υπεργολαβικά ςτθν υπό δθμιουργία πυρθνικι μονάδα, αναλαμβάνοντασ 
μικρότερα υποζργα ι προμικειεσ από τθ κυγατρικι τθσ Rosatom, Atomstroyexport. Θ 
αιγυπτιακι ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι του πρϊτου αντιδραςτιρα τθσ Dabaa κα 
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κυμαίνεται ςε μεταξφ 20% και 25% και πρόκειται να αυξθκεί ςτο επίπεδο του 35% 
περίπου κατά τα επόμενα ςτάδια του ζργου.  

Τον Απρίλιο 2019, θ αιγυπτιακι Αρχι Ρυρθνικϊν Ενεργειακϊν Μονάδων (Nuclear Power 
Plants Authority - NPPA) ανακοίνωςε ότι χορθγικθκε ςτθ ςχεδιαηόμενθ μονάδα 
πυρθνικισ ενζργειασ που κα καταςκευαςτεί ςτθν Dabaa άδεια όςον αφορά τθν 
τοποκεςία όπου κα πραγματοποιθκοφν τα ζργα δθμιουργίασ τθσ (“site approval permit” 
– SAP).  

Ο οικονομικόσ Τφποσ αναφζρκθκε ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου 2019 ςτθν υποβολι 
προςφορϊν από 7 αιγυπτιακζσ και ρωςικζσ εταιρείεσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμοφ που 
προκιρυξε θ κυγατρικι του ρωςικοφ κρατικοφ ομίλου πυρθνικισ ενζργειασ Rosatom, 
Atomstroyexport, για τθν ανάλθψθ ζργων προετοιμαςίασ τθσ ζκταςθσ γθσ όπου κα 
καταςκευαςτεί θ μονάδα παραγωγισ πυρθνικισ ενζργειασ ςτθν περιοχι Dabaa. Στο 
τζλοσ του 2019, υποβλικθκαν εξάλλου προςφορζσ από πλθκϊρα εταιρειϊν (πάνω από 
200) για τθν ανάλθψθ καταςκευαςτικϊν ζργων τθσ πυρθνικισ μονάδασ τθσ Dabaa, 
μεταξφ των οποίων οι όμιλοι Hassan Allam, Orascom Construction, Power Generation 
Engineering & Service Co. (PGESCO), El Sewedy Electric, Petrojet, Archirodon 
Construction, Siemens, κακϊσ και ο Αραβικόσ Οργανιςμόσ Εκβιομθχάνιςθσ (AOI), 
ςυμφερόντων του αιγυπτιακοφ Στρατοφ.       

Στόχο του χρονοδιαγράμματοσ τθσ Rosatom αποτελεί θ εκκίνθςθ εργαςιϊν το αργότερο 
ζωσ τον Ιοφλιο 2020, ςτόχοσ που ωςτόςο ενδεχομζνωσ μετατεκεί λίγο αργότερα χρονικά 
εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ.  

Ε. Μεταφορϋσ 

Θ Αίγυπτοσ ιςτορικά υπιρξε ςθμαντικόσ διεκνισ κόμβοσ μεταφορϊν. Κατζχει κομβικό 
ςθμείο ςτισ εμπορικζσ οδοφσ μεταξφ τθσ Αςίασ, Αφρικισ και Ευρϊπθσ ενϊ μζςω τθσ 
Διϊρυγασ του Σουζη διακινείται το 10% του ςυνολικοφ όγκου του παγκόςμιου 
εμπορίου. H Κυβζρνθςθ με ςειρά ζργων, δεςπόηοντοσ του “φαραωνικοφ” ζργου 
διάνοιξθσ νζου παράλλθλου προσ τον υφιςτάμενο διαδρόμου ςτθν Διϊρυγα του Σουζη, 
ζχει δθμιουργιςει μια νζα δυναμικι ςτον τομζα των μεταφορϊν. Πραμα τθσ 
αιγυπτιακισ θγεςίασ είναι να καταςτεί θ χϊρα κόμβοσ ςτισ καλάςςιεσ και εναζριεσ 
μεταφορζσ. Ο κλάδοσ μεταφορϊν και logistics αντιπροςϊπευςε το 4,64% του 
αιγυπτιακοφ ΑΕΡ το οικονομικό ζτοσ 2018/19. Θ Διϊρυγα Σουζη αποτελεί ςαφϊσ τθ 
ςθμαντικότερθ από πλευράσ γεωςτρατθγικισ μεταφορικι υποδομι τθσ χϊρασ, ενϊ θ 
Αίγυπτοσ διακζτει επίςθσ 48.000 χιλ. χλμ. αςφαλτοςτρωμζνων δρόμων, 9.570 χλμ. 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, 20 αεροδρόμια, 15 καλάςςιουσ λιμζνεσ και ζνα δίκτυο 
ποτάμιων λιμζνων.  

Το αιγυπτιακό ςιδθροδρομικό δίκτυο μεταφζρει ςε ετιςια βάςθ περίπου 500 εκατ. 
επιβάτεσ και 6 εκατ. τόνουσ αγακϊν. Φορζασ διαχείριςθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου 
είναι θ κρατικι εταιρεία ςιδθροδρόμων (Egyptian National Railways - ENR), με τθν οποία 
ςυνεργάηεται ςτενά τα τελευταία χρόνια θ Ραγκόςμια Τράπεηα, με ςκοπό τθν 
αναδιοργάνωςθ των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν, τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ 
αξιοπιςτίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Στα ςιδθροδρομικά ζργα αρμόδιοι φορείσ 
είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν, θ ENR και, ςτα ζργα του μετρό Καΐρου, θ Εκνικι Αρχι 
Σθράγγων (National Authority for Tunnels – NAT).    

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςχεδιάηει, ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, τθν υλοποίθςθ μεγάλου 
ζργου δθμιουργίασ ςιδθροδρομικοφ άξονα υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 1.087 χλμ., που 
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κα ςυνδζει τθν Αλεξάνδρεια με το Αςουάν, μζςω Καΐρου, με εκτιμϊμενο επενδυτικό 
κόςτοσ $10 δις.  

Από τα μεγάλα και μακρόπνοα ζργα επζκταςθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου που 
προωκεί το αιγυπτιακό κράτοσ, πλζον προωκθμζνο όςον αφορά το ςτάδιο υλοποίθςισ 
του αποτελοφςε ζωσ πρότινοσ το επενδυτικό ςχζδιο καταςκευισ ςιδθροδρομικισ 
γραμμισ υψθλισ ταχφτθτασ που κα ςυνδζει το λιμζνα  Ain Sokhna ςτον Κόλπο Σουζη 
με τθν περιοχι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου, 
εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ $8,5 δις. Ωςτόςο, το Φεβρουάριο 2020 το Υπουργείο 
Μεταφορϊν αποφάςιςε να αναβάλει τθν υλοποίθςθ του ζργου εξαιτίασ του υψθλοφ του 
κόςτουσ των προςφορϊν δφο ανταγωνιηόμενων κοινοπραξιϊν, των οποίων θγοφνται 
κινεηικζσ εταιρείεσ (οι China Civil Engineering Construction Corporation-CCECC και China 
Railway Construction Corporation Limited-CRCC ςτθν πρϊτθ και China Railway 
Engineering Corporation-CREC και China State Construction Engineering ςτθ δεφτερθ). 

Τον Αφγουςτο 2017 υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ Εκνικισ Αρχισ 
Σθράγγων (NAT) και των κινεηικϊν ομίλων AVIC International και China Railway Group, 
αξίασ $1,24 δις., για τθν καταςκευι δικτφου ελαφροφ προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου 
υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 67,8 χλμ., με 11 ςτακμοφσ, που κα ςυνδζει τα ανατολικά 
περίχωρα του Καΐρου (Al Salam, 10th of Ramadan, Shorouk και Badr) με τθ νζα διοικθτικι 
πρωτεφουςα. Στισ αρχζσ του 2019, θ ΝΑΤ είχε υπογράψει με τθν κρατικι Exim Bank of 
China ςυμφωνία για τθν παροχι χαμθλότοκθσ δανειακισ διευκόλυνςθσ, ςυνολικοφ 
φψουσ $1,2 δις. με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ του εν λόγω καταςκευαςτικοφ ζργου, ενϊ 
τον Οκτϊβριο 2019 κινεηικοί εμπλεκόμενοι φορείσ υπζγραψαν ςυμβάςεισ ςυνολικισ 
αξίασ $571 εκατ. με επτά αιγυπτιακζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ για τθν καταςκευι τθσ 
γραμμισ. Ρριν το τζλοσ του 2019, ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ Hassan Allam, 
ςε ςυνεργαςία με άλλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, είχε ξεκινιςει τισ εργαςίεσ 
καταςκευισ τθσ εν λόγω γραμμισ.  

Το Μάιο 2019 το αιγυπτιακό κράτοσ επζλεξε ωσ «προτιμϊμενο» μειοδότθ τθν 
κοινοπραξία του καναδικϊν ςυμφερόντων ομίλου Bombardier με τουσ αιγυπτιακοφσ 
καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ Orascom Construction και Arab Contractors, προκειμζνου να 
εκτελζςει το μεγάλο ζργο ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
δφο ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν «μονισ τροχιάσ» που κα ςυνδζουν τα ανατολικά 
περίχωρα του Καΐρου με τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, κακϊσ και τα δυτικά 
περίχωρα του Καΐρου μεταξφ τουσ, μικουσ 52 χλμ. και 42 χλμ., αντίςτοιχα, 
δθμιουργϊντασ ςιδθροδρομικό άξονα από τθν περιοχι 6th of October City ζωσ τθ νζα 
πρωτεφουςα. Θ ςυνολικι ςυμβατικι αξία ολόκλθρου του ζργου εκτιμάται ςε €3 δις., για 
ςχεδιαςμό, δθμοπράτθςθ, καταςκευι και 30ετι λειτουργία και ςυντιρθςθ των 
γραμμϊν. Το Μάιο 2020 θ ανωτζρω κοινοπραξία ξεκίνθςε τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ 
τθσ μίασ εκ των δφο γραμμϊν «μονισ τροχιάσ» που κα ςυνδζει τα ανατολικά περίχωρα 
του Καΐρου (Nasr City) με τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα.   

Βαςικι μζριμνα τθσ Αιγφπτου αποτελεί εξάλλου θ επζκταςθ του δικτφου μετρό Καΐρου. 
Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ Σθράγγων, άνω των 3,5 εκατ. 
κατοίκων του μείηονοσ Καΐρου βαςίηονται ςτο μετρό για τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ, 
εν μζρει λόγω του ακόμθ ςχετικά χαμθλοφ κόςτουσ τουσ, παρά τισ ςθμειωκείςεσ 
αυξιςεισ των κομίςτρων. Το μετρό του Καΐρου εγκαινιάςτθκε το 1987 και ςτα μζςα του 
2016, λειτουργοφςαν πλιρωσ 2 γραμμζσ (1 & 2) ςυνολικοφ μικουσ 78 χλμ. Μία 
πρόςκετθ 3θ γραμμι λειτουργεί μερικϊσ από το 2012 και βρίςκεται ακόμθ υπό 
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καταςκευι και επζκταςθ από γαλλικζσ, αιγυπτιακζσ και εμιρατινζσ καταςκευαςτικζσ 
εταιρείεσ, με ςκοπό να ςυνδζςει τθν περιοχι Imbaba του Καΐρου με το αεροδρόμιο. Το 
ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ 3θσ γραμμισ υπολογίηεται ςε $6,5 δις. και θ 
ολοκλιρωςι τθσ κα αυξιςει τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ςε περίπου 3 εκατ. επιβάτεσ, 
θμερθςίωσ. Επίςθσ, υπάρχουν 3 γραμμζσ που βρίςκονται ακόμθ ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ – 
αρχικισ υλοποίθςθσ (4, 5 & 6), οι οποίεσ αναμζνεται να προςκζςουν δυναμικότθτα 5 
εκατ. επιβατϊν θμερθςίωσ όταν ολοκλθρωκοφν. Ρλζον προωκθμζνθ μεταξφ αυτϊν είναι 
θ καταςκευι τθσ γραμμισ 4, θ οποία πρόκειται ζχει ςυνολικό καταςκευαςτικό κόςτοσ 
$3,6 δις. και κα ςυνδζςει τθν περιοχι 6th of October δυτικά του Καΐρου με τθν περιοχι 
New Cairo, ανατολικά του Καΐρου, με βαςικό χρθματοδότθ τθν ιαπωνικι υπθρεςία 
αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ (JICA), με κονδφλια $1,2 δις. για τθν 1θ φάςθ τθσ γραμμισ. Το 
Δεκζμβριο 2019, θ Εκνικι Αρχι Σθράγγων (ΝΑΤ) παρζδωςε τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
πρϊτθσ φάςθσ τθσ γραμμισ 4 του μετρό Καΐρου ςε κοινοπραξία καταςκευαςτικϊν 
εταιρειϊν, αποτελοφμενθ από τουσ ομίλουσ Petrojet, Concord, Arab Contractors & 
Orascom, προκειμζνου να ξεκινιςουν τθν εκτζλεςθ των ζργων δθμιουργίασ τθσ γραμμισ. 
Σθμειϊνεται ότι θ πρϊτθ φάςθ τθσ γραμμισ 4 κα περιλαμβάνει 17 ςτακμοφσ και κα 
διατρζχει απόςταςθ 18 χλμ. ςυνδζοντασ τισ περιοχζσ Fustat ςτο κζντρο του Καΐρου 
(Ραλαιό Κάιρο) και 6th of October City. Θ ςχεδιαηόμενθ 5θ γραμμι, εκτιμϊμενου 
προχπολογιςμοφ $4 δις., κα ςυνδζει τθν περιοχι Maadi ςτα νότια του Καΐρου με τθν 1θ 
γραμμι και το ανατολικό προάςτιο New Cairo. Τα ςχετικά καταςκευαςτικά ζργα 
διεκδικοφν τρεισ κοινοπραξίεσ υπό ιταλικζσ, κορεατικζσ και κινεηικζσ εταιρείεσ, 
αντίςτοιχα. Τον Ιοφλιο 2017 θ Αίγυπτοσ υπζγραψε ςυμφωνία με τθν καναδικι εταιρεία 
Bombardier για τθ χρθματοδότθςθ και καταςκευι τθσ γραμμισ 6 του μετρό του 
Μείηονοσ Καΐρου, αρχικά εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ $4 δις., θ οποία κα ακολουκεί 
διαδρομι παράλλθλθ με το Νείλο, ςυνδζοντασ τθν περιοχι Shubra του Καΐρου με τα 
νότια προάςτια Maadi και Helwan.  

Αξιόλογα ζργα που προωκεί επίςθσ το αιγυπτιακό κράτοσ αποτελοφν θ καταςκευι του 
μετρό τθσ Αλεξάνδρειασ και το ζργο ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ ζργων αποκατάςταςθσ 
τθσ γραμμισ τραμ El-Raml ςτθν Αλεξάνδρεια. Σθμαντικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για 
τθν επζκταςθ του μετρό Καΐρου και για αναβακμίςεισ υφιςτάμενων γραμμϊν (λ.χ. 
εκτεταμζνα ζργα αναβάκμιςθσ των υποδομϊν, τθσ ςθματοδότθςθσ και των ςυςτθμάτων 
ελζγχου διεξάγονται ςτθ γραμμι 1) αποτελοφν οι EBRD, ΕΤΕπ και Agence Française de 
Développement.  

Ππωσ ανζφεραν κλαδικζσ πθγζσ τον Απρίλιο 2020, θ διεκνισ πανδθμία κορωνοϊοφ ζχει 
ωκιςει τουσ μεγάλουσ διεκνείσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ που ςτθρίηουν τθν 
υλοποίθςθ ςιδθροδρομικϊν ζργων ςτθν Αίγυπτο, να αναπροςαρμόςουν τισ 
προτεραιότθτζσ τουσ χρθματοδότθςθσ ζργων ςε παγκόςμιο επίπεδο, με αποτζλεςμα να 
είναι αρκετά πικανό να «παγϊςει» θ υλοποίθςθ ςθμαντικϊν ςιδθροδρομικϊν ζργων ςτθ 
χϊρα, κακϊσ κεφάλαια φψουσ περίπου $1,8 δις. από διεκνι δάνεια με προοριςμό 
ςιδθροδρομικά ζργα ςτθν Αίγυπτο δεν πρόκειται να εκταμιευκοφν πριν από τα μζςα του 
2021.  

Σθμαντικι κζςθ ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ κατζχουν επίςθσ τα 
ζργα αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των περιφερειακϊν αεροδρομίων, αλλά και 
καταςκευισ νζων, όπωσ το Sphinx International Airport ςτθ Γκίηα, το οποίο εξυπθρετεί 
τισ δυτικζσ περιοχζσ τθσ πρωτεφουςασ και ζχει ξεκινιςει τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του 
από τισ αρχζσ του 2019, αλλά και το Katameya International Airport, ςτα περίχωρα του 
Καΐρου (πλθςίον τθσ περιοχισ New Cairo), το οποίο κα εξυπθρετεί τθ νζα διοικθτικι 
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πρωτεφουςα και τισ ανατολικζσ περιοχζσ του Καΐρου, δρϊντασ ςυμπλθρωματικά και 
αποςυμφορθτικά για το διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ πρωτεφουςασ. Σθμειϊνεται ότι το ζτοσ 
2015 ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι νζου τερματικοφ ςτακμοφ (Terminal 2) ςτο 
αεροδρόμιο Καΐρου, επενδυτικοφ κόςτουσ $436 εκατ. που χρθματοδοτικθκε με 
δανειακά κεφάλαια φψουσ $280 εκατ. από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα και τζκθκε ςε 
λειτουργία ςτο τζλοσ του 2016. Επίςθσ, ςχεδιάηεται θ επζκταςθ του αεροδρομίου του 
Borg El Arab, πλθςίον τθσ Αλεξάνδρειασ ζωσ το ζτοσ 2022, με ςκοπό θ δυναμικότθτά του 
να αυξθκεί ςτουσ 4 εκατ. επιβάτεσ ετθςίωσ, αντί 1,2 εκατ. που είναι ςιμερα.    

Θ Αίγυπτοσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ εμπορικζσ ροζσ με προοριςμό 
τθν ίδια όςο και τισ διερχόμενεσ μζςω τθσ διϊρυγασ του Suez, ζχει κζςει ςε εφαρμογι 
πρόγραμμα ανάπτυξθσ των λιμζνων, ςτοχεφοντασ ςτθν αφξθςθ του ςυνολικοφ τονάη 
που αυτοί μποροφν να διαχειριςτοφν από τα τρζχοντα επίπεδα των 120 εκατ. τόνων 
ετθςίωσ, ςτουσ 600 εκατ. τόνουσ με χρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ τα 35 ζτθ και 
εκτιμϊμενο φψοσ προχπολογιςμοφ $13,4 δις. (και με ενδιάμεςο ςτόχο τουσ 370 εκατ. 
τόνουσ το 2030). Θ χϊρα διακζτει ςυνολικά 15 εμπορικά λιμάνια, με μεγαλφτερο αυτό 
τθσ Αλεξάνδρειασ, που διακινεί περίπου το 60% τθσ δια καλάςςθσ διεκνοφσ 
εμπορευματικισ κίνθςθσ τθσ Αιγφπτου. Ο προγραμματιςμόσ τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν αναβάκμιςθ 9 λιμζνων τθσ Ερυκράσ 
Θάλαςςασ, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ του λιμζνοσ Αλεξάνδρειασ, εκτιμϊμενου 
επενδυτικοφ κόςτουσ περίπου $6,7 δις., αλλά και τθν επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ ςτο 
ςθμαντικό λιμζνα εμπορευματοκιβωτίων του Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ. Στα λιμενικά ζργα 
κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν – κλάδοσ ναυτιλιακϊν 
μεταφορϊν και θ Αρχι τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ Σουζη.   

Το Μάιο 2018 ανακοινϊκθκε θ υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Αρχισ τθσ 
Διϊρυγασ Σουζη, τθσ Dubai Ports και του αιγυπτιακοφ ομίλου Holding Company for 
Maritime & Land Transport (HCMLT) με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια, με ςκοπό τθ δθμιουργία 
χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of October City, ςτα δυτικά περίχωρα του Καΐρου, ςε 
ζκταςθ 100 feddans (περίπου 420.000 τετρ. μζτρα) και εκτιμϊμενου επενδυτικοφ 
κόςτουσ $110 εκατ. Το εν λόγω επενδυτικό ζργο ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ 
ςθμαντικοφ διαμετακομιςτικοφ κόμβου και κζντρου logistics, το οποίο κα ςυνδζεται με 
ςθμαντικοφσ αιγυπτιακοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ, και κυρίωσ το λιμζνα τθσ Αλεξάνδρειασ. 
Τον Ιανουάριο 2020, θ κοινοπραξία Elsewedy Electric (Αίγυπτοσ), DB Schenker Egypt 
(Γερμανία) και 3A International (Αίγυπτοσ) ορίςτθκε  ανάδοχοσ του ζργου καταςκευισ 
του χερςαίου λιμζνα. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ -που κα ζχει τθ μορφι ςφμπραξθσ 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ)- κα είναι τριακονταετισ. 

Το οδικό δίκτυο τθσ Αιγφπτου εκτείνεται ςε ςυνολικό μικοσ 65.050 χλμ., εκ των οποίων 
τα 48.000 χλμ. ςυνίςτανται ςε αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ (ςτοιχεία 2018). Οι οδικζσ 
μεταφορζσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 94% του ςυνόλου των εγχϊριων 
εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, 
το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ απαιτεί επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των $8 δις. κατά τθν περίοδο 
τθσ προςεχοφσ πενταετίασ ζωσ δεκαετίασ. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορϊν 
υλοποιεί πρόγραμμα επεκτάςεων και βελτιϊςεων των υφιςτάμενων οδικϊν δικτφων, 
επεκτείνοντασ το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ κατά 23% από το ζτοσ 2015 –πάνω από 5.000 
χλμ.- με επικζντρωςθ ςτθν καταςκευι μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων και οδικϊν αξόνων. 
Στα οδικά ζργα κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν και θ Εκνικι 
Αρχι Οδϊν & Γεφυρϊν (General Authority for Roads, Bridges & Land Transport). 
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Το εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ δρομολογικθκε τον Αφγουςτο 2014 και περιλαμβάνει 
τθν καταςκευι ευρζωσ δικτφου νζων δρόμων και αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τθ 
ςυντιρθςθ και τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων οδϊν. Ρεριςςότερα ςτοιχεία για το εν 
λόγω πρόγραμμα βρίςκονται ςτθ ςχετικι παράγραφο (6) του κεφαλαίου Θ, περί των 
μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων.    

ΣΤ. Καταςκευϋσ 

Ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ διανφει περίοδο άνκθςθσ, με βαςικι 
κινθτιρια δφναμθ τα μεγάλα ζργα που υλοποιοφνται ανά τθν χϊρα, μεταξφ των 
οποίων θ καταςκευι τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και άλλων νζων πόλεων, οι 
επεκτάςεισ ςτο μετρό του Καΐρου, τα μεγάλα ζργα του ενεργειακοφ κλάδου και τα 
ζργα διαχείριςθσ υδάτων ςτθν Άνω Αίγυπτο. Στον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν 
δραςτθριοποιοφνται αρκετοί διεκνείσ παίκτεσ, κυρίωσ από τισ χϊρεσ του Κόλπου, τθν 
Κίνα και τθν Ε.Ε. Θ ςυμμετοχι των καταςκευϊν ςτο αιγυπτιακό ΑΕΡ αυξικθκε από το 
επίπεδο του 4,5% το οικονομικό ζτοσ 2012/13 ςε 5,72% του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17, ςε 
5,92% του ΑΕΡ το ζτοσ 2017/18 και ςε 6,21% το ζτοσ 2018/19. Θ μεγζκυνςθ του ΑΕΡ του 
κλάδου ανιλκε το 2016/17 ςε 9,5%, το ζτοσ 2017/18 ςε 10% και το 2018/19 ςε 8,8%. 
Κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, ςε ςυνδυαςμό με τον 
κλάδο ακινιτων, κατείχαν μερίδιο 16,5% επί των ςυνολικά πραγματοποιθκειςϊν 
επενδφςεων του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, ςυγκεντρϊνοντασ επενδυκζντα 
κεφάλαια φψουσ EGP152,22 δις., επί ςυνόλου επενδυκζντων κεφαλαίων φψουσ 
EGP922,5 δις. Επιπλζον, ο καταςκευαςτικόσ αποτελεί ςτρατθγικό κλάδο για τθν 
αιγυπτιακι οικονομία και τθ χάραξθ πολιτικισ γενικότερα, κακϊσ απαςχολεί, πζραν του 
ποςοςτοφ πλθςίον του 11% του επίςθμου εργατικοφ δυναμικοφ, περίπου το 40% του 
ανεπίςθμου εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ.  

Κορυφαία προβλιματα που αντιμετϊπιςε ο κλάδοσ τθ διετία 2016-2017 ιταν οι 
ελλείψεισ ςε ξζνο ςυνάλλαγμα και θ υποτίμθςθ τθσ λίρασ, που οδιγθςαν ςε εκτόξευςθ 
του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ και αδυναμία προμικειασ ειςαγόμενων δομικϊν 
υλικϊν. Με τθν υπζρβαςθ τθσ ςυναλλαγματικισ κρίςθσ του 2016, θ κατάςταςθ ςτον 
κλάδο καταςκευϊν δείχνει να ζχει βελτιωκεί, ενϊ οι προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξισ 
του φαίνονται εξαιρετικά ευοίωνεσ, κυρίωσ λόγω του μεγαλόπνοου αναπτυξιακοφ 
προγράμματοσ τθσ κυβζρνθςθσ, αλλά και τθσ πραγματικισ ανάγκθσ γεφφρωςθσ του 
χάςματοσ του μεγάλου ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ τθσ χϊρασ. Επιςθμαίνεται ότι θ 
πρόςφατθ πανδθμία κορωνοϊοφ και οι αρνθτικζσ τθσ επιπτϊςεισ επί τθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ δεν επθρζαςαν ιδιαίτερα τον εγχϊριο καταςκευαςτικό κλάδο, ωςτόςο το 
αιγυπτιακό κράτοσ ςυμπεριζλαβε τισ επιχειριςεισ του εν λόγω κλάδου ςτα ωφελιματα 
του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ ευνοϊκϊν χρθματοδοτιςεων προσ τθ βιομθχανία, το 
οποίο είχε εγκαινιαςτεί το Δεκζμβριο 2019. Στο τζλοσ του 2019 θ Κεντρικι Τράπεηα 
Αιγφπτου (CBE) εγκαινίαςε νζα πρωτοβουλία με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ τθσ οικιςτικισ 
ανάπτυξθσ, δια τθσ ςτιριξθσ των αγοραςτϊν κατοικιϊν μεςαίου ειςοδθματικοφ 
επιπζδου προκειμζνου να αγοράςουν κατοικία μζςω επιδοτοφμενων ςτεγαςτικϊν 
δανείων με χαμθλό επιτόκιο τθσ τάξεωσ του 10% (που μειϊκθκε ςτθ ςυνζχεια ςε 8%), με 
ςυνολικά κονδφλια EGP50 δις. 

Ζ. Τηλεπικοινωνύεσ  

Ο τθλεπικοινωνιακόσ κλάδοσ τθσ Αιγφπτου, με περίπου 96 εκατ. ςυνδρομθτζσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ ςτισ αρχζσ του 2020 και 4 μεγάλουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, τθν Vodafone 
Egypt, τθν Orange Egypt, τθν Etisalat Misr και τθν κρατικι WE, παρ’ ότι εκ πρϊτθσ όψεωσ 
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κορεςμζνοσ, παρουςιάηει αξιόλογεσ προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ, κακϊσ 
πραγματοποιοφνται ςθμαντικότατεσ επενδφςεισ ςε επεκτάςεισ δικτφων, νζεσ 
τεχνολογίεσ και βελτίωςθ / αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Από τα μζςα 
του 2016, το αρμόδιο Υπουργείο Επικοινωνιϊν & Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ ζχει 
εκκινιςει τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των 
τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν, αλλά και εκςυγχρονιςμοφ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ 
τθλεπικοινωνίεσ.  

Θ ιδιοκτθςία όλων των ςτακερϊν τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ςτθν Αίγυπτο ανικει 
ςτον μεγάλο κρατικό πάροχο Telecom Egypt (TE). Θ Telecom Egypt αςκεί προσ το παρόν 
μονοπϊλιο ςτθν αγορά ςτακερισ τθλεφωνίασ, είναι μζτοχοσ κατά 45% ςτο κεφάλαιο τθσ 
Vodafone Egypt, κακϊσ και ιδιοκτιτρια των υποδομϊν του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου, εκμιςκϊνοντασ χωρθτικότθτα ςε μικρότερουσ 
ιδιωτικοφσ παρόχουσ, οι οποίοι ανζρχονται ςε άνω των 200. Τον Οκτϊβριο 2016, θ NTRA 
εξζδωςε άδειεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτακερισ τθλεφωνίασ και ςτουσ 3 πάροχουσ 
κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Ο κρατικόσ πάροχοσ εκμιςκϊνει φάςμα ςυχνοτιτων και χρόνο τθλεπικοινωνιακισ 
ςφνδεςθσ ςτουσ 3 μεγάλουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ, αντλϊντασ μεγάλο μζροσ 
των εςόδων του από τθν εν λόγω δραςτθριότθτα.  

Στα μζςα Οκτωβρίου 2016, θ κρατικι ρυκμιςτικι τθλεπικοινωνιακι αρχι (NTRA) 
χοριγθςε ςτουσ 3 ιδιωτικοφσ παρόχουσ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ τθσ Αιγφπτου 
άδειεσ παροχισ υπθρεςιϊν 4G, 15ετοφσ διάρκειασ. Νωρίτερα, τθν πρϊτθ άδεια 
υπθρεςιϊν 4G, επίςθσ 15ετοφσ διάρκειασ είχε λάβει θ κρατικι Telecom Egypt, τθν οποία 
ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποίθςε ο κρατικόσ όμιλοσ WE, ιδιοκτθςίασ τθσ Telecom Egypt, ο 
οποίοσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 2017. Στισ αρχζσ του 2020, ο μεγάλοσ 
ςαουδαραβικόσ τθλεπικοινωνιακόσ πάροχοσ Saudi Telecom υπζγραψε με τον όμιλο 
Vodafone μθ δεςμευτικι ςυμφωνία για τθν εξαγορά του μεριδίου του ςτθν αιγυπτιακι 
κυγατρικι του, Vodafone Egypt, ζναντι τιμιματοσ $2,4 δις.  

Η. Τεχνολογύεσ πληροφορικόσ 

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, κατά τθν περίοδο 2017-2019, ο 
αιγυπτιακόσ κλάδοσ ΤΡ μεγεκφνκθκε με ρυκμό 3,7%, ςυνειςφζροντασ ειδικότερα το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19 κατά 4,3% ςτθ διαμόρφωςθ του ΑΕΡ, ενϊ οι εξαγωγζσ του 
κλάδου ανιλκαν ςε $2,6 δις. Μεγάλο μζροσ τθσ μεγζκυνςθσ του κλάδου 
τθλεπικοινωνιϊν & τεχνολογίασ πλθροφορικισ (ΤΡΕ) τα τελευταία χρόνια μπορεί να 
αποδοκεί ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων με τθν πρωτοβουλία κυρίωσ του δθμόςιου 
τομζα, και πιο ςυγκεκριμζνα του αρμόδιου Υπουργείου, του φορζα Information 
Technology Industry Development Agency (ITIDA) και του κρατικοφ παρόχου υπθρεςιϊν 
διαδικτφου (TE Data).  

Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ των εν λόγω κλάδων ζγκειται ςτθ δθμιουργία νζων υποδομϊν 
και τεχνολογικϊν πάρκων, με ςκοπό τθν περαιτζρω εδραίωςθ τθσ χϊρασ ωσ 
τθλεπικοινωνιακοφ «κόμβου» ςτθν περιοχι Μ. Ανατολισ και Β. Αφρικισ. Οι 
τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ τθσ Αιγφπτου, ςυμπεριλαμβανομζνων οπτικϊν ινϊν, 
αςφρματων δικτφων κλπ., δεν είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνεσ, τόςο από πλευράσ 
γεωγραφικισ κάλυψθσ όςο και από πλευράσ ποιότθτασ και λειτουργικότθτασ. Οι 
εγχϊριοι καταςκευαςτζσ προϊόντων ι πάροχοι υπθρεςιϊν ΤΡΕ αντιμετωπίηουν ςειρά 
δυςκολιϊν που ποικίλλουν και ςχετίηονται με πλειάδα παραγόντων, από τθν ειςαγωγι 
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τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ από το εξωτερικό, ζωσ το ανεπαρκζσ κεςμικό πλαίςιο για τθν 
πνευματικι ιδιοκτθςία, αλλά και τθ χρθματοδότθςθ. Αξιόλογεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ 
ςυνεργαςιϊν παρουςιάηει θ τριμερισ ςυνεργαςία Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου ςτον 
τομζα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ςυνεργατικό πρόγραμμα 
COIN). 

Θ. Τα μεγϊλα αναπτυξιακϊ ϋργα 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί επενδφςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 
ηιτθςθσ και τθν αφξθςθ των ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ μζςω υλοποίθςθσ 
μεγαλόπνοων ζργων τα οποία ςυνιςτοφν ακρογωνιαίο λίκο ςτθν αναπτυξιακι 
ςτρατθγικι τθσ. Τα ζργα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τον Αναπτυξιακό 
Διάδρομο Διϊρυγασ Σουζη, τθ Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα, το «Χρυςό Τρίγωνο» ςτθν 
Άνω Αίγυπτο κακϊσ και ςειρά ζργων θλεκτροπαραγωγισ, καταςκευισ οδικϊν αξόνων 
και ανάκτθςθσ γεωργικισ γθσ.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιοποίθςε το 2020 θ κυβζρνθςθ, το αιγυπτιακό κράτοσ 
ζχει από τον Ιοφλιο 2014 επενδφςει κεφάλαια πάνω από EGP4 τρις. (περίπου $248,2 
δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςε 25.000 αναπτυξιακά ζργα, τα περιςςότερα των οποίων 
ζχουν ολοκλθρωκεί, ενϊ άλλα βρίςκονται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ζχουν 
ολοκλθρωκεί ζωσ τα μζςα του 2021. Κατά τθν περίοδο Ιουλίου 2014 – Δεκεμβρίου 2019 
είχαν ολοκλθρωκεί ςυνολικά πάνω από 16.000 αναπτυξιακά ζργα, εκτιμϊμενου 
ςυνολικοφ κόςτουσ EGP2,2 τρις., ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται ακόμθ θ υλοποίθςθ ακόμθ 
9.000 κρατικϊν projects, εκτιμϊμενθσ αξίασ EGP2 τρις. Από το ςφνολο των 
αναπτυξιακϊν ζργων, 4.446 αφοροφν τθν Άνω Αίγυπτο, με ςυνολικό κόςτοσ περίπου 
EGP296 δις. και 1.498 αφοροφν τισ παραμεκόριεσ επαρχίεσ, ςυνολικοφ κόςτουσ EGP182 
δις. Τα ςκιπτρα όςον αφορά το φψοσ των κρατικϊν αναπτυξιακϊν επενδφςεων κατά τθν 
προαναφερκείςα περίοδο κατζχει ο κλάδοσ υδρογονανκράκων και ορυκτοφ πλοφτου, με 
πραγματοποιθκείςεσ επενδφςεισ ςυνολικισ αξίασ EGP1 τρις. και ςε εξζλιξθ επενδφςεισ 
τθσ τάξεωσ των EGP1,1 τρις. Ακολουκοφν ο κλάδοσ θλεκτριςμοφ & ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ με αξία ολοκλθρωκζντων ζργων ςτισ EGP387 δις. και εν εξελίξει ζργων άνω 
των EGP88 δις., ο κλάδοσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ με ολοκλθρωκζντα ζργα αξίασ περίπου 
EGP208 δις. και εν εξελίξει ζργα με αξία EGP830 δις., κακϊσ και ο κλάδοσ μεταφορϊν με 
ολοκλθρωκζντα ζργα αξίασ περίπου EGP175 δις. και εν εξελίξει ζργα κόςτουσ EGP478 
δις. Με αιςκθτά μικρότερα φψθ επενδφςεων ακολουκοφν οι κλάδοι βιομθχανίασ & 
εμπορίου, υγείασ και εκπαίδευςθσ, κακϊσ και γεωργίασ και αγροτικισ άρδευςθσ. Κατά 
τθν περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2021, το μερίδιο του λζοντοσ ςτα υπό υλοποίθςθ  
αναπτυξιακά ζργα ζχει θ περιφζρεια του Ρορτ Σαΐντ (αξία EGP357 δις.), 
ακολουκοφμενθ από το Κάιρο (EGP343 δις.), τθν Γκίηα (EGP242 δις.) και τθν 
Αλεξάνδρεια (EGP134 δις.).    

Στισ αρχζσ Απριλίου 2020, ο Ρρόεδροσ τθσ Αιγφπτου κ. Al Sisi ανακοίνωςε τθν αναβολι 
ζωσ το 2021 των ςτόχων ολοκλιρωςθσ μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων, 
εξαιτίασ τθσ αρνθτικισ ςυγκυρίασ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ 
κορωνοϊοφ. Μεταξφ των ζργων ςτρατθγικοφ χαρακτιρα, θ ολοκλιρωςθ των οποίων 
αναβλικθκε, ςυμπεριλαμβάνονται θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ μεταςτζγαςθσ των 
κρατικϊν υπθρεςιϊν ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, κακϊσ και θ ζναρξθ λειτουργίασ 
του νζου μεγάλου αρχαιολογικοφ μουςείου του Καΐρου (“Grand Egyptian Museum”). 
Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά 
ζργα ανά τθν αιγυπτιακι επικράτεια ςυνεχίηονται κανονικά κακ’ όλθ τθ μζχρι τϊρα 
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διάρκεια τθσ πανδθμίασ.     

Κατωτζρω ςυνοψίηουμε τα κυριότερα από τα ωσ άνω μεγάλα αναπτυξιακά ζργα: 
1. Νζα Διϊρυγα Σουζη – Αναπτυξιακόσ Διάδρομοσ – Οικονομικι Ηϊνθ Διϊρυγασ 

Σουζη: Θ Ηϊνθ ιδρφκθκε τον Αφγουςτο 2015, αμζςωσ μετά τθν εγκαινίαςθ τθσ Νζασ 
Διϊρυγασ, και ζχει ςτόχο να κεφαλαιοποιιςει και αξιοποιιςει τισ νζεσ υποδομζσ τθσ 
Διϊρυγασ, προςφζροντασ κίνθτρα και προςελκφοντασ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων βιομθχανικϊν κλάδων, εμπορίου και logistics. Το μεγάλο ζργο του 
«Αναπτυξιακοφ Διαδρόμου του Σουζη» περιλαμβάνει επεκτάςεισ λιμζνων και 
δθμιουργία ναυπθγείων ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με το Στρατό, κακϊσ και 
βιομθχανικϊν ηωνϊν που εκτιμάται πωσ κα προςελκφςουν ξζνεσ επενδφςεισ. Θ 
Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη προςφζρει ςτουσ επενδυτζσ υποδομζσ και δυνατότθτεσ 
εγκατάςταςθσ και κακετοποίθςθσ των παραγωγικϊν ι εφοδιαςτικϊν τουσ γραμμϊν, 
παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε οικονομίεσ κλίμακασ αλλά κυρίωσ ςε περιςςότερο 
ευζλικτεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Θ Ηϊνθ εκτείνεται ςε 461 τετρ. χλμ. από τισ 
δφο πλευρζσ τθσ Διϊρυγασ, κα περιλαμβάνει δε 4 ελεφκερεσ ηϊνεσ και 6 λιμζνεσ, οι 
οποίοι βρίςκονται ςε διαδικαςία αναβάκμιςθσ. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία μεγάλου 
διαμετακομιςτικοφ κόμβου πλθςίον τθσ Διϊρυγασ, με πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ τθσ 
Αςίασ, τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ και τθσ Μ. Ανατολισ.  
H Ηϊνθ ζχει προχωριςει ςτο διάςτθμα τθσ τελευταίασ τριετίασ ςε παροχι 
εκπτϊςεων ςε ναυτιλιακζσ γραμμζσ τα πλοία μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων των 
οποίων διζρχονται από τουσ λιμζνεσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ, με ςτόχο τθν 
προςζλκυςθ πρόςκετθσ διερχόμενθσ διεκνοφσ εμπορευματικισ κίνθςθσ κατά μικοσ 
τθσ Διϊρυγασ, πρωτίςτωσ ςτουσ λιμζνεσ του Ανατολικοφ Port Said και τθσ Ain 
Sokhna. Θ διοίκθςθ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ ζχει από τισ αρχζσ του 2016 υπογράψει 
ςειρά μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ξζνεσ χϊρεσ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ 
επιχειριςεϊν τουσ εντόσ αυτισ. Ρροσ το παρόν, μόνο θ Κίνα ζχει εγκαταςτακεί ςτθν 
Οικονομικι Ηϊνθ του ουζη, μζςω τθσ βιομθχανικισ-τεχνολογικισ ηϊνθσ TEDA 
(Tianjin Economic Technological Development Area), με 68 επιχειριςεισ (ςφμφωνα με 
ςτοιχεία τζλουσ 2019).   
Το Μάιο 2018, οι κυβερνιςεισ Αιγφπτου και ωςίασ υπζγραψαν διμερι ςυμφωνία 
για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ ηϊνθσ ςτθν περιοχι του Ανατολικοφ Πορτ 
αΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ ουζη, ςυνολικισ επενδυτικισ 
αξίασ πλθςίον των $7 δις. Θ ρωςικι βιομθχανικι ηϊνθ αναμζνεται να καταςκευαςτεί 
ςε ζκταςθ 5,25 εκατ. τετρ. μζτρων. Τα ζργα κα χρθματοδοτθκοφν από το ρωςικό 
κρατικό επενδυτικό ταμείο Russian Direct Investment Fund (RDIF), κακϊσ και από 
αιγυπτιακοφσ τραπεηικοφσ ομίλουσ. Θ καταςκευι τθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ κα λάβει 
χϊρα ςε τρεισ φάςεισ που αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν το 2031, οπότε και κα 
ξεκινιςει θ λειτουργία των ρωςικϊν επιχειριςεων που κα εγκαταςτακοφν εκεί. Στισ 
αρχζσ του 2019 ςυμφωνικθκε θ δθμιουργία ρωςο-αιγυπτιακισ κοινοπρακτικισ 
εταιρείασ, με αντικείμενο τθ διαχείριςθ του ζργου. Σφμφωνα με επίςθμεσ ρωςικζσ 
πθγζσ, περίπου 55 ρωςικοί επιχειρθματικοί όμιλοι ζχουν εκφράςει το ενδιαφζρον 
τουσ να εγκαταςτακοφν ςτθν υπό δθμιουργία ρωςικι βιομθχανικι ηϊνθ, ενϊ 
ςφμφωνα με τθν Αρχι τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ Σουζη, οκτϊ ρωςικοί επιχειρθματικοί 
όμιλοι ζχουν ιδθ υπογράψει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με το ωςικό Κζντρο Εξαγωγϊν 
(Russian Export Center), με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτθ ηϊνθ. 
Σφμφωνα με ςχετικζσ δθλϊςεισ του ϊςου Ρροζδρου κ. Putin τον Οκτϊβριο 2019, θ 
ωςία προτίκεται να επενδφςει άμεςα κεφάλαια φψουσ $190 εκατ. ςτθν ανάπτυξθ 
υποδομϊν ςτθν ωσ άνω βιομθχανικι ηϊνθ. 
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2. Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε ςτισ αρχζσ του 
2015 τθν καταςκευι νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ ςε απόςταςθ 45 χλμ. ανατολικά 
του Καΐρου, με ςκοπό τθ μεταφορά εκεί υπουργείων και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και 
τθν αποςυμφόρθςθ του Καΐρου. Οι αρχικζσ εκτιμιςεισ του επενδυτικοφ κόςτουσ 
καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ το ζφεραν ςε $45 δις., ενϊ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ 
το ανεβάηουν ςτο επίπεδο των $85 δις. Ο χρονικόσ ορίηοντασ ολοκλιρωςθσ των 
καταςκευαςτικϊν ζργων είναι τα 12 ζτθ. Το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε περίπου 
700 τετρ. χλμ., ενϊ αναμζνεται να ςτεγάςει 5 εκατ. κατοίκουσ. Θ καταςκευι τθσ νζασ 
πόλθσ και των οδικϊν υποδομϊν τθσ ξεκίνθςε τον Απρίλιο 2016, δια τθσ 
ςυνεργαςίασ του αιγυπτιακοφ Στρατοφ με αιγυπτιακοφσ και κινεηικοφσ 
καταςκευαςτικοφσ και επενδυτικοφσ ομίλουσ. Στισ αρχζσ του 2017 το κινεηικό 
επενδυτικό ενδιαφζρον αποςφρκθκε, ωσ αποτζλεςμα οικονομικϊν διαφωνιϊν με 
τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ. Στθ ςυνζχεια, προσ το τζλοσ του 2017, ο κινεηικόσ 
κρατικόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ China State Construction Engineering Company 
(CSCEC), επανιλκε μεταξφ των βαςικϊν καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν που μετζχουν 
ςτθν υλοποίθςθ και χρθματοδότθςθ του ζργου. Τον Οκτϊβριο 2017 εγκαινιάςτθκε 
επίςθμα θ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, με ςυνολικζσ κινεηικζσ επενδυτικζσ 
δεςμεφςεισ κεφαλαίων τθσ τάξεωσ των $11,2 δις., ενϊ ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ 
ολοκλιρωςθσ ςειράσ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, που 
περιλαμβάνει 36 κυβερνθτικά κτίρια και αναμζνεται να παραδοκεί εντόσ του 2020. 
Τον Αφγουςτο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με το κινεηικό κράτοσ τθν 
υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ EGP179 δις. 
(περίπου $11,1 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ φάςθσ 
ανάπτυξθσ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, με τθ ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ 
τομζα. Ο κινεηικόσ όμιλοσ CSCEC ζχει αναλάβει τθν καταςκευι τθσ επιχειρθματικισ 
ςυνοικίασ ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, που ςχεδιάηεται να ολοκλθρωκεί εντόσ 
του 2020. Τον Απρίλιο 2019 υπογράφθκε ςυμφωνία δανειακισ χρθματοδότθςθσ 
φψουσ $3 δις. από τθν Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) με ςκοπό το 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι τθσ επιχειρθματικισ ςυνοικίασ.  
Τα καταςκευαςτικά ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, θ υλοποίθςθ των 
οποίων προχωρά με ιλιγγιϊδεισ ρυκμοφσ, παρουςιάηουν αξιόλογεσ ευκαιρίεσ για 
Αιγφπτιουσ και ξζνουσ καταςκευαςτζσ, αλλά και παρόχουσ ςυμπλθρωματικϊν, 
βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίοι κα κλθκοφν να αναλάβουν υπεργολαβικά 
μικρότερα ζργα, μζςω δθμόςιων διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Βαςικόσ φορζασ 
υλοποίθςθσ του μεγάλου ζργου καταςκευισ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ 
είναι θ κοινοπραξία του Υπουργείου Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ και του Υπουργείου 
Άμυνασ με τθν επωνυμία Administrative Capital for Urban Development (ACUD), ενϊ 
κυρίαρχο ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι των επιμζρουσ ζργων 
διαδραματίηει θ τεχνικι υπθρεςία του αιγυπτιακοφ Στρατοφ (Armed Forces 
Engineering Authority), ςε ςυνεργαςία με μεγάλουσ εγχϊριουσ καταςκευαςτικοφσ 
ομίλουσ, όπωσ οι Arab Contractors και Orascom. Θ ACUD ζχει διαιρζςει το ζργο 
καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ ςε 3 φάςεισ, θ πρϊτθ των οποίων εκτείνεται ςε 
περίπου 160 τετρ. χλμ. με επενδυτικό κόςτοσ $15 δις. Στθν πρϊτθ φάςθ 
περιλαμβάνονται κυβερνθτικι ςυνοικία με κτίρια υπουργείων και δθμοςίων 
φορζων, νζο κοινοβοφλιο, προεδρικό μζγαρο, επιχειρθματικι ςυνοικία και 8 
οικιςτικζσ ηϊνεσ, που κα περιλαμβάνουν από 25.000 κατοικίεσ εκάςτθ. Θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ εκτιμά ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, θ νζα πρωτεφουςα κα 
ςτεγάηει περίπου 1,5 εκατ. κατοίκουσ. Σφμφωνα τθν ACUD, ζωσ το τζλοσ του 2019 το 
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αιγυπτιακό κράτοσ είχε διακζςει ςχεδόν το ιμιςυ των εκτάςεων που αξιοποιοφνται 
ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ φάςθσ καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ. Σφμφωνα με το 
ςχετικό προγραμματιςμό, θ ACUD προτίκεται να εγκαινιάςει τθν επιχειρθματικι 
ςυνοικία τθσ νζασ πρωτεφουςασ το αργότερο ζωσ τον Ιοφνιο 2021, δεδομζνου ότι 
ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί κατά 75% οι ςχετικζσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ανάπτυξισ 
τθσ, ενϊ το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςτθν πρϊτθ 
ςυνοικία οικιςτικισ χριςθσ (R1) τθσ νζασ πρωτεφουςασ ανζρχεται ςε 26% και το 
αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθ δεφτερθ και τθν τρίτθ ςυνοικία (R2 & R3) ανζρχεται ςε 80% 
και ςτθν πζμπτθ και τθν ζκτθ ςυνοικία (R5 & R6) ςε 56%. Κατά τα ςτοιχεία τθσ ACUD, 
το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ καταςκευισ τθσ «ακλθτικισ πόλθσ» τθσ νζασ 
πρωτεφουςασ ανζρχεται ςε 95%, εκείνο τθσ «πολιτιςτικισ πόλθσ» ςτο 82%, αυτό τθσ 
επιχειρθματικισ ςυνοικίασ ζχει ξεπεράςει το 75%, αυτό τθσ τραπεηικισ περιοχισ 
εντόσ τθσ επιχειρθματικισ ςυνοικίασ βρίςκεται ςτο 21%, ενϊ εκείνο τθσ περιοχισ 
όπου καταςκευάηονται οι ουρανοξφςτεσ ανζρχεται ςε 21% και το ποςοςτό 
υλοποίθςθσ τθσ περιοχισ αναψυχισ του «Ρράςινου Ροταμοφ» -ςε ςυνολικι ζκταςθ 
1.700 feddans- εκτιμάται ςε περίπου 20%. 

3. Κζντρο logistics Δαμιζττθσ: Το ζργο αφορά τθν καταςκευι διεκνοφσ κζντρου 
logistics για αποκικευςθ και διαχείριςθ ςιτθρϊν και προϊόντων διατροφισ και 
περιλαμβάνει καταςκευι ςιλό χωρθτικότθτασ 7,5 εκ. τόνων, καταςκευι 2 
προβλθτϊν, δθμιουργία 5 βιομθχανικϊν ηωνϊν για ςιτθρά και τρόφιμα ςε ζκταςθ 
1,7 εκατ. τετρ. μζτρων. 

4. Χρυςό Τρίγωνο: Το εν λόγω μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν 
δθμιουργία μίασ νζασ, μεγάλθσ βιομθχανικισ πρωτεφουςασ ςτθν Άνω Αίγυπτο, δια 
τθσ καταςκευισ επιμζρουσ εξορυκτικϊν, βιομθχανικϊν, αγροτικϊν, οικονομικϊν, 
εμπορικϊν και τουριςτικϊν κζντρων, κακϊσ και κζντρων υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα 
οροκετείται ςτθν Άνω Αίγυπτο και κα καλφπτει μία ςυνολικι ζκταςθ περίπου 6 χιλ. 
τετρ. χλμ. που κα απλϊνεται από τθν επαρχία τθσ Qena ςτα δυτικά, ζωσ τθν επαρχία 
τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ ςτα ανατολικά, και από τθν πόλθ τθσ Safaga ςτα βόρεια, ζωσ 
τθν πόλθ Al-Quseir ςτα νότια. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
υποπρογράμματα καταςκευισ εξορυκτικϊν, αγροτικϊν και βιομθχανικϊν 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και μεγάλου διαμετακομιςτικοφ κζντρου logistics και 
οικονομικϊν υπθρεςιϊν για τον κλάδο των εξορφξεων ςτθ Safaga.     

5. Εκνικό Σχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Χερςονιςου Σινά: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
υλοποιεί, με τθν ενίςχυςθ κυρίωσ τθσ . Αραβίασ, αναπτυξιακά ζργα για τθ 
δθμιουργία υποδομϊν ςτθ Χερςόνθςο ινά. Στθ διάρκεια του 2018, το αιγυπτιακό 
κράτοσ ανιγγειλε τθν εξαςφάλιςθ κονδυλίων ςυνολικοφ φψουσ EGP275 δις. για τθν 
ανάπτυξθ τθσ χερςονιςου του Σινά, ςε χρονικό ορίηοντα ζωσ το ζτοσ 2022. Στο 
εκνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Σινά ςυνειςφζρουν κυρίωσ αραβικά 
αναπτυξιακά ταμεία, μεταξφ των οποίων το Saudi Fund for Development, το Kuwait 
Fund for Arab Economic Development και το εδρεφον ςτο Κουβζιτ Arab Fund for 
Economic and Social Development. Ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για το Σινά περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου 
οδικοφ δικτφου, τθν υλοποίθςθ ςειράσ ζργων οικιςτικισ, αγροτικισ και 
βιομθχανικισ ανάπτυξθσ, τθν καταςκευι μονάδων αφαλάτωςθσ, νοςοκομείων και 
δικτφων αποχζτευςθσ. Σθμειϊνεται ότι το Saudi Fund for Development ζχει ιδθ 
χρθματοδοτιςει με κεφάλαια ςυνολικοφ φψουσ $2,6 δις. τθν πρϊτθ φάςθ του 
αναπτυξιακοφ προγράμματοσ του Σινά, ενϊ ζχει δεςμευκεί να ςυμμετάςχει ςτθ 
χρθματοδότθςθ και τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Το Νοζμβριο 2019, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ 
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κ. Al Sisi εγκαινίαςε νζο αυτοκινθτόδρομο μικουσ 342 χλμ. και κόςτουσ EGP5,5 δις. 
που ςυνδζει τθ ςιραγγα El Shahid Ahmed Hamdi ςτο Σουζη με το τουριςτικό 
κζρετρο Sharm El Sheikh ςτο νότιο Σινά, θ καταςκευι του οποίου 
ςυγχρθματοδοτικθκε με κουβεϊτιανά κεφάλαια φψουσ $86 εκατ. Στο τζλοσ Απριλίου 
2020, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τθ δεφτερθ υποκαλάςςια ςιραγγα “Ahmed 
Hamdi ΙΙ” που ςυνδζει τθ Χερςόνθςο Σινά με τθν πόλθ του Σουζη, οι εργαςίεσ 
καταςκευισ τθσ οποίασ είχαν ξεκινιςει προ τετραετίασ και εκτελζςτθκαν ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ τουσ από τον τεχνικό όμιλο Petrojet. Σθμειϊνεται τζλοσ ότι τον 
Οκτϊβριο 2019 υπογράφθκαν δφο ςυμφωνίεσ με τθν κυβζρνθςθ του Κουβζιτ, 
ςυνολικισ αξίασ $1 δις., για τθ χρθματοδότθςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του 
υλοποιοφμενου αναπτυξιακοφ προγράμματοσ για τθ Χερςόνθςο του Σινά, που 
περιλαμβάνει τθν καταςκευι δρόμων, δικτφων φδρευςθσ και κατοικιϊν.  

6. Εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ: Το εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ δρομολογικθκε τον 
Αφγουςτο 2014 και περιλαμβάνει τθν καταςκευι ευρζωσ δικτφου νζων δρόμων και 
αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων 
οδϊν. Σο πρόγραμμα καταςκευισ νζων δρόμων υλοποιείται ςε δφο φάςεισ και 
καλφπτει ςυνολικό μικοσ δρόμων 8.000 χλμ., με εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ φψουσ 
EGP164 δις. (περίπου $10,2 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Κατά τθν περίοδο 2014-
2017, θ Αίγυπτοσ επζνδυςε κονδφλια EGP22,5 δις. (περίπου $1,48 δις.) ςε ζργα 
βελτιϊςεων του οδικοφ δικτφου και καταςκευισ γεφυρϊν, ολοκλθρϊνοντασ 10 
νζουσ αυτοκινθτόδρομουσ και διεξάγοντασ εργαςίεσ ςε 2.000 χλμ. υφιςτάμενων 
δρόμων. Στισ αρχζσ του 2018, το αιγυπτιακό κράτοσ βριςκόταν ςε διαδικαςία 
αναβάκμιςθσ οδικοφ δικτφου ςυνολικοφ μικουσ 2.500 χλμ., ςυνολικοφ επενδυτικοφ 
κόςτουσ EGP7 δις. και καταςκευισ 8 πρόςκετων διαμετακομιςτικϊν αρτθριϊν 
(επενδυτικοφ κόςτουσ EGP8,5 δις.) και 10 γεφυρϊν (επενδυτικοφ κόςτουσ EGP1,4 
δις.). Τον Ιοφλιο 2018 ανακοινϊκθκε θ ολοκλιρωςθ μεγάλου περιφερειακοφ 
δακτυλίου μικουσ 400 χλμ., ο οποίοσ ςυνδζει 7 διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ 
Αιγφπτου, ιτοι τισ Ιςμαθλία, Σουζη, Sharqiya, Qalyubia, Menofia, Γκίηα και Fayoum, 
με αυτιν του Καΐρου. Από τισ αρχζσ του 2019, θ κυβζρνθςθ υλοποιεί πρόγραμμα 
κόςτουσ $712,6 εκατ. με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ 29 οδικϊν ςυνδζςεων, κακϊσ και 
τθν καταςκευι 7 γεφυρϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο.    
Το Μάιο 2019, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τζςςερισ νζεσ υποκαλάςςιεσ 
ςιραγγεσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ιςμαθλίασ και του Ρορτ Σαΐντ, 
κακϊσ επίςθσ νζεσ οδικζσ αρτθρίεσ και γζφυρεσ ςτισ περιοχζσ Ιςμαθλίασ και Σουζη. 
Επίςθσ το Μάιο 2019, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τθ λειτουργία του μεγάλου 
οδικοφ άξονα Rod El-Farag, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεγάλθσ κρεμαςτισ γζφυρασ 
Tahya Misr που ςυνδζει τισ δφο όχκεσ του Νείλου, ςτα βόρεια περίχωρα του Καΐρου, 
πλθςίον του κζντρου τθσ πόλθσ, που καταςκευάςτθκε από το μεγάλο εγχϊριο όμιλο 
Arab Contractors, ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του αιγυπτιακοφ Στρατοφ. Στθ 
διάρκεια του 2019 το Υπουργείο Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ υλοποίθςε 25 οδικά projects, 
ςυνολικοφ μικουσ 732 χλμ. και επενδυτικοφ κόςτουσ EGP8 δις. Επίςθσ, ςτισ αρχζσ 
του 2020 το αιγυπτιακό κράτοσ βριςκόταν ςε ςυνομιλίεσ με τθν Αφρικανικι Τράπεηα 
Ανάπτυξθσ (AfDB) με ςκοπό τθν άντλθςθ δανείου φψουσ $1,5 δις. (περίπου EGP22,5 
δις.) για τθν εν μζρει χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ οδικοφ άξονα Καΐρου-Αςουάν, 
ςυνολικοφ μικουσ 1.155 χλμ., εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ EGP30 δις. 
Επιπλζον, ζωσ το τζλοσ Ιουνίου 2020 αναμενόταν να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι 
αυτοκινθτοδρόμου μεταξφ Καΐρου και Minya, επενδυτικοφ κόςτουσ EGP7 δις., ενϊ 
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ςτθ ςυνζχεια κα ξεκινιςει θ καταςκευι οδικϊν ςυνδζςεων μεταξφ των περιοχϊν 
Λοφξορ-Αςουάν και Αςουάν-Abu Simbel. 

7. Εκνικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Άνω Αιγφπτου: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει 
δεςμευκεί να υλοποιιςει πλθκϊρα αναπτυξιακϊν ζργων ςτθν περιοχι, με ςκοπό 
τθν ανάπτυξθ του υποβακμιςμζνου οικονομικά νοτίου τμιματοσ τθσ χϊρασ. Σο 
Μάρτιο 2017 κθρφχκθκε επίςθμα θ ζναρξθ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ 
Άνω Αιγφπτου, το οποίο χρθματοδοτείται με κονδφλια τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ, 
φψουσ $500 εκατ. Θ χρθματοδοτικι ςυμφωνία είχε υπογραφεί τον Οκτϊβριο 2016 
και εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τθν 
Αίγυπτο για τθν περίοδο 2015-2021. 

8. Δθμιουργία νζων πόλεων: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει και ξεκινιςει 
τθν υλοποίθςθ μακρόπνοου προγράμματοσ δθμιουργίασ νζων πόλεων, προκειμζνου 
να καλυφκοφν οι ανάγκεσ που δθμιουργεί ο ραγδαία αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ 
χϊρασ, και να αποςυμφορθκοφν οι πλζον πυκνοκατοικθμζνεσ ςιμερα οικιςτικζσ 
ηϊνεσ. Θ κυβζρνθςθ – πζραν τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ- υλοποιεί ζργα 
καταςκευισ νζων πόλεων ςτο Ανατολικό Port Said, ςτο Αςουάν, ςτθν Ιςμαθλία, ςτο 
Ελ Αλαμζιν, ςτθν Galala και ςτθ Mansoura. Μεγαλφτερο ζργο εξ αυτϊν είναι θ 
καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, που εκτείνεται ςε περίπου 166 τετρ. χλμ. 
και υπολογίηεται ότι κα ςτεγάςει, ςε πρϊτθ φάςθ, 400.000 κατοίκουσ. Αξιόλογου 
μεγζκουσ χαρακτθρίηεται επίςθσ το ζργο καταςκευισ τθσ νζασ πόλθσ του  Αςουάν, 
ςτθν Άνω Αίγυπτο, ςε ζκταςθ 91 τετρ. χλμ. και εκτιμϊμενο πλθκυςμό 850.000 ζωσ το 
ζτοσ 2023. Ζγκυροι διεκνείσ αναλυτζσ εκτιμοφν ότι θ μετακίνθςθ πλθκυςμϊν προσ 
τισ νζεσ πόλεισ κα απαιτιςει άριςτο ςυνδυαςμό κατάλλθλων εργαλείων μάρκετινγκ, 
προςιτότθτα από πλευράσ τιμϊν και προςφορά κατοικιϊν που να απευκφνονται ςε 
ςτρϊματα πζραν των ανϊτερων ειςοδθματικά.   

9. Το επενδυτικό ςχζδιο του οροπεδίου Al-Galala: Το μεγάλο επενδυτικό ςχζδιο του 
οροπεδίου τθσ Al-Galala απαρτίηεται από 3 μζρθ: τον κεντρικό οδικό άξονα, τθ νζα 
πόλθ, κακϊσ επίςθσ και ζνα πλιρεσ τουριςτικό ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Ras Abu 
Al-Darag.  

10. Το πρόγραμμα επζκταςθσ του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου: Το πρόγραμμα του 
εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου ςτοχεφει ςτο διπλαςιαςμό τθσ θλεκτροπαραγωγικισ 
δυναμικότθτασ τθσ Αιγφπτου. Ρεριλαμβάνει τθν καταςκευι 20 νζων 
θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων με ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ EGP400 δις. Ο 
γερμανικόσ όμιλοσ Siemens ζχει ολοκλθρϊςει ιδθ ςτθ διάρκεια του 2018 τθν 
καταςκευι 3 ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ περιοχζσ Beni Suef, 
Burullus και νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 14,4 GW. Θ 
ςφμβαςθ του αιγυπτιακοφ κράτουσ με τθ Siemens προβλζπει επίςθσ τθν καταςκευι 
12 αιολικϊν πάρκων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW και εκτιμάται ότι κα αυξιςει 
τθν θλεκτροπαραγωγικι δυναμικότθτα τθσ Αιγφπτου κατά 50%. 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Ρίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Αιγφπτου 

Οικονομικό ζτοσ: Ιοφλιοσ / Ιοφνιοσ 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19* 2019/20 

(6μθνο)* 

ΑΕΡ (ςε τρις. EGP – τρζχουςεσ τιμζσ) 2,709 3,470 4,437 5,322 3,095 

ΑΕΡ (ςε τρις. EGP – ςτακερζσ τιμζσ ετϊν 2011/12 & 

2016/17)** 

1,918 1,998 3,654 3,857 1,981 

Μεταβολι πραγματικοφ ΑΕΡ (%) 4,3% 4,2% 5,3% 5,6% 5,6% 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ ($) 3.686 2.704 2.573 - - 

Ρλθκωριςμόσ (τζλοσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ, %) 13,97% 29,76% 14,38% 9,38% 7,10% 

Ανεργία (%) 12,5% 12,0% 8,9% 7,5% 8,0% 

Εξαγωγζσ ($ δις.) 18,70 21,73 25,83 28,49 14,25 

Ειςαγωγζσ ($ δις.) 57,39 59,00 63,10 66,53 32,95 

Πγκοσ Εμπορίου ($ δις.) 76,09 80,73 88,93 95,02 47,20 

Εμπορικό ιςοηφγιο ($ δις.) -38,68 -37,27 -37,28 -38,03 -18,70 

Εμπορικό ζλλειμμα (% ΑΕΡ) -11,5% -15,9% -14,9% -12,6% -5,8% 

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ($ δις.) -19,83 -14,39 -5,96 -10,89 -4,57 

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (% ΑΕΡ) -5,9% -6,1% -2,4% -3,6% -1,4% 

Συναλλαγματικά αποκζματα  (τζλοσ Ιουνίου, $ δις.) 17,55 31,30 44,26 44,48 45,42 

Δθμοςιονομικό ζλλειμμα (ςε δις. EGP) 339,49 379,59 432,58 429,95 331,25*** 

Δθμοςιονομικό ζλλειμμα (% ΑΕΡ) -12,5% -10,9% -9,7% -8,1% -5,5%*** 

Ρρωτογενζσ δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (% ΑΕΡ) -3,5% -1,8% 0,1% 1,9% 0,7%*** 

Κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ($ δις.) 6,93 7,93 7,72 8,24 4,96 

Επενδφςεισ Αιγφπτου ςτο εξωτερικό 164,2 175,1 271,2 374,0 215,3 

Ειςερχόμενα μεταναςτευτικά εμβάςματα ($ δις.) 17,08 21,82 26,39 25,15 13,68 

Εξωτερικό χρζοσ ($ δις.) 55,76 79,03 92,64 108,70 112,67 

Εξωτερικό χρζοσ (% ΑΕΡ) 16,6% 33,6% 37,0% 36,0% 33,5% 

Εςωτερικό χρζοσ (ςε τρις. EGP) 2,621 3,161 3,694 4,289 4,354 

Εςωτερικό χρζοσ (% ΑΕΡ) 96,7% 91,1% 83,3% 80,6% 69.5% 

Βαςικό επιτόκιο (τζλοσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ) 12,25% 17,25% 17,25% 16,25% 12,75% 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία EGP-$ (μεςοςτακμικι) 8,05 14,73 17,67 17,56 16,26 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία EGP- $ (τζλοσ Ιουνίου 

εκάςτου ζτουσ) 

8,77 18,03 17,82 16,64 15,98 

Ρθγζσ: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE), Αιγυπτιακι Στατιςτικι Υπθρεςία (CAPMAS). Για το κατά 
κεφαλιν ΑΕΡ, πθγι είναι το ΔΝΤ (ςτοιχεία διακζςιμα ζωσ ζτοσ 2017/18). 
*Ρροςωρινά ςτοιχεία για τα οικονομικά ζτθ 2017/18, 2018/19, κακϊσ και το 1

ο
 εξάμθνο 2019/20.  

**Από το οικονομικό ζτοσ 2017/18, χρθςιμοποιοφνται ςτακερζσ τιμζσ ζτουσ 2016/17 για τον 
υπολογιςμό του πραγματικοφ ΑΕΡ. 

***Το εξάμθνο 2019/20 αναφζρεται ςτθν περίοδο Ιουλ.-Δεκ. 2019. Τα αναφερόμενα ςτθν 
υποςθμείωςθ με τρεισ αςτερίςκουσ ςτοιχεία, αναφζρονται ςτο διάςτθμα Ιουλ. 2019-Μαρ. 2020. 

Ο ρυκμόσ αφξθςθσ του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ ςε γενικζσ γραμμζσ παρουςιάηει ανοδικι τάςθ. 
Τθν περίοδο 2011-2014 κυμάνκθκε ςε μεταξφ 2% και 3%. Το οικονομικό ζτοσ 2014/15 
καταγράφθκε αιςκθτά αυξθμζνοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ 4,4%, ενϊ το 2015/16 εμφανίςτθκε 
ελαφρότατα μειωμζνοσ ςτο 4,3%, το 2016/17 περαιτζρω μειωμζνοσ ςτο 4,2%, ενϊ το 
2017/18 και το 2018/19 εμφανίςτθκε αυξθμζνοσ ςτο 5,3% και ςτο 5,6% αντίςτοιχα. 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του αιγυπτιακοφ Υπουργείου Ρρογραμματιςμοφ, ο ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ κατά το τρίτο τρίμθνο του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ (2019/2020) 
εμφανίςτθκε ελαφρά μειωμζνοσ –λόγω επιπτϊςεων πανδθμίασ κορωνοϊοφ- και ανιλκε 
ςε 5%, ζναντι 5,6% κατά το πρϊτο εξάμθνο του ίδιου ζτουσ (Ιουλ.-Δεκ. 2019) και 5,6% 
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κατά το τρίτο τρίμθνο του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ (2018/19). Θ οικονομικι 
κρίςθ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ ζχει αναγκάςει τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ να 
ανακεωριςει προσ τα κάτω τισ εκτιμιςεισ τθσ για τον αναπτυξιακό ρυκμό του τρζχοντοσ 
οικονομικοφ ζτουσ, ςε 4% ςφμφωνα με το περιςςότερο αιςιόδοξο ςενάριο.   

Σε τομεακι βάςθ, κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19 οι κλάδοι τθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ που παρουςίαςαν τισ ιςχυρότερεσ αναπτυξιακζσ τάςεισ υπιρξαν οι εξορφξεισ 
φυςικοφ αερίου (+20,2%), ο τουριςμόσ (+20,1%), οι τθλεπικοινωνίεσ (+16,7%), οι 
καταςκευζσ (+8,8%), θ Διϊρυγα Σουζη (+7,9%), οι μεταφορζσ (+4,1%), το χονδρικό & 
λιανικό εμπόριο (+3,9%) και ο κλάδοσ ακινιτων (+3,9%). Σφμφωνα με προςωρινά 
ςτοιχεία πρϊτου εξαμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20, οι μεγαλφτεροι ρυκμοί 
ανάπτυξθσ ςθμειϊκθκαν ςτο ΑΕΡ των τθλεπικοινωνιϊν (+16,5%), των καταςκευϊν 
(+9,1%), τθσ Διϊρυγασ Σουζη (+5%) τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ (+4,9%) και του κλάδου 
ακινιτων (+4,8%).  

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίηουν τθν πορεία του ρυκμοφ ανάπτυξθσ ςυνολικά 
και κατά κλάδουσ τθσ οικονομίασ: 

Διάγραμμα 2: υκμόσ αφξθςθσ αιγυπτιακοφ ΑΕΡ                       

 
         Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

 
Διάγραμμα 3: υκμοί αφξθςθσ ΑΕΡ ανά κλάδο, 2016-2020 

                       
  Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 
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Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα που άρχιςαν να μειϊνονται ςθμαντικά από τον 
Ιανουάριο του 2011, λόγω τθσ «κατακριμνιςθσ» των εςόδων από τον τουριςμό και τθσ 
γενικότερθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, βαίνουν τα τελευταία χρόνια 
αυξανόμενα. Κατά το οικονομικό ζτοσ 2015/16 θ ςτενότθτα των ςυναλλαγματικϊν 
διακεςίμων επιδεινϊκθκε δραματικά, υποχωρϊντασ ςε $16,5 δις. τον Ιανουάριο και 
$15,54 δις. τον Ιοφλιο 2016, αντίςτοιχα, δθμιουργϊντασ ζντονα προβλιματα ςτθ 
λειτουργία τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Αντιδρϊντασ, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
προςπάκθςε ςτθ διάρκεια του 2016 να τικαςεφςει τθν εκροι ςυναλλάγματοσ από τθ 
χϊρα, εν μζρει μζςω υιοκζτθςθσ πολιτικισ περιοριςμοφ των ειςαγωγϊν, επιβάλλοντασ 
ςειρά τεχνικϊν εμποδίων και περιοριςμϊν ςτισ μεταφορζσ κεφαλαίων ςτο εξωτερικό, 
δυςχεραίνοντασ ζτςι τισ ςυναλλαγζσ των Αιγυπτίων ειςαγωγζων. 

Με τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με το ΔΝΤ –που οριςτικοποιικθκε το Νοζμβριο 2016- για τθν 
παροχι χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ τριετοφσ διάρκειασ, φψουσ $12 δις. και τθ 
ςυνακόλουκθ απελευκζρωςθ του κακεςτϊτοσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν τθσ λίρασ 
(επίςθσ το Νοζμβριο 2016), θ πτωτικι πορεία των ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων 
αναςτράφθκε. Θ ειςροι αναπτυξιακϊν χρθματοδοτιςεων κυρίωσ από τθν Ραγκόςμια 
Τράπεηα, αλλά και θ επιτυχισ προςφυγι τθσ Αιγφπτου ςτισ διεκνείσ αγορζσ ομολόγων 
για άντλθςθ δανειακισ χρθματοδότθςθσ, ιδίωσ δε θ αφξθςθ τθσ ροισ των 
μεταναςτευτικϊν εμβαςμάτων είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ από το 
τζλοσ του 2016, ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του 2017, του 2018, αλλά και του 2019 και ζωσ 
το Φεβρουάριο 2020, με τα ςυναλλαγματικά αποκζματα να ανζρχονται ςε ιςτορικά 
υψθλά επίπεδα, υπερβαίνοντασ ςθμαντικά τα επίπεδα των αρχϊν του 2011. 
Συγκεκριμζνα, ςτο τζλοσ Φεβρουαρίου 2020 τα ςυναλλαγματικά αποκζματα ανζρχονταν 
ςε $45,51 δις., ζναντι $44,48 δις. τον Ιοφνιο 2019, $44,26 δις. τον Ιοφνιο 2018 και $31,3 
δις. τον Ιοφνιο 2017. Το τρίμθνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 τα ςυναλλαγματικά αποκζματα 
κατζγραψαν απότομθ πτϊςθ ςτα $36 δις., κυρίωσ λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν ςε 
ςυνάλλαγμα εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που προκάλεςε θ πανδθμία.   

Διάγραμμα 4: Συναλλαγματικά αποκζματα Αιγφπτου 

 
                 Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Το εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ βαίνει ςτακερά αυξανόμενο κατά τθν τελευταία επταετία, 
φκάνοντασ τον Ιοφνιο 2019 το επίπεδο των EGP4,29 τρις. Θ εν λόγω διόγκωςθ προκφπτει 
λόγω των αυξθμζνων κρατικϊν δαπανϊν (αυξιςεισ μιςκϊν, αποπλθρωμζσ 
τοκοχρεολυςίων, επιδοτιςεισ βαςικϊν αγακϊν, καυςίμων και ενζργειασ, κακϊσ και 
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αυξθμζνεσ δθμόςιεσ επενδφςεισ, που οδθγοφν ςε διεφρυνςθ του δθμοςιονομικοφ 
ελλείμματοσ) ςε ςυνδυαςμό με τθν αρνθτικι επίδραςθ που είχαν οι πολιτικζσ ςυνκικεσ 
τθσ περιόδου μετά το 2011 επί των δθμοςίων εςόδων. Το εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ τον 
Ιοφνιο 2019 αντιπροςϊπευε το 80,6% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ, ζναντι ποςοςτοφ 83,3% ζνα 
χρόνο νωρίτερα και ποςοςτοφ 91,1% τον Ιοφνιο 2017. Σθμειωτζον ότι το 87% του 
εςωτερικοφ δθμοςίου χρζουσ του Ιουνίου 2019 (ιτοι EGP3,73 τρις.) αφοροφςε χρζοσ τθσ 
κεντρικισ κυβζρνθςθσ. 

Με βάςθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία του Υπουργείου Οικονομικϊν (Δεκεμβρίου 2019), 
το εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ τθσ Αιγφπτου ανερχόταν ςτο επίπεδο των EGP4,354 τρις., 
αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 69,5% του ΑΕΡ.  
 

Διάγραμμα 5: Εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ Αιγφπτου 

 
                            Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Το εξωτερικό χρζοσ τθσ Αιγφπτου, φψουσ $112,67 δις. το Δεκζμβριο 2019, ζναντι 
$109,36 δις. το Σεπτζμβριο 2019, $108,7 δις. τον Ιοφνιο 2019 και $96,61 δις. το 
Δεκζμβριο 2018, απαρτίηεται κυρίωσ από ξζνα κρατικά δάνεια, δανειςμό από 
περιφερειακά και διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα όπωσ θ Ραγκόςμια Τράπεηα και το 
ΔΝΤ, κακϊσ και ομόλογα που διατζκθκαν ςτθ διεκνι αγορά. Ακολουκεί διαρκι ανοδικι 
πορεία από το ζτοσ 2010, αντιπροςωπεφοντασ το 33,5% του ΑΕΡ (ςτοιχεία Δεκεμβρίου 
2019). Το μακροπρόκεςμο εξωτερικό χρζοσ αναλογοφςε ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2019 ςε 
ποςοςτό 90% του ςυνολικοφ εξωτερικοφ χρζουσ και ανιλκε ςε $101,39 δις., ενϊ το 
βραχυπρόκεςμο εξωτερικό χρζοσ ανερχόταν ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2019 ςτο επίπεδο 
των $11,28 δις. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου, οι ξζνεσ 
τοποκετιςεισ ςε αιγυπτιακά κρατικά ομόλογα ανζρχονταν ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2019 
ςε $20,86 δις., αυξθμζνεσ κατά 49,3% ζναντι του Δεκεμβρίου 2018 (ςτα $13,97 δις.).    

Από το τζλοσ του 2016  θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εντατικοποίθςε τισ προςπάκειζσ τθσ 
για άντλθςθ ομολογιακοφ δανειςμοφ από τισ διεκνείσ αγορζσ, με αποτζλεςμα να ζχει 
ωσ τϊρα αντλιςει ςθμαντικότατα κεφάλαια. Το 2017 το αιγυπτιακό δθμόςιο άντλθςε 
ςυνολικά ζςοδα $7 δις. από ζκδοςθ και διάκεςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ ομολόγων ςε ξζνο 
νόμιςμα. Το 2018 αντλικθκαν ςυνολικά ζςοδα πλθςίον των $6,5 δις. από δφο επιτυχείσ 
εκδόςεισ ομολογιακϊν δανείων ςε ξζνο νόμιςμα. Το Φεβρουάριο 2019, το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Οικονομικϊν εξζδωςε και διζκεςε ςτισ διεκνείσ αγορζσ κρατικά ομόλογα ςε 
δολλάρια, 5ετοφσ, 10ετοφσ και 30ετοφσ διάρκειασ, ςυνολικισ αξίασ $4 δις., ενϊ τον 
Απρίλιο 2019 διζκεςε ομόλογα ςε ευρϊ, 6ετοφσ και 12ετοφσ διάρκειασ, αξίασ €2 δις. 
Ρεραιτζρω, το Νοζμβριο 2019 το αιγυπτιακό κράτοσ διζκεςε ςτο Χρθματιςτιριο 
Λουξεμβοφργου κρατικά ομόλογα ςε δολλάρια, διάρκειασ 4, 12 και 40 ετϊν, ςυνολικισ 
αξίασ $2 δις., ενϊ ςτο τζλοσ Μαΐου 2020 το Υπουργείο Οικονομικϊν διζκεςε κρατικά 
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ομόλογα ςε δολλάρια, διάρκειασ 4, 12 και 30 ετϊν, ςυνολικισ αξίασ $5 δις., 
πραγματοποιϊντασ τθ μεγαλφτερου ςτα χρονικά μεγζκουσ ζκδοςθ ομολόγων ςε ξζνο 
νόμιςμα και διάκεςι τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, με ςκοπό τθν επείγουςα εξαςφάλιςθ 
πρόςκετων χρθματοδοτικϊν κεφαλαίων για τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν του προςεχοφσ 
οικονομικοφ ζτουσ (2020/21).     

Σφμφωνα με τθ ςτρατθγικι του αιγυπτιακοφ Υπουργείου Οικονομικϊν, θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ ςτοχεφει να μειϊςει ςταδιακά το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ ςε επίπεδο 
πλθςίον του 80% ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2021/22. Στισ γενικζσ 
παραμζτρουσ ςτρατθγικισ τθσ κυβζρνθςθσ περιλαμβάνονται θ διαφοροποίθςθ τθσ 
ςφνκεςθσ και τθσ διάρκειασ του δθμοςίου χρζουσ, κυρίωσ δια τθσ ζκδοςθσ νζου τφπου 
χρεογράφων, όπωσ «πράςινων» ομολόγων και «ιςλαμικϊν» ομολόγων (“sukuk”), αλλά 
και δια τθσ ζκδοςθσ ομολόγων ςε ξζνο νόμιςμα, όχι μόνον ςε δολλάριο και ευρϊ όπωσ 
μζχρι τϊρα, αλλά και ςε γιεν και γιουάν. Θ αναπροςαρμοςμζνθ ςτρατθγικι προβλζπει 
επίςθσ τθν αφξθςθ του μεριδίου του μακροπρόκεςμου χρζουσ επί του ςυνολικοφ χρζουσ 
τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κ. Maait ςτο τζλοσ Μαΐου 2020, θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ κεωρεί πωσ, παρά τισ αυξθμζνεσ δθμοςιονομικζσ ανάγκεσ που 
ζχει δθμιουργιςει θ πανδθμία κορωνοϊοφ, κα μπορζςει να επιτευχκεί ο ανακεωρθμζνοσ 
ςτόχοσ αναλογίασ ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ προσ ΑΕΡ ςτο 85% ωσ το τζλοσ του 
τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, επιςθμαίνοντασ ωςτόςο ότι μία ενδεχόμενθ χειροτζρευςθ 
τθσ κρίςθσ λόγω τθσ επιδθμίασ, κα φζρει ςτθν επιφάνεια περιςςότερο απαιςιόδοξο 
ςενάριο, ςφμφωνα με το οποίο το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ κα ανζλκει ςε 88% του ΑΕΡ, 
ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ.  

Διάγραμμα 6: Εξζλιξθ αιγυπτιακοφ εξωτερικοφ χρζουσ 

 
                  Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Το ιςοηφγιο πλθρωμϊν κατζγραψε προςωρινά αρνθτικό πρόςθμο κατά το οικονομικό 
ζτοσ 2018/19. Κατά χρονικι ακολουκία, ζπειτα από τθν πρόςκαιρθ βελτίωςι του κατά τθ 
διετία 2013-2015, το αιγυπτιακό ιςοηφγιο πλθρωμϊν επανιλκε ςε αρνθτικά επίπεδα το 
οικονομικό ζτοσ 2015/16, καταγράφοντασ ζλλειμμα $2,81 δις. Το οικονομικό ζτοσ 
2016/17, το ιςοηφγιο πλθρωμϊν παρουςίαςε αξιόλογο πλεόναςμα φψουσ $13,72 δις., το 
μεγαλφτερο μζροσ του οποίου, φψουσ $12,2 δις., καταγράφθκε κατά τθν περίοδο που 
ακολοφκθςε τθν απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ, το Νοζμβριο 
2016. Το οικονομικό ζτοσ 2017/18 καταγράφθκε επίςθσ πλεόναςμα τθσ τάξεωσ των 
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$12,79 δις.  

Κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19 το ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ Αιγφπτου παρουςίαςε 
μικρό ζλλειμμα φψουσ $102,5 εκατ. Το ετιςιο ζλλειμμα εμφανίςτθκε μάλιςτα 
μετριαςμζνο ζναντι εκείνου του πρϊτου εξαμινου του οικονομικοφ ζτουσ (Ιουλ. 2018 – 
Δεκ. 2019, ςτα $1,774 δις.), λόγω του πλεονάςματοσ, φψουσ πλθςίον του $1,7 δις., που 
παρατθρικθκε κατά το δεφτερο εξάμθνο (Ιαν. – Ιουν. 2019). Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου 
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν κατά το ζτοσ 2018/19 επιδεινϊκθκε κατά 37,4% ςε ετιςια βάςθ, 
ανερχόμενο ςε $8,19 δις., ζναντι $5,96 δις. το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ (2017/18), 
κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ του ελλείμματοσ του εμπορικοφ ιςοηυγίου κατά 2% 
ςτα $38,03 δις., και τθσ μείωςθσ των μεταναςτευτικϊν εμβαςμάτων κατά 4,7% ςτα 
$25,15 δις. Κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19 παρατθρικθκε εξάλλου μείωςθ των 
κακαρϊν επενδφςεων χαρτοφυλακίου κατά 65% ςτα $4,23 δις. Σθμαντικό ςτοιχείο 
αποτελεί ότι το ζτοσ 2018/19 αυξικθκαν ςθμαντικά οι εξαγωγζσ κατά 10,3% ςτα $28,49 
δις., ενϊ αυξικθκαν επίςθσ, κατά 28,2%, τα ζςοδα από τον τουριςμό ςτα $12,57 δις. 
Επιπλζον, για πρϊτθ φορά μετά το οικονομικό ζτοσ 2012/13 καταγράφθκε μικρό 
πλεόναςμα ςτο ιςοηφγιο πετρελαιοειδϊν, τθσ τάξεωσ των $8,1 εκατ. 

Κατά το πρϊτο εξάμθνο του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20 το ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ 
Αιγφπτου επανιλκε ςε κετικό πρόςθμο, εμφανίηοντασ πλεόναςμα φψουσ $410,9 εκατ., 
ζναντι ελλείμματοσ φψουσ $1,77 δις. το αντίςτοιχο εξάμθνο του ζτουσ 2018/19. Θ 
δραςτικι μείωςθ του ελλείμματοσ ςτο αιγυπτιακό ιςοηφγιο πλθρωμϊν φαίνεται να 
οφείλεται κυρίωσ ςτθν αξιόλογθ πτϊςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν, το οποίο μειϊκθκε κατά 13% ςε ετιςια βάςθ, ανερχόμενο ςε $4,57 δις., 
ζναντι $5,26 δις. κατά το πρϊτο εξάμθνο του οικονομικοφ ζτουσ 2018/19. Το ζλλειμμα 
του εμπορικοφ ιςοηυγίου μειϊκθκε κατά 2,8% ςτα $18,7 δις., ωσ αποτζλεςμα τθσ 
πτϊςθσ των ειςαγωγϊν κατά 1,7% ςτα $32,95 δις., ενϊ παράλλθλα μειϊκθκαν και οι 
εξαγωγζσ κατά 0,16% ςτα $14,25 δις. Κατά το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ 2019/20 
αυξικθκαν εξάλλου τόςο τα ζςοδα από τον τουριςμό, κατά 6,8% ςτα $7,25 δις., όςο και 
τα ειςερχόμενα μεταναςτευτικά εμβάςματα, κατά 13,5% ςτα $13,68 δις., αλλά και οι 
κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο κατά 18,5% ςτα $4,96 δις. Στο πρϊτο 
εξάμθνο του ζτουσ 2019/20 αυξικθκε ο κακαρόσ δανειςμόσ κατά 137,3% ςτα $2,54 δις., 
κυρίωσ εξαιτίασ των κακαρϊν ειςροϊν μεςο-μακροπρόκεςμων δανείων, φψουσ $2,43 
δις.  

Ο ρυκμόσ πλθκωριςμοφ μετά από ςυνεχϊσ ανοδικι πορεία φαίνεται ότι τικαςεφεται 
προσ το τζλοσ του 2018. Ιςτορικά, ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2015/16 
διαμορφϊκθκε ςε 13,97% ζναντι 11,39% το 2014/15 και 8,2% το 2013/14 ενϊ ςτο τζλοσ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2016/17 εκτοξεφτθκε ςτο 29,76%. Κφριεσ αιτίεσ των τιμαρικμικϊν 
αυξιςεων κατά τθν περίοδο 2014-2016 υπιρξαν οι αλλεπάλλθλεσ περικοπζσ των 
επιδοτιςεων καυςίμων, θλεκτρικισ ενζργειασ, αλλά και βαςικϊν αγακϊν διατροφισ, 
κακϊσ και θ επιβολι νζων φόρων, κυρίωσ δε θ κακιζρωςθ ΦΡΑ από το Σεπτζμβριο 2016 
με ςυντελεςτι 13%, ο οποίοσ από τισ αρχζσ του οικονομικοφ ζτουσ 2017/18 (τον Ιοφλιο 
2017) αυξικθκε ςε 14%.  

Θ απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ το Νοζμβριο 2016, τθν οποία 
ακολοφκθςε θ ςοβαρότατθ υποτίμθςι τθσ από τα επίπεδα των 8,77 λιρϊν ανά δολλάριο 
ςε λίγο κάτω των 18 λιρϊν ανά δολλάριο τον Αφγουςτο 2017, ςυνετζλεςαν ςτθν άςκθςθ 
ζντονων –πλθν όμωσ παροδικϊν- πλθκωριςτικϊν πιζςεων ςτθν οικονομία, με το δείκτθ 
πλθκωριςμοφ να υπερβαίνει το 30%. Ο εν λόγω δείκτθσ κατά το πρϊτο επτάμθνο του 
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2017 κατζγραψε διαρκι ζντονθ ανοδικι πορεία, φκάνοντασ το 32,95% ςε ετιςια βάςθ 
τον Ιοφλιο 2017. Επρόκειτο για τα υψθλότερα επίπεδα πλθκωριςμοφ από τον Ιοφνιο 
1986.  

Από εκεί και ζπειτα, κυρίωσ λόγω των καίριων παρεμβάςεων τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, θ 
οποία προζβθ από το Νοζμβριο 2016 ωσ τον Ιοφλιο του 2017 ςε διαδοχικζσ αυξιςεισ των 
επιτοκίων αναφοράσ κατά 700 μονάδεσ βάςθσ ςυνολικά, ενϊ εν ςυνεχεία, κατά τθ 
διάρκεια του 2018 και του 2019 προχϊρθςε ςε μειϊςεισ κατά 650 μονάδεσ βάςθσ 
ςυνολικά, θ πορεία του πλθκωριςμοφ ζχει «τικαςευτεί», ακολουκϊντασ ςυνολικά 
πτωτικι πορεία, με αρκετζσ ωςτόςο διακυμάνςεισ. Συγκεκριμζνα, ο πλθκωριςμόσ 
κυμάνκθκε το Μάιο 2020 ςτο επίπεδο του 4,7% ςε ετιςια βάςθ, ζναντι 5,88% τον 
Απρίλιο, 5,09% το Μάρτιο, 5,32% το Φεβρουάριο και 7,17% τον Ιανουάριο, αντίςτοιχα. Ο 
δομικόσ πλθκωριςμόσ κατζγραψε το Μάιο 2020 αξιόλογθ πτϊςθ φκάνοντασ το επίπεδο 
του 1,54% ςε ετιςια βάςθ, ζναντι 2,54% τον Απρίλιο και 1,89% το Μάρτιο. Κατά το 
διάςτθμα Μαΐου-Οκτωβρίου 2019, ο ετιςιοσ ρυκμόσ πλθκωριςμοφ είχε μειωκεί κατά 
περίπου 11 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από το 14,09% ςτο 3,15%.  

Σθμειϊνεται περαιτζρω ότι θ Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ 
Αιγφπτου, ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςι τθσ ςτα μζςα Μαρτίου 2020, ςε μία προςπάκεια 
ςτιριξθσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ και προςταςίασ τθσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ 
παγκόςμιασ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, μείωςε κατά ακόμθ 300 μονάδεσ βάςθσ τα βαςικά 
επιτόκια αναφοράσ, πιο ςυγκεκριμζνα το επιτόκιο κατακζςεων ςε 9,25%, το επιτόκιο 
δανειςμοφ ςε 10,25% και το βαςικό /  προεξοφλθτικό επιτόκιο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ 
ςε 9,75%.  

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), ςτο τζλοσ 
του 2019 το εργατικό δυναμικό τθσ Αιγφπτου ανερχόταν ςε 28,95 εκατ. άτομα. Ο 
δείκτθσ ανεργίασ ςτθ χϊρα κατά το τζταρτο τρίμθνο του 2019 ανιλκε ςε 8%, ιτοι 2,33 
εκατ. άτομα., εκ των οποίων 1,12 εκατ. άνδρεσ και 1,21 εκατ. γυναίκεσ. Θ ςτατιςτικι 
υπθρεςία ανζφερε επίςθσ ότι ςτο τζλοσ του 2019 το εργατικό δυναμικό ςε αςτικζσ 
περιοχζσ αρικμοφςε 12,56 εκατ., ενϊ εκείνο ςε αγροτικζσ περιοχζσ αρικμοφςε 16,39 
εκατ. άτομα, αντίςτοιχα. Τα επιμζρουσ ποςοςτά ανεργίασ μεταξφ διαφορετικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων εκτιμϊνται το τζταρτο τρίμθνο 2019 ςε 4,7% για τουσ άνδρεσ και 
ςε 22,7% για τισ γυναίκεσ. Τα ςτοιχεία τθσ CAPMAS ζδειξαν εξάλλου ότι ποςοςτό 86,9% 
των ανζργων του τετάρτου τριμινου 2019 ιταν απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ, τεχνικισ, 
επαγγελματικισ ι και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με νεότερα ςτοιχεία τθσ  
CAPMAS, ο δείκτθσ ανεργίασ κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2020 ανιλκε ςε 7,7%, ενϊ τον 
Απρίλιο τρζχοντοσ ζτουσ θ ανεργία ανζβθκε ςτο 9,2%, εξαιτίασ των μζτρων που ζλαβε θ 
κυβζρνθςθ για τον περιοριςμό τθσ επιδθμίασ κορωνοϊοφ ςτθ χϊρα.  

Το ποςοςτό ανεργίασ κατά τθν τελευταία εξαετία μειϊνεται με ςτακερά βιματα, άλλοτε 
μικρότερα και άλλοτε μεγαλφτερα, από 13,2% το 2013, ςε 13% το 2014, ςε 12,8% το 
2015, ςε 12,5% το 2016, ςε 11,8% το 2017 και ςε 9,9% το 2018. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
αποδίδει τθν επιτάχυνςθ τθσ πτϊςθσ τθσ ανεργίασ, ιδιαίτερα τθν τελευταία διετία, ςτθ 
βελτίωςθ του πολιτικοφ, οικονομικοφ και επιχειρθματικοφ κλίματοσ και ςτα μεγάλα 
αναπτυξιακά καταςκευαςτικά ζργα υποδομϊν που υλοποιοφνται ανά τθ χϊρα. Σφμφωνα 
με ςτοιχεία τθσ CAPMAS (ζτουσ 2017), το 25% του αιγυπτιακοφ εργατικοφ δυναμικοφ 
απαςχολείται ςτθ γεωργία και τθν αλιεία, το 12,9% ςτισ καταςκευζσ, το 12,6% ςτο 
εμπόριο και το 12% ςτθ βιομθχανία. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ 
Αιγφπτου (ζτουσ 2018),  το 68,8% του αιγυπτιακοφ εργατικοφ δυναμικοφ απαςχολείται 
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ςτον ιδιωτικό τομζα, το 18,3% ςτο δθμόςιο και το 2,8% ςε κρατικζσ επιχειριςεισ. 

Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ Αιγφπτου για το οικονομικό ζτοσ 2018/19 παρζμεινε 
για δεφτερθ ςυνεχι φορά κάτω από το επίπεδο του 10% του ΑΕΡ –του οποίου είχε 
κατζλκει το 2017/18 για πρϊτθ φορά ζπειτα από το 2011- ανερχόμενο ςε 8,1% του 
ΑΕΡ, ζναντι 9,7% του ΑΕΡ το ζτοσ 2017/18, 10,9% του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17 και 12,5% 
του ΑΕΡ το ζτοσ 2015/16. Το ζτοσ 2018/19 ςθμειϊκθκε εξάλλου, για δεφτερθ ςυνεχι 
φορά ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ, πρωτογενζσ πλεόναςμα τθσ τάξεωσ 
του 1,9% του ΑΕΡ, ζναντι 0,1% του ΑΕΡ το 2017/18 και πρωτογενϊν ελλειμμάτων 1,8% 
του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17 και 3,5% του ΑΕΡ το ζτοσ 2015/16. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 
αυξικθκαν το ζτοσ 2018/19 κατά 10,1%, φκάνοντασ το επίπεδο των EGP1,37 τρις., ενϊ 
τα κρατικά ζςοδα ανιλκαν ςε EGP941,91 δις., αυξθμζνα κατά 14,7% ζναντι του 
προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ το ζτοσ 2018/19 
αντιπροςϊπευαν το 25,7% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ, ενϊ τα ζςοδα το 17,7% του ΑΕΡ, 
αντιςτοίχωσ. Τα φορολογικά ζςοδα το ζτοσ 2018/19 εμφανίςτθκαν αυξθμζνα κατά 17% 
ζναντι του ζτουσ 2017/18, ανερχόμενα ςε EGP736,12 δις., προερχόμενα κυρίωσ από 
ειδικοφσ φόρουσ προϊόντων & υπθρεςιϊν (ΦΡΑ, ζςοδα EGP350,58 δις., ετιςια αφξθςθ 
19,1%) και τθ φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (ζςοδα 
EGP250,08 δις., ετιςια αφξθςθ 20,7%). Από πλευράσ δαπανϊν, οι πλθρωμζσ 
τοκοχρεολυςίων εμφανίςτθκαν αυξθμζνεσ κατά 21,8%, ανερχόμενεσ ςε EGP533,04 δις., 
οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ ιταν αυξθμζνεσ κατά 10,8%, ανερχόμενεσ ςε EGP266,09 δις., 
ενϊ οι ςυνολικζσ δαπάνεσ κρατικϊν επιδοτιςεων & επιδομάτων εμφάνιςαν 
αξιολογότατθ πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 12,7%, ανερχόμενεσ ςε EGP287,46 δις.    

Για το τρζχον οικονομικό ζτοσ (2019/20), οι αρχικζσ εκτιμιςεισ προζβλεπαν 
δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ τάξεωσ του 7,2% του ΑΕΡ, κακϊσ και πρωτογενζσ 
πλεόναςμα τθσ τάξεωσ του 2% του ΑΕΡ. Ο προχπολογιςμόσ του ζτουσ 2019/20 
προζβλεπε δαπάνεσ φψουσ EGP1,575 τρις. και ζςοδα φψουσ EGP1,134 τρις. Σφμφωνα με 
πολφ πρόςφατα ςτοιχεία του Υπουργείου Οικονομικϊν, το δθμοςιονομικό ζλλειμμα ςτθ 
διάρκεια του πρϊτου εννεαμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20 αντιπροςϊπευςε 
ποςοςτό 5,5% του ΑΕΡ, ζναντι ποςοςτοφ 5,4% του ΑΕΡ κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 
ζτουσ 2018/19, ενϊ το πρωτογενζσ πλεόναςμα αντιςτοιχοφςε ςε 0,7% του ΑΕΡ, ζναντι 
ταυτόςθμου ποςοςτοφ το εννεάμθνο του ζτουσ 2018/19. Στθ διάρκεια του εν λόγω 
εννεαμινου, τα ςυνολικά κρατικά ζςοδα αυξικθκαν κατά 5,6% ςε ετιςια βάςθ, 
ανερχόμενα ςε EGP632,3 δις., ενϊ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ αυξικθκαν κατά 9,1% ςε ετιςια 
βάςθ, φκάνοντασ το επίπεδο των EGP959,17 δις. Τα ςυνολικά φορολογικά ζςοδα 
κατζγραψαν ετιςια άνοδο τθσ τάξεωσ του 1,3%, ανερχόμενα ςε EGP474,54 δις. Από 
πλευράσ δαπανϊν, οι πλθρωμζσ τοκοχρεολυςίων εμφανίςτθκαν αυξθμζνεσ κατά 17,2%, 
ανερχόμενεσ ςε EGP371,67 δις., οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ ιταν επίςθσ αυξθμζνεσ κατά 
10,5%, ανερχόμενεσ ςε EGP216,73 δις., ενϊ αντικζτωσ οι ςυνολικζσ δαπάνεσ κρατικϊν 
επιδοτιςεων & επιδομάτων εμφάνιςαν περαιτζρω μείωςθ κατά 13,6%, ανερχόμενεσ ςε 
EGP150,77 δις., αντίςτοιχα. Οι τρζχουςεσ –ανακεωρθμζνεσ λόγω των επιπτϊςεων τθσ 
πανδθμίασ- οικονομικζσ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ φζρνουν το 
δθμοςιονομικό ζλλειμμα ζωσ το επίπεδο του 7,8% με 7,9% του ΑΕΡ ςτο τζλοσ του 
τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και το φψοσ του πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ προσ το 
1,5% του ΑΕΡ ι και χαμθλότερα.     

Αναφορικά με τθν προοπτικι που διαμορφϊνεται για το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ 
(2020/21), ςθμειϊνεται ότι το ςχζδιο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ αναμζνεται να 
ψθφιςτεί από το κοινοβοφλιο εντόσ του Ιουνίου 2020 και περιελάμβανε –ςτθν αρχικι 
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του μορφι- ςτόχουσ ρυκμοφ ανάπτυξθσ τθσ τάξεωσ του 6,4%, περαιτζρω περιοριςμοφ 
του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΡ, ςε 6,2%, μείωςθ των 
ςυνολικϊν δθμοςίων δαπανϊν κατά 6,5% ςε ετιςια βάςθ και περιοριςμό τθσ αναλογίασ 
ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ προσ ΑΕΡ, ςτο 80%.  

Από το τζλοσ Μαρτίου 2020, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που ζχει δθμιουργιςει θ 
διεκνισ πανδθμία κορωνοϊοφ, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακεωριςει προσ τα 
κάτω τον αναπτυξιακό τθσ ςτόχο για το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ (2020/21), ςε μεταξφ 
2% εφ’ όςον θ πανδθμία κορωνοϊοφ και θ ςυναφισ οικονομικι επιβράδυνςθ παρατακεί 
ζωσ τον προςεχι Δεκζμβριο και 3,5% εφ’ όςον θ οικονομικι κατάςταςθ εξομαλυνκεί 
γρθγορότερα. Θ κυβζρνθςθ ανακεϊρθςε επίςθσ προσ το χειρότερο τουσ ςτόχουσ τθσ 
όςον αφορά τόςο το δθμοςιονομικό ζλλειμμα –ςε 6,3% του ΑΕΡ, όςο και το ςυνολικό 
δθμόςιο χρζοσ –ςε 82,8% του ΑΕΡ κατά το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ. Τα κρατικά ζςοδα 
προςδοκάται να ανζλκουν το ζτοσ 2020/21 ςε EGP1,3 τρις., αυξθμζνα κατά 13,6%, ενϊ 
οι δαπάνεσ εκτιμάται πωσ κα ανζλκουν ςε EGP1,71 τρις., αυξθμζνεσ κατά 9% ζναντι του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019/20, με αφξθςθ των δαπανϊν μιςκοδοςίασ και ςυντάξεων, 
υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκπαίδευςθσ, δθμοςίων επενδφςεων, εξαγωγικϊν 
επιδοτιςεων και κοινωνικισ ςτζγαςθσ. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςτοχεφει κεωρθτικά 
εξάλλου ςε πρωτογενζσ δθμοςιονομικό πλεόναςμα τθσ τάξεωσ του 2% του ΑΕΡ.  

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςτοχεφει ςτθν άντλθςθ εςόδων φψουσ EGP974 δις. από 
φορολογία κατά το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ, αυξθμζνων κατά 13,7% ζναντι των 
εςόδων EGP856,62 δις. που εκτιμάται πωσ κα ειςπραχκοφν κατά το τρζχον ζτοσ 
(2019/20). Ο προχπολογιςμόσ του ζτουσ 2020/21 προβλζπει αυξθμζνεσ κρατικζσ 
δαπάνεσ ςτουσ τομείσ υγείασ (+45% ςε EGP254,5 δις.), εκπαίδευςθσ (+14,8% ςε 
EGP363,6 δις.), επιςτθμονικισ ζρευνασ (+14,2% ςε EGP60,4 δις.), αλλά και κοινωνικισ 
πρόνοιασ (+2,7% ςε EGP19 δις.), επιδοτιςεων βαςικϊν αγακϊν (EGP84,5 δις.), κακϊσ 
και μιςκοδοςίασ ςτο δθμόςιο τομζα. Τα τελωνειακά ζςοδα εκτιμάται πωσ κα μειωκοφν 
κατά 13,9% ςε EGP44 δις., ενϊ αναμζνεται να «καταποντιςτοφν» τα κρατικά ζςοδα από 
τθ Διϊρυγα Σουζη, εξαιτίασ τθσ κάκετθσ κάμψθσ του διεκνοφσ εμπορίου. Οι δθμόςιεσ 
επενδφςεισ εκτιμάται πωσ κα αυξθκοφν κατά 33% το ζτοσ 2020/21, ανερχόμενεσ ςε 
EGP281 δις. Θ εκτίμθςθ για τθν τιμι του πετρελαίου ςτο πλαίςιο του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020/21 ανζρχεται ςε $61 ανά βαρζλι.     

Ρροσ το τζλοσ Απριλίου 2020, το Υπουργείο Οικονομικϊν προζβθ ςτθν εκτίμθςθ ότι, ςε 
περίπτωςθ που θ επιδθμία κορωνοϊοφ δεν τικαςευτεί ζωσ το ξεκίνθμα του προςεχοφσ 
οικονομικοφ ζτουσ –τον Ιοφλιο 2020- κα πρζπει κατά πάςα πικανότθτα να 
αναπροςαρμοςτεί προσ το χειρότερο θ εκτίμθςθ για το δθμοςιονομικό ζλλειμμα, ςε 
7,7% του ΑΕΡ, εξαιτίασ τθσ πτϊςθσ των κρατικϊν εςόδων που ςχετίηονται με το φψοσ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κατά ζωσ 25% ςε ςφγκριςθ με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ. 
Επιπλζον, ςε μία τζτοια περίπτωςθ κα αναπροςαρμοςτεί προσ τα κάτω και θ εκτίμθςθ 
για το πρωτογενζσ πλεόναςμα, ςτο 0,5% με 0,6% του ΑΕΡ, ενϊ επίςθσ κα 
αναπροςαρμοςτεί θ εκτίμθςθ για τθν αναλογία ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ προσ ΑΕΡ 
ςε 84,5% από 82,8%, ςτο τζλοσ του προςεχοφσ οικονομικοφ ζτουσ, τον Ιοφνιο 2021. 

Επίςθσ ςτο τζλοσ Απριλίου 2020, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικϊν, ςτο πλαίςιο 
των εκτιμιςεϊν του για τον κρατικό προχπολογιςμό του προςεχοφσ οικονομικοφ 
ζτουσ (2020/21), ανζφερε ότι το δθμοςιονομικό κενό αναμζνεται να ανζλκει ςε 
EGP988 δις., αυξθμζνο κατά 20% ζναντι του εκτιμϊμενου δθμοςιονομικοφ κενοφ του 
τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. Κατά το Υπουργείο Οικονομικϊν, το μεγαλφτερο μζροσ 



 

45 

 

του δθμοςιονομικοφ κενοφ του 2020/21 (φψουσ EGP892 δις.) αναμζνεται να καλυφκεί 
από τθν εγχϊρια διάκεςθ εντόκων γραμματίων και ομολόγων του αιγυπτιακοφ 
δθμοςίου. 

Σθμειϊνεται ότι θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ υλοποιεί πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων 23 
κρατικϊν επιχειριςεων δια τθσ διάκεςθσ μετοχϊν τουσ ςτο Χρθματιςτιριο, το οποίο είχε 
ανακοινωκεί ιδθ από νωρίσ ςτθ διάρκεια του 2018 με προοπτικι να ειςφζρει ζςοδα 
φψουσ EGP80 δις. ςτα κρατικά ταμεία. Το εν λόγω πρόγραμμα ζχει αντιμετωπίςει 
ςθμαντικότατεσ κακυςτεριςεισ, κυρίωσ εξαιτίασ των ευμετάβλθτων ζκτοτε ςυνκθκϊν 
των διεκνϊν αγορϊν, με αποτζλεςμα θ μοναδικι μερικι ιδιωτικοποίθςθ που ζχει μζχρι  
τϊρα ολοκλθρωκεί να είναι αυτι τθσ κρατικισ καπνοβιομθχανίασ Eastern Tobacco, που 
πραγματοποιικθκε προ ζτουσ.  

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι προσ το τζλοσ του 2019 ενεργοποιικθκε το νεοςφςτατο κρατικό 
επενδυτικό / αναπτυξιακό ταμείου τθσ Αιγφπτου (Sovereign Wealth Fund – SWF), το 
οποίο κα αποτελζςει τον επενδυτικό βραχίονα τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, 
επιχειρϊντασ να αξιοποιιςει δθμόςια περιουςιακά ςτοιχεία. Το αρχικό κεφάλαιο του 
νεοςφςτατου ταμείου ανζρχεται ςε EGP5 δις., ενϊ θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων 
που ζχει ςτθν παροφςα φάςθ ςτθ διάκεςι του το SWF ανζρχεται ςε πλθςίον των $12 
δις. Το φψοσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ του ταμείου  αναμζνεται να φκάςει το επίπεδο 
των $63 δις. (EGP1 τρις.) εντόσ περιόδου τριετίασ. Το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο 
λειτουργεί μζςω τριϊν ειδϊν ςυνεργαςιϊν, ιτοι με επενδυτζσ από τον ιδιωτικό τομζα 
προσ υλοποίθςθ ζργων ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, με κρατικά επενδυτικά ταμεία 
άλλων χωρϊν, και με τον ιδιωτικό τομζα προσ υλοποίθςθ μεγάλων projects, μζςω 
ςχθμάτων ΣΔΙΤ, κοινοπραξιϊν ι ςφςταςθσ μικρότερων τομεακϊν υποταμείων. Κατά τουσ 
πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, το SWF ςφναψε ςθμαντικζσ ςυμφωνίεσ τόςο με 
εγχϊριουσ κρατικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ του επενδυτικοφ του 
χαρτοφυλακίου, όςο και με ςθμαντικά ξζνα κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεταξφ των 
οποίων με τθν Abu Dhabi Development Holding Company με αντικείμενο τθ δθμιουργία 
κοινισ, ςτρατθγικοφ χαρακτιρα επενδυτικισ πλατφόρμασ αξίασ $20 δις., θ οποία κα 
επενδφει ςε ςειρά κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ θ βιομθχανία, θ ενζργεια 
από ςυμβατικζσ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ, θ υψθλι τεχνολογία, θ βιομθχανία τροφίμων, ο 
τουριςμόσ, θ αγορά ακινιτων, θ υγεία, οι υπθρεςίεσ logistics και θ καταςκευι 
υποδομϊν. Επιπλζον, ςτισ αρχζσ του 2020 το SWF υπζγραψε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με 
το μεγάλο διεκνι –βρετανικϊν ςυμφερόντων- επενδυτικό όμιλο Actis, με ςκοπό τθν 
πραγματοποίθςθ από τον πρϊτο επενδφςεων ςε πολυάρικμα αναπτυξιακά projects ςτθν 
Αίγυπτο, με κεφάλαια εκτιμϊμενου ςυνολικοφ φψουσ £3 δις., με ζμφαςθ ςτουσ κλάδουσ 
ενζργειασ (ιδιαίτερα ανανεϊςιμων πθγϊν), ανάπτυξθσ υποδομϊν, υγείασ και 
εκπαίδευςθσ. Το Μάιο 2020 το SWF υπζγραψε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το  
αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Concord International Investment Group, με αντικείμενο 
τθ δθμιουργία κοινοπραξίασ με ςκοπό τθ διαχείριςθ ταμείου που κα χρθματοδοτεί τον 
κλάδο υγείασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μ. Ανατολισ και τθσ Αφρικισ, και κυρίωσ ςτθν 
Αίγυπτο, με φψοσ χρθματοδοτικϊν κεφαλαίων τθσ τάξεωσ των $300 εκατ. κατά τθν 
πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του. 

Η οικονομικι κρίςθ λόγω πανδθμίασ και τα κφρια μζτρα τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ 

Από τισ αρχζσ Μαρτίου 2020, οπότε διαπιςτϊκθκε θ παρουςία τθσ παγκόςμιασ 
επιδθμίασ κορωνοϊοφ ςτθν Αίγυπτο, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αςχολικθκε ιδιαίτερα 
επιςταμζνα με τισ διαφορετικζσ πτυχζσ των επιπτϊςεων αυτισ ςτθν οικονομία τθσ 
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χϊρασ. Στα μζςα Μαρτίου θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε δθμοςιονομικό πακζτο 
«διάςωςθσ» τθσ οικονομίασ από τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ, φψουσ 
EGP100 δις. ($6,2 δις. ςε τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ), ςυνοδευόμενο από μζτρα 
δθμοςιονομικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ και τθσ 
αγοράσ χριματοσ. Μεταξφ αυτϊν, θ κυβζρνθςθ εφάρμοςε οριηόντια μείωςθ τθσ τιμισ 
διάκεςθσ φυςικοφ αερίου από το κράτοσ προσ τισ εγχϊριεσ βιομθχανίεσ, μείωςθ τθσ 
τιμισ διάκεςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για βιομθχανικι χριςθ, μείωςθ τθσ 
φορολόγθςθσ των ςυναλλαγϊν ςτο Χρθματιςτιριο Αιγφπτου, κακϊσ και μείωςθ του 
φόρου επί μεριςμάτων που διανζμουν εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Επιπλζον, δόκθκε χρονικι 
παράταςθ –χωρίσ τζλθ και προςαυξιςεισ- ςτισ επιχειριςεισ προκειμζνου να υποβάλουν 
και εξοφλιςουν τισ εταιρικζσ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ για το ζτοσ 2019, 
προςωρινι απαλλαγι από τθ φορολόγθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για επιχειριςεισ που 
απαςχολοφνται ςε κλάδουσ που επλιγθςαν περιςςότερο από τθν πανδθμία, όπωσ θ 
βιομθχανία και ο τουριςμόσ, παροχι δυνατότθτασ αποπλθρωμισ υφιςτάμενων 
φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςε μθνιαίεσ δόςεισ, αναβολι εξόφλθςθσ των εκκρεμϊν 
φορολογικϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ το κράτοσ ξενοδοχειακϊν μονάδων, 
επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου και αεροπορικϊν εταιρειϊν για τρεισ μινεσ, όπωσ 
και χρονικι παράταςθ -για περίοδο διετίασ- του «παγϊματοσ» τθσ εφαρμογισ 
φορολόγθςθσ επί τθσ ιδιοκτθςίασ αγροτικισ γθσ. Ταυτόχρονα επιςπεφςκθκε θ εξόφλθςθ 
προσ τισ επιχειριςεισ εκκρεμϊν κρατικϊν οφειλϊν είτε από εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ ι 
από ςυμβάςεισ εκτζλεςθσ ζργων (λ.χ. ςτισ καταςκευαςτικζσ). Χωριςτά μζτρα 
οικονομικισ βοικειασ, κυρίωσ μζςω προςφοράσ ευνοϊκϊν δανείων, υιοκετικθκαν προσ 
όφελοσ των εγχϊριων αεροπορικϊν εταιρειϊν, οι οποίεσ ζχουν επθρεαςτεί εξαιρετικά 
αρνθτικά από τθν επιβλθκείςα αναςτολι των διεκνϊν πτιςεων, αλλά και προσ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ των εγχϊριων επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου. Θ 
κυβζρνθςθ χοριγθςε επίςθσ ζκτακτα επιδόματα ςε εποχικά και ανεπίςθμα 
απαςχολοφμενουσ, οι οποίοι απϊλεςαν τισ κζςεισ εργαςίασ τουσ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ. 

Ο εκνικόσ αερομεταφορζασ τθσ Αιγφπτου, EgyptAir, ζχει λάβει πακζτο χρθματοδοτικισ 
βοικειασ από το κράτοσ, φψουσ EGP2 δις., ενϊ διαπραγματεφεται με τισ δφο μεγάλεσ 
κρατικζσ τράπεηεσ, National Bank of Egypt και Banque Misr, για τθ λιψθ δανείου 
ςυνολικοφ φψουσ EGP3 δις.   

Ταυτόχρονα, θ Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου μείωςε το προςφερόμενο επιδοτοφμενο, 
ευνοϊκό επιτόκιο δανειςμοφ βιομθχανικϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και 
αγοραςτϊν κατοικιϊν (για λιψθ ςτεγαςτικϊν δανείων), ςε επίπεδα 5% και 8% ζναντι 
10% που ιταν προθγουμζνωσ, αφξθςε τα ανϊτατα θμεριςια και μθνιαία όρια 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, ενϊ επίςθσ απάλλαξε τουσ ςυναλλαςςόμενουσ από 
επιβαρφνςεισ τραπεηικϊν τελϊν και προμθκειϊν επί θλεκτρονικϊν αναλιψεων και 
ςυναλλαγϊν, για περίοδο 6 μθνϊν. Επιπλζον, ςτο τζλοσ Μαρτίου, θ Κεντρικι Τράπεηα 
ανακοίνωςε πρόγραμμα αγορϊν μετοχϊν που τυγχάνουν διαπραγμάτευςθσ ςτο 
Χρθματιςτιριο Αιγφπτου (EGX), ςυνολικισ αξίασ μζχρι EGP20 δις. ςε μία προςπάκεια 
ςτιριξθσ του Χρθματιςτθρίου. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε επίςθσ τθν παροχι 
εγγυιςεων φψουσ EGP3 δις. από το Υπουργείο Οικονομικϊν, ζναντι χρθματοδοτικϊν 
κεφαλαίων που κα διατεκοφν από τθν Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) ςε κρατικζσ 
τράπεηεσ, προκειμζνου αυτζσ να χορθγιςουν χαμθλότοκα δάνεια με ευνοϊκοφσ όρουσ 
αποπλθρωμισ ςε εγχϊριεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και επιχειριςεισ του τουριςτικοφ 
κλάδου, ϊςτε να βοθκθκοφν να καλφψουν τισ διάφορεσ υποχρεϊςεισ τουσ 
(λειτουργικζσ, μιςκοδοςίασ, προσ προμθκευτζσ) εν μζςω τθσ κρίςθσ λόγω τθσ πανδθμίασ. 
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Θ κυβζρνθςθ επζβαλε από τθν αρχι του ξεςπάςματοσ τθσ επιδθμίασ κορωνοϊοφ ςτθν 
Αίγυπτο μζτρα περιοριςμοφ τθσ κυκλοφορίασ, με πλιρθ απαγόρευςθ κατά τισ βραδινζσ 
ϊρεσ και πολλαπλοφσ περιοριςμοφσ ςτθ λειτουργία των εμπορικϊν καταςτθμάτων, των 
εμπορικϊν κζντρων και των κζντρων αναψυχισ, κακϊσ και  αναςτολι των εργαςιϊν των 
υπθρεςιϊν του δθμοςίου που ζχουν ςυναλλαγζσ με το κοινό. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
των ωσ άνω μζτρων, δεν ιςχφουν απαγορεφςεισ ι περιοριςμοί ςτισ οδικζσ μεταφορζσ 
εμπορευμάτων, ενϊ ςυνεχίηεται κανονικά θ λειτουργία των εργοςταςίων, εργοταξίων, 
λιμζνων, τελωνειακϊν χϊρων, αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και επιχειριςεων που 
παρζχουν κοινωφελείσ υπθρεςίεσ. Θ πραγματοποίθςθ διεκνϊν πτιςεων από και προσ 
Αίγυπτο ζχει αναςταλεί από τα μζςα Μαρτίου, ωςτόςο θ διεκνισ κίνθςθ αεροπορικϊν 
εμπορευματικϊν φορτίων (air cargo) από και προσ τθν Αίγυπτο ςυνεχίηει να διεξάγεται 
κανονικά. Στα μζςα Ιουνίου, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε ςχζδιο ςταδιακισ 
επανζναρξθσ των διεκνϊν επιβατικϊν πτιςεων αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ Ιουλίου, με 
κφριο ςτόχο τθν προςζλκυςθ τουριςτικϊν πτιςεων charter ςτισ τρεισ κφριεσ τουριςτικζσ 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (Ερυκράσ Θάλαςςασ, Νοτίου Σινά και Matrouh). Θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ αποφάςιςε εξάλλου το προςωρινό «πάγωμα» του προγράμματοσ 
ιδιωτικοποιιςεων κρατικϊν εταιρειϊν δια τθσ διάκεςθσ μετοχϊν τουσ ςτο 
Χρθματιςτιριο, εξαιτίασ των ιςχυρϊν «αναταράξεων» που ζχει προκαλζςει θ διεκνισ 
επιδθμία κορωνοϊοφ ςτισ παγκόςμιεσ χρθματαγορζσ. 

1.1.2 Εξωτερικό εμπόριο 

Το εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Αιγφπτου είναι ςτακερά ελλειμματικό. Το οικονομικό ζτοσ 
2018/19, το εμπορικό ζλλειμμα επιδεινϊκθκε ελαφρότατα, ανερχόμενο ςε $38,03 δις., 
ζναντι $37,28 δις. το 2017/18 και $37,27 δις. το 2016/17. Το 2018/19, οι αιγυπτιακζσ 
εξαγωγζσ αυξικθκαν κατά 10,3% ενϊ οι ειςαγωγζσ κατζγραψαν αφξθςθ κατά 5,4%, με 
το ςυνολικό όγκο εμπορίου να αυξάνεται κατά 6,8% ςε $95,02 δις. Το ποςοςτό 
κάλυψθσ των ειςαγωγϊν από τισ εξαγωγζσ βελτιϊκθκε ανεβαίνοντασ ςτο 42,8% ζναντι 
40,9% το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ. 
 
Ρίνακασ 2: Εξωτερικό εμπόριο Αιγφπτου (ςε $ δις.) 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Μεταβολι 2019/18 

Εξαγωγζσ αγακϊν 22,24 18,70 21,73 25,83 28,49 10,3% 

Ειςαγωγζσ αγακϊν  61,30 57,39 59,00 63,10 66,53 5,4% 

Εμπορικό ιςοηφγιο  -39,06 -38,68 -37,27 -37,28 -38,03 2,0% 

Πγκοσ εμπορίου  83,55 76,09 80,73 88,93 95,02 6,8% 

Κάλυψθ εξ. / εις.  36,3% 32,6% 36,8% 40,9% 42,8% 4,6% 

Εξαγωγζσ υπθρεςιϊν  21,81 16,08 15,40 21,49 24,42 13,6% 

Ειςαγωγζσ υπθρεςιϊν  11,07 9,55 9,79 10,36 11,39 9,9% 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 10,74 6,53 5,61 11,12 13,04 17,3% 
Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Το ζτοσ 2018/19, θ αφξθςθ των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν ςτα επίπεδα των $28,49 δις. 
(ζναντι $25,83 δις. το 2017/18) αντιςτακμίςτθκε εν μζρει από τθν αφξθςθ των 
ειςαγωγϊν ςτα επίπεδα των $66,53 δις. (ζναντι $63,1 δις. το 2017/18). Θ αναλογία 
του εμπορικοφ ελλείμματοσ προσ το ΑΕΡ το 2018/19 βελτιϊκθκε, μειωκζν ςε 12,6%, 
ζναντι 14,9% το 2017/18. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου, οι μθ 
πετρελαϊκζσ εξαγωγζσ τθσ Αιγφπτου παρουςίαςαν το 2018/19 οριακι μείωςθ τθσ τάξεωσ 
του 0,7% ανερχόμενεσ ςε $16,94 δις., ενϊ οι πετρελαϊκζσ τθσ εξαγωγζσ κατζγραψαν 
άνοδο κατά 31,7% φκάνοντασ ςτα $11,56 δις., αντίςτοιχα.  Σε ό,τι αφορά το ςκζλοσ των 
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ειςαγωγϊν, οι μθ πετρελαϊκζσ ειςαγωγζσ τθσ Αιγφπτου ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 8,6% 
ανερχόμενεσ ςε $54,98 δις., ενϊ οι ειςαγωγζσ πετρελαϊκϊν προϊόντων μειϊκθκαν κατά 
7,5% φκάνοντασ ςε $11,55 δις. 

Σε όρουσ μείηονοσ γεωγραφικισ περιφζρειασ, ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ τθσ 
Αιγφπτου είναι θ Ε.Ε., θ οποία κάλυψε το 35,7% των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν και το 26,7% 
των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2018/19, ενϊ οι Αραβικζσ χϊρεσ ακολοφκθςαν με 
ποςοςτά 21,6% και 19,3%, αντίςτοιχα. Ζπονται οι αςιατικζσ χϊρεσ, με ποςοςτά κάλυψθσ 
11,9% των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν και 21,7% των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2018/19.   

Διάγραμμα 7: Εμπορικζσ ροζσ Αιγφπτου 2018/19 (ςε $ εκατ.) 

 
              Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), τα οποία 
αναφζρονται ςε θμερολογιακά και όχι ςε οικονομικά ζτθ, ςε ό,τι αφορά μεν τισ 
εξαγωγζσ τθσ Αιγφπτου κατά χϊρα, κυριότεροι πελάτεσ τθσ Αιγφπτου το 2019 ιταν τα 
ΘΑΕ, οι ΘΡΑ, θ Σαουδικι Αραβία, θ Τουρκία, θ Ιταλία και θ Βρετανία. Αντίςτοιχα, 
αναφορικά με τισ ειςαγωγζσ κατά χϊρα, κυριότεροι προμθκευτζσ τθσ Αιγφπτου το 2019 
ιταν θ Κίνα, θ Σ. Αραβία, οι ΘΡΑ, θ Γερμανία, θ Τουρκία και θ ωςία. 

Τα κυριότερα εξαγόμενα αιγυπτιακά προϊόντα το 2019 ιταν: ορυκτά καφςιμα, 
πολφτιμοι λίκοι, πλαςτικζσ φλεσ, θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ, φροφτα & λαχανικά, 
λιπάςματα, ενδφματα, ςίδθροσ & χάλυβασ, καλλυντικά και προϊόντα αλουμινίου (βλ. 
κατωτζρω Ρίνακα 3).  

Αντίςτοιχα, τα ςπουδαιότερα ειςαγόμενα προϊόντα είναι: ορυκτά καφςιμα, 
μθχανολογικόσ και θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ, ςιτθρά, εξοπλιςμόσ μεταφορϊν, πλαςτικζσ 
φλεσ, ςίδθροσ & χάλυβασ και προϊόντα αυτϊν, φαρμακευτικά προϊόντα, κρζατα & 
προϊόντα κρζατοσ (βλ. κατωτζρω Ρίνακα 4). 
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1.1.2.1 Εμπόριο αγαθών 

Ρίνακασ 3: Εξαγωγζσ Αιγφπτου 

Κεφάλαιο 
δαςμολογίου 

Ρροϊόν 
       2018 

         %  
ςτο ςφνολο 

        2019 
         %  
ςτο ςφνολο 

 Μεταβολι   
2019/2018 

    Αξία (χιλ. $)      Αξία (χιλ. $)             % 

27  Ορυκτά καφςιμα  7.157.671 24,94 7.417.612 25,72 3,6% 

71  Ρολφτιμοι λίκοι  1.450.609 5,05 2.037.410 7,06 40,5% 

39  Ρλαςτικζσ φλεσ  1.790.633 6,24 1.960.776 6,80 9,5% 

85  Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ  1.553.432 5,41 1.689.690 5,86 8,8% 

08  Φροφτα & καρποί  1.391.143 4,85 1.403.533 4,87 0,9% 

31  Λιπάςματα 1.379.615 4,81 1.198.973 4,16 -13,1% 

07  Λαχανικά, ρίηεσ, κόνδυλοι  906.188 3,16 1.088.877 3,78 20,2% 

62  Ενδφματα μθ πλεκτά 1.057.108 3,68 1.072.657 3,72 1,5% 

72  Σίδθροσ & χάλυβασ 1.043.866 3,64 675.337 2,34 -35,3% 

61  Ενδφματα πλεκτά  541.967 1,89 597.356 2,07 10,2% 

33  Αικζρια ζλαια, καλλυντικά  555.931 1,94 580.581 2,01 4,4% 

76  Ρροϊόντα αλουμινίου 669.762 2,33 539.194 1,87 -19,5% 

70  Ρροϊόντα γυαλιοφ  460.903 1,61 470.202 1,63 2,0% 

52  Βαμβάκι 479.379 1,67 467.127 1,62 -2,6% 

25  Ορυκτά πετρϊματα, τςιμζντα 436.987 1,52 431.840 1,50 -1,2% 

20  Ραραςκευάςματα φροφτων & 
λαχανικϊν 422.717 1,47 397.262 1,38 

-6,0% 

28  Ανόργανα χθμικά 532.592 1,86 369.815 1,28 -30,6% 

69  Ρροϊόντα κεραμευτικισ  313.486 1,09 319.627 1,11 2,0% 

04  Γαλακτοκομικά, αυγά, μζλι 318.940 1,11 304.169 1,05 -4,6% 

57 Τάπθτεσ, καλφμματα δαπζδου 314.457 1,10 302.690 1,05 -3,7% 

Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 
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Ρίνακασ 4: Ειςαγωγζσ Αιγφπτου 

Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 

Ρίνακασ 5: 10 Σθμαντικότεροι προοριςμοί εξαγωγϊν Αιγφπτου και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ (2019) 
Κατάταξθ Χϊρα 2019 (αξία ςε $ χιλ.) Μερίδιο (%) Μεταβολι 19/18 (%) 

 Ε.Ε. *  10.344.068 35,25 +8,3 

1 ΘΑΕ  2.046.890 7,47 +3,6 

2 ΘΡΑ 1.834.504 6,70 +6,8 

3 Σ. Αραβία  1.714.097 6,26 +19,8 

4 Τουρκία  1.687.240 6,16 -15,8 

5 Ιταλία  1.643.728 6,00 -19,5 

6 Βρετανία  1.527.584 5,58 +14,1 

7 Ινδία  1.427.463 5,21 +24,6 

8 Ιςπανία  1.039.634 3,80 -18,8 

9 Ιορδανία 876.789 3,20 +38,0 

10 Λιβφθ  766.654 3,59 +21,0 

13 Ελλάδα  709.866 2,59 +74,7 
  Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 
*Το μζγεκοσ των εξαγωγϊν προσ Ε.Ε. βαςίηεται ςε ςτοιχεία τθσ EUROSTAT (ςε ευρϊ), ελλείψει δθμοςιευμζνων 
αιγυπτιακϊν ςτοιχείων τθσ CAPMAS. Σθμειωτζον ότι υπάρχει μεγάλθ αναντιςτοιχία μεταξφ ευρωπαϊκϊν και 
αιγυπτιακϊν ςτατιςτικϊν. Επομζνωσ θ παράκεςθ γίνεται απλϊσ για λόγουσ πλθροφόρθςθσ. 

Κεφάλαιο 
δαςμολογίου  

Ρροϊόν        2018          %  
ςτο ςφνολο 

         2019          %  
ςτο ςφνολο 

Μεταβολι 
2019/2018 

        Αξία (χιλ. $)       Αξία (χιλ. $)          % 

27  Ορυκτά καφςιμα  14.019.319 17,95 10.884.290 15,31 -22,4% 

84 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ  6.419.926 8,22 6.273.594 8,82 -2,3% 

85  Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ  6.706.229 8,59 6.074.180 8,54 -9,4% 

10 Σιτθρά 4.529.410 5,80 4.873.823 6,86 7,6% 

87  Εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 4.750.831 6,08 4.516.384 6,35 -4,9% 

39  Ρλαςτικζσ φλεσ  3.870.844 4,96 3.712.269 5,22 -4,1% 

72  Σίδθροσ & χάλυβασ 4.419.765 5,66 3.503.409 4,93 -20,7% 

73 Ρροϊόντα ςιδιρου & χάλυβα  3.278.831 4,20 2.567.304 3,61 -21,7% 

30 Φαρμακευτικά προϊόντα  2.295.783 2,94 2.073.729 2,92 -9,7% 

02 Κρζασ & προϊόντα κρζατοσ 1.665.888 2,13 2.025.633 2,85 21,6% 

12 Ελαιϊδεισ ςπόροι & καρποί  1.736.641 2,22 1.884.830 2,65 8,5% 

29 Οργανικά χθμικά 1.723.515 2,21 1.821.427 2,56 5,7% 

44 Ξφλο & προϊόντα  1.564.744 2,00 1.402.403 1,97 -10,4% 

48 Χαρτί & προϊόντα 1.391.284 1,78 1.343.242 1,89 -3,5% 

54 Συνκετικζσ / τεχνθτζσ ίνεσ 1.145.087 1,47 1.065.282 1,50 -7,0% 

38 Διάφορα χθμικά προϊόντα 1.267.655 1,62 1.059.748 1,49 -16,4% 

74 Χαλκόσ & τεχνουργιματα 913.926 1,17 920.457 1,29 0,7% 

15 Λίπθ & ζλαια 1.274.359 1,63 897.528 1,26 -29,6% 

26 Μεταλλεφματα, ςκουριζσ,  
τζφρεσ 

1.049.319 1,34 880.727 1,24 -16,1% 

52 Βαμβάκι 900.779 1,15 864.089 1,22 -4,1% 
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Ρίνακασ 6: 10 Σθμαντικότεροι προμθκευτζσ Αιγφπτου και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ (2019) 

Κατάταξθ Χϊρα 2019 (αξία ςε $ χιλ.) Μερίδιο (%) Μεταβολι 19/18 (%) 

 Ε.Ε. *  24.501.324 33,38 +6,1 

1 Κίνα  11.125.032 15,79 -2,8 

2 Σ. Αραβία  5.161.520 7,33 -8,5 

3 ΘΡΑ 4.835.596 6,86 -10,5 

4 Γερμανία  3.980.847 5,65 -3,4 

5 Τουρκία 3.544.157 5,03 +7,4 

6 ωςία  3.283.378 4,66 -32,1 

7 Ιταλία  3.040.752 4,32 -12,9 

8 Ινδία 2.665.832 3,78 +16,6 

9 Βραηιλία 2.581.550 3,66 -15,9 

10 Ουκρανία 2.190.103 3,11 -2,0 

20 Ελλάδα  1.026.680 1,46 +2,1 
     Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 
* Το μζγεκοσ των ειςαγωγϊν από Ε.Ε. βαςίηεται ςε ςτοιχεία τθσ EUROSTAT (ςε ευρϊ), ελλείψει 
δθμοςιευμζνων αιγυπτιακϊν ςτοιχείων τθσ CAPMAS. Σθμειωτζον ότι υπάρχει μεγάλθ αναντιςτοιχία μεταξφ 
ευρωπαϊκϊν και αιγυπτιακϊν ςτατιςτικϊν. Επομζνωσ θ παράκεςθ γίνεται απλϊσ για λόγουσ πλθροφόρθςθσ. 

 

Διμερέσ εμπόριο Αιγύπτου – Ε.Ε. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ EUROSTAT, ο όγκοσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ Αιγφπτου 
με τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατζγραψε αξιόλογθ αφξθςθ το 2019 κατά 
6,8%, φκάνοντασ τα €29,74 δις. Οι ευρωπαϊκζσ εξαγωγζσ προσ Αίγυπτο αυξικθκαν κατά 
6,2% και ανιλκαν ςε €20,5 δις. αφοροφν δε κυρίωσ μθχανζσ-ςυςκευζσ, χθμικά προϊόντα, 
εξοπλιςμό μεταφορϊν, ορυκτά προϊόντα, προϊόντα μετάλλων, φροφτα & λαχανικά και 
όργανα / ςυςκευζσ. Οι ευρωπαϊκζσ ειςαγωγζσ από Αίγυπτο αυξικθκαν κατά 8,4% και 
ανιλκαν ςε €9,2 δις., αφοροφν δε κυρίωσ ορυκτά προϊόντα, φροφτα & λαχανικά, 
υφαντικζσ φλεσ, μθχανζσ-ςυςκευζσ, χθμικά προϊόντα, πλαςτικά προϊόντα και προϊόντα 
μετάλλων. Στο διάγραμμα και ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηονται αφ’ ενόσ θ 
εξζλιξθ του διμεροφσ εμπορίου Αιγφπτου Ε.Ε κατά τθν περίοδο 2014-2019 και αφ’ 
ετζρου θ εικόνα του διμεροφσ εμπορίου Ε.Ε.-Αιγφπτου του ζτουσ 2019, κατά κφριεσ 
ευρείεσ κατθγορίεσ αγακϊν. Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθν εδϊ Αντιπροςωπεία τθσ 
Ε.Ε., ςθμαντικό μζροσ των διαδοχικϊν πτϊςεων των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν προσ 
Αίγυπτο τθ διετία 2017-2018 αποδίδεται ςτθν εφαρμογι -από τα μζςα του 2016- 
ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ επικεϊρθςθσ και εγγραφισ αλλοδαπϊν παραγωγικϊν 
μονάδων ςε ειδικό μθτρϊο, προκειμζνου αυτζσ να δφνανται να εξάγουν ςτθν Αίγυπτο 
(registration).  

Ρίνακασ 6α: Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε., 2014-2019 (ςε εκατ. €) 

     Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε.  
               (ςε εκατ. €) 

    2014     2015     2016      2017     2018     2019    Μεταβολι   
     2019/18 

Εξαγωγζσ Αιγφπτου   8.579,9   7.252,4    6.702,3     8.124,1    8.527,8     9.239,9 +8,4% 

Ειςαγωγζσ Αιγφπτου 16.894,3 20.426,5  20.617,2   19.794,3  19.315,3   20.503,2 +6,2% 

Πγκοσ εμπορίου 25.474,2 27.678,9  27.319,5   27.918,4  27.843,1   29.743,1 +6,8% 

Εμπορικό ιςοηφγιο  -8.314,4 -13.174,1 -13.914,9  -11.670,2 -10.787,5  -11.263,2 +4,4% 
Ρθγι : EUROSTAT 
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Διάγραμμα 8: Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε., 2014-2019 

 
   Ρθγι : EUROSTAT 

Ρίνακασ 6β: Διμερζσ Εμπόριο Ε.Ε.-Αιγφπτου (€ εκατ.) 

ΚΥΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε. 2019  ΚΥΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε. 2019 
Ρροϊόντα        Αξία Μερίδιο Ρροϊόντα          Αξία Μερίδιο 

ΟΥΚΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  3.620,40 39,2% ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  4.851,24 23,7% 

ΦΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ  1.013,30 11,0% ΧΘΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  2.805,03 13,7% 

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  883,11 9,6% ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ  2.333,38 11,4% 

ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  847,86 9,2% ΟΥΚΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  2.005,97 9,8% 

ΧΘΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  782,82 8,5% ΜΕΤΑΛΛΑ  1.756,83 8,6% 

ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  701,34 7,6% ΦΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ  1.020,69 5,0% 

ΜΕΤΑΛΛΑ  569,56 6,2% ΟΓΑΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  861,16 4,2% 

Ρθγι : EUROSTAT 

1.1.2.2 Εμπόριο υπηρεςιών 

Ρίνακασ 7: Ειςπράξεισ Αιγφπτου 

                          ($ εκατ.)               2017/18                    2018/19    Μεταβολι  
 ςτθν αξία (%) 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν κωδικοποίθςθ 
EBOPS 2010 ι BPM6  

         Αξία          %  
ςτο ςφνολο 

            Αξία           %  
 ςτο ςφνολο 

 

Μεταφορζσ 8.707,9 40,5% 8.600,3 35,2% -1,2% 

Εκ των οποίων: Διϊρυγα Σουζη 5.706,7 26,6% 5.730,7 23,5% +0,4% 

Τουριςμόσ  9.804,3 45,6% 12.570,6 51,5% +28,2% 

Κρατικζσ ειςπράξεισ  636,7 3,0% 718,8 2,9% +12,9% 

Λοιπζσ ειςπράξεισ  2.338,0 10,9% 2.533,9 10,4% +8,4% 
Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE), ςτοιχεία ιςοηυγίου πλθρωμϊν  
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Ρίνακασ 8: Ρλθρωμζσ Αιγφπτου 

                       ($ εκατ.)                  2017/18                 2018/19   Μεταβολι  
ςτθν αξία (%) 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν κωδικοποίθςθ 
EBOPS 2010 ι BPM6  

        Αξία        %  
ςτο ςφνολο 

          Αξία         %  
ςτο ςφνολο 

 

Μεταφορζσ 1.480,2 14,3% 1.792,4 15,7% +21,1% 

Τουριςμόσ  2.451,5 23,6% 2.902,9 25,5% +18,4% 

Κρατικζσ πλθρωμζσ  1.493,5 14,4% 692,4 6,1% -53,6% 

Λοιπζσ πλθρωμζσ 4.939,3 47,7% 5.999,4 52,7% +21,5% 
Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE), ςτοιχεία ιςοηυγίου πλθρωμϊν  

Ρίνακασ 9 & Ρίνακασ 10: Δεν υπάρχουν διακζςιμα αιγυπτιακά ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

1.1.3 Επενδύςεισ 

Ρίνακασ 11: Επενδφςεισ από και προσ τθν Αίγυπτο 

                               ($ εκατ.) 2014/15   2015/16 2016/17  2017/18   2018/19 

ΑΞΕ (κακαρζσ ειςροζσ ανά ζτοσ αναφοράσ)      6.379,8     6.932,6   7.932,8    7.719,5    8.236,3 

ΑΞΕ (ειςροζσ ανά ζτοσ αναφοράσ )     12.546,2    12.528,7  13.366,1  13.163,1   16.393,5 

ΑΞΕ (εκροζσ αιγυπτιακϊν κεφαλαίων ανά ζτοσ 
αναφοράσ)  

      223,3       164,2     175,1     271,2     374,0 

Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE). Από τον Ιοφλιο 2018 τα ςτοιχεία των ΑΞΕ ζχουν 
ανακεωρθκεί με βάςθ νζα μεκοδολογία και περιλαμβάνουν επίςθσ τα αδιανζμθτα 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ.  

Θ μετά το 2011 και ζωσ το 2013 επιδείνωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ, ςε 
ςυνδυαςμό με  το διευρυνόμενο δθμοςιονομικό ζλλειμμα και τθν εκτεταμζνθ ζκδοςθ 
κρατικϊν ομολόγων, είχαν ςθμαντικό αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν επενδυτικι εμπιςτοςφνθ. 
Κατά τα επόμενα ζτθ, καταγράφθκε ςταδιακι ανάκαμψθ των κακαρϊν άμεςων ξζνων 
επενδφςεων, γεγονόσ που αντανακλά τθ ςχετικι βελτίωςθ του πολιτικοφ και 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, με τισ κακαρζσ ΑΞΕ να ανζρχονται ςε $6,38 δις. το ζτοσ 
2014/15, ςε $6,93 δις. το ζτοσ 2015/16, ενϊ ςτθ διάρκεια του ζτουσ 2016/17, το φψοσ 
των κακαρϊν ΑΞΕ αυξικθκε ακόμθ περιςςότερο, φκάνοντασ τα $7,93 δις. Το οικονομικό 
ζτοσ 2017/2018, οι κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ μειϊκθκαν ελαφρϊσ, 
ανερχόμενεσ ςε $7,72 εκατ., ενϊ το 2018/19, κατόπιν μεκοδολογικισ μεταβολισ με 
βάςθ τθν οποία ςυνυπολογίηονται πλζον τα αδιανζμθτα κζρδθ, το φψοσ των κακαρϊν 
άμεςων ξζνων επενδφςεων αυξικθκε ςε $8,24 δις., με τισ ςυνολικζσ ειςροζσ ξζνων 
επενδφςεων να ανζρχονται ςε $16,39 δις., ζναντι $13,16 δις. το ζτοσ 2017/18. Το 
μεγαλφτερο μζροσ των ειςροϊν άμεςων ξζνων επενδφςεων προιλκε από τισ χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε. ($9,95 δις.) και δθ τθ Βρετανία ($6,42 δις.).  

Σφμφωνα με πλζον πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE), οι 
κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων (ΑΞΕ) ςτθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 
του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20 εμφανίςτθκαν αυξθμζνεσ κατά 18,5% ζναντι τθσ 
αντίςτοιχθσ περιόδου του οικονομικοφ ζτουσ 2018/19, ανερχόμενεσ ςε $4,96 δις., ζναντι 
$4,18 δις. Οι ςυνολικζσ ειςροζσ ΑΞΕ εμφανίςτθκαν αυξθμζνεσ κατά 14,4% το πρϊτο 
εξάμθνο 2019/20, ςτο επίπεδο των $9,16 δις. ζναντι $8 δις. το αντίςτοιχο εξάμθνο του 
περαςμζνου οικονομικοφ ζτουσ. Στθν πρϊτθ κζςθ από πλευράσ επενδυτικϊν ειςροϊν 
ςτθν Αίγυπτο ςτθ διάρκεια του εξαμινου 2019/20 βρζκθκε θ Ε.Ε., με κεφάλαια $5,57 
δις., ενϊ θ Βρετανία αποτζλεςε το μεγαλφτερο ξζνο επενδυτι ςτθ χϊρα, με κεφάλαια 
φψουσ $2,94 δις.  
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Διάγραμμα 9: Κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, 2011-2019 

 
Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE). Από τον Ιοφλιο 2018 τα ςτοιχεία των ΑΞΕ ζχουν 
ανακεωρθκεί με βάςθ νζα μεκοδολογία και περιλαμβάνουν επίςθσ τα αδιανζμθτα 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ.  

 
Διάγραμμα 10: Ειςροζσ ΑΞΕ ςτθν Αίγυπτο ανά προζλευςθ (2012/19) 

 
              Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

 
Ρίνακασ 11α: Ειςροζσ ΑΞΕ ςτθν Αίγυπτο ανά προζλευςθ 

Ειςροζσ ΑΞΕ ςτθν Αίγυπτο ανά προζλευςθ (ςε εκατ. $)   

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Σφνολο ειςροϊν ΑΞΕ 10.855,8 12.546,2 12.528,7 13.366,1 13.163,1 16.393,5 

Ε.Ε. 6.610,0 6.522,5 7.876,7 8.710,5 7.952,3 9.950,3 

ΘΡΑ 2.230,3 2.115,8 883,0 1.832,9 2.244,4 1.570,9 

Αραβικζσ χϊρεσ 1.290,1 2.667,5 2.277,7 1.800,0 1.925,5 3.258,4 

Λοιπζσ χϊρεσ 725,4 1.240,4 1.491,3 1.022,7 1.040,9 1.613,9 
ΡΘΓΘ: ΚΕΝΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΑΙΓΥΡΤΟΥ (CBE) 

Επί ςυνολικϊν ειςροϊν $16,39 δις. κορυφαίοι επενδυτζσ ςτθν Αίγυπτο για το 2018/19 
ιταν το Θνωμζνο Βαςίλειο με $6,42 δις. (μερίδιο 39,2%, αφξθςθ 41,1%), το Βζλγιο με 
$2,26 δις. (μερίδιο 13,8%, μείωςθ 1,1%), οι ΘΡΑ με $1,57 δις. (μερίδιο 9,6%, μείωςθ 
30%), τα ΘΑΕ με $1,1 δις. (μερίδιο 6,7%, αφξθςθ 2,7%), θ Ολλανδία με $692,7 εκατ. 
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(μερίδιο 4,2%, αφξθςθ 98,4%) και το Κουβζιτ με $684,2 εκατ. (μερίδιο 4,2%, αφξθςθ 
513,6%). Ακολοφκθςαν οι Σ. Αραβία με $478,1 εκατ. (μερίδιο 2,9%, αφξθςθ 61,1%), 
Κατάρ με $382,2 εκατ. (μερίδιο 2,3%, αφξθςθ 131,6%), Γαλλία με $296,1 εκατ. (μερίδιο 
1,8%, αφξθςθ 23,2%), Ιταλία με $253,2 εκατ. (μερίδιο 1,5%, αφξθςθ 94,8%), Γερμανία με 
$231,2 εκατ. (μερίδιο 1,4%, αφξθςθ 89%), Ελβετία με $224 εκατ. (μερίδιο 1,4%, αφξθςθ 
20,7%), Κίνα με $192,4 εκατ. (μερίδιο 1,2%, αφξθςθ 41,7%), Μπαχρζιν με $192,1 εκατ. 
(μερίδιο 1,2% , αφξθςθ 118,3%) και Λίβανοσ με $160,1 εκατ. (μερίδιο 1%, αφξθςθ 56,8%). 
Από τθν Ελλάδα, το 2018/19 καταγράφθκαν κακαρζσ επενδυτικζσ εκροζσ φψουσ $2,5 
εκατ., ζναντι μικρϊν κακαρϊν ειςροϊν φψουσ $1,8 εκατ. το 2017/18, $600 χιλ. το 
2016/17, $2 εκατ. το 2015/16 και $4,5 εκατ. το 2014/15. 

Επενδφςεισ ανά κλάδο 2017/19 

Οι επενδφςεισ οικονομικϊν ετϊν 2017/18 και 2018/19 ανά κλάδο δραςτθριότθτασ 
αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα και το διάγραμμα, με τουσ τομείσ τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, τθσ μεταποίθςθσ, του φυςικοφ αερίου, τθσ αγοράσ ακινιτων και των 
μεταφορϊν να βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ κατάταξθσ. 

Ρίνακασ 11β: Επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο ανά κλάδο δραςτθριότθτασ (2017-2019) 

Επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο ανά κλάδο δραςτθριότθτασ (2017-2019) 

 2017/18 2018/19 

Γεωργία, αλιεία 24.698,7 49.210,3 

Αργό πετρζλαιο 4.624,6 14.493,7 

Φυςικό αζριο 75.013,0 105.748,9 

Λοιπζσ εξορφξεισ 0,0 0,0 

Μεταποίθςθ 56.833,6 109.419,6 

Θλεκτριςμόσ 81.466,6 116.631,5 

Καταςκευζσ 12.602,1 48.737,6 

Μεταφορζσ 57.470,0 96.919,0 

Τθλεπικοινωνίεσ 21.843,9 39.239,5 

Διϊρυγα Σουζη 12.224,5 8.325,2 

Χονδρικό & λιανικό εμπόριο 19.776,9 31.806,9 

Real estate 80.440,0 103.484,0 

Εκπαίδευςθ 25.111,5 28.964,1 

Υγεία 13.860,4 19.461,0 

Τουριςμόσ 4.531,8 7.979,5 

Τεχνολογία πλθροφορικισ 9.044,6 10.980,1 

Αποχζτευςθ 9.515,9 12.137,5 

Φδρευςθ 6.975,4 7.124,3 

Καταςκευι οικιςμϊν 18.800,0 39.070,0 

Λοιπζσ δθμόςιεσ επενδφςεισ 150.000,0 - 

Λοιποί τομείσ 36.294,1 72.767,1 

Σφνολο 721.127,6 922.499,8 
Στοιχεία ςε εκατ. αιγυπτιακζσ λίρεσ   

Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 
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Διάγραμμα 11: Οι επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο ανά κλάδο δραςτθριότθτασ 

 
        Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Κφριοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ τθσ Αιγφπτου είναι θ Γενικι 
Αρχι Επενδφςεων (GAFI), όπου λειτουργεί υπθρεςία “one-stop-shop” για τουσ 
επενδυτζσ. Σειρά κινιτρων (αλλά όχι επιχορθγιςεισ ι επιδοτιςεισ) ιςχφουν για τθν 
προςζλκυςθ επενδυτϊν, ιδίωσ για τισ ελεφκερεσ οικονομικζσ ηϊνεσ και τισ επενδυτικζσ 
ηϊνεσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ Αίγυπτοσ προςφζρει ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ξζνεσ 
επενδφςεισ και θ νομοκεςία δεν διαχωρίηει μεταξφ ξζνων και Αιγυπτίων επενδυτϊν, με 
εξαίρεςθ ζνα περιοριςμζνο αρικμό (ωσ επί το πλείςτον τομεακϊν) περιοριςμϊν, όπωσ 
π.χ. εξορφξεισ και ανάπτυξθ κοιταςμάτων όπου απαιτείται ο ςχθματιςμόσ κοινοπραξιϊν. 
Επιπλζον, ςε οριςμζνουσ τομείσ θ ξζνθ ςυμμετοχι επιτρζπεται από το νόμο, αλλά ςτθν 
πράξθ θ πρόςβαςθ ςτουσ τομείσ αυτοφσ είναι δυςχερισ. 

Θ επενδυτικι νομοκεςία τθσ Αιγφπτου εγγυάται τον επαναπατριςμό κεφαλαίων, το 
δικαίωμα κατοχισ λογαριαςμϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ και τθν ιςότιμθ μεταχείριςθ 
μεταξφ εγχϊριων και αλλοδαπϊν επενδυτϊν. Εγγυάται επίςθσ ςτουσ επενδυτζσ τθ μθ 
απαλλοτρίωςθ και εκνικοποίθςθ των επενδφςεϊν τουσ από το κράτοσ, ενϊ τουσ 
προςτατεφει από ενδεχόμενεσ αυκαιρεςίεσ των κρατικϊν φορζων. Επίςθσ, είναι 
κατοχυρωμζνθ θ μθ ανάμειξθ των κρατικϊν αρχϊν ςε ηθτιματα προςδιοριςμοφ τιμϊν 
και περικωρίων κζρδουσ.  

Ο βαςικόσ επενδυτικόσ νόμοσ τθσ Αιγφπτου ιταν μζχρι το Μάιο 2017 ο Ν. 8/1997, ο 
οποίοσ ρφκμιηε το κακεςτϊσ των επενδφςεων ςε 16 τομείσ, με τουσ επενδυτζσ να 
επωφελοφνται ειδικϊν μεταχειρίςεων και κινιτρων ςε κλάδουσ όπωσ θ μεταποίθςθ και 
οι υποδομζσ. Ο κλαςικόσ επενδυτικόσ νόμοσ του 1997 προζβλεπε επίςθσ δικαίωμα 
ιδιοκτθςίασ κτιρίων και γθσ, κακϊσ και επζκταςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ επενδυτικϊν 
εταιρειϊν, χωρίσ διάκριςθ ςχετικι με τθν εκνικότθτα ι τον τόπο διαμονισ των εταίρων 
(με τθν εξαίρεςθ των ιδιοκτθςιακϊν περιοριςμϊν που υφίςτανται για τθν Χερςόνθςο 
του Σινά, κακϊσ και άλλεσ παραμεκόριεσ περιοχζσ). Ο επενδυτικόσ νόμοσ του 1997 είχε 
υποβλθκεί ζκτοτε ςε αρκετζσ πρόςκετεσ τροποποιιςεισ, ωςτόςο οι ωσ άνω βαςικζσ 
ζννοιεσ και αρχζσ που ειςιγε εξακολοφκθςαν να διζπουν τθν αιγυπτιακι νομοκεςία για 
τθ διευκόλυνςθ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων.  
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Ρροσ το τζλοσ του 2016, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προϊκθςε με εντατικοφσ ρυκμοφσ νζο 
επενδυτικό νόμο με ςκοπό τθν προςζλκυςθ άμεςων ξζνων επενδφςεων, που κεωροφντο 
απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν απομάκρυνςθ του 
κινδφνου νζασ ςυναλλαγματικισ κρίςθσ. Στο τζλοσ Μαΐου 2017 υιοκετικθκε ο ιςχφων 
επενδυτικόσ νόμοσ (72/2017), ο οποίοσ πζραν των κινιτρων που προβλζπονταν ςτθν 
παλαιά νομοκεςία του 1997, κακϊσ και ςε επόμενθ τροποποιθτικι νομοκεςία του 2015, 
ειςιγαγε ςειρά νζων κινιτρων –επαναφζροντασ και τα φορολογικά κίνθτρα- ανάλογα με 
τθ γεωγραφικι τοποκεςία και τον κλάδο των επενδυτικϊν ςχεδίων.  

Τον Οκτϊβριο 2017 τζκθκαν ςε ιςχφ τα εκτελεςτικά διατάγματα που 
ςυγκεκριμενοποιοφν τα κίνθτρα, τισ προχποκζςεισ και τισ διαδικαςίεσ υπαγωγισ ςτισ 
ευεργετικζσ διατάξεισ τθσ νζασ επενδυτικισ νομοκεςίασ και προςδιορίηουν 13 κλάδουσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Επενδυτικοφ 
Νόμου. Τα εν λόγω εκτελεςτικά διατάγματα ρυκμίηουν λεπτομερειακά ςειρά διατάξεων 
του Επενδυτικοφ Νόμου, μεταξφ των οποίων περί αδειϊν παραμονισ ξζνων επενδυτϊν 
και αλλοδαποφ εργατικοφ δυναμικοφ, περί διαδικαςιϊν ςφςταςθσ και εκκακάριςθσ 
εταιρειϊν, περί διαδικαςιϊν προζγκριςθσ και ενιαίασ ζγκριςθσ μεγάλων επενδυτικϊν 
ςχεδίων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ι εκνικισ κλίμακασ, περί διαδικαςιϊν διάκεςθσ γθσ από 
το κράτοσ για υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων, κακϊσ και λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τθ 
ςφςταςθ και λειτουργία επενδυτικϊν, τεχνολογικϊν και ελευκζρων ηωνϊν, αλλά και με 
τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τισ διαδικαςίεσ των κρατικϊν οργάνων που είναι 
αρμόδια για τισ επενδφςεισ (Γενικι Αρχι Επενδφςεων & Ελευκζρων Ηωνϊν – GAFI) και 
των ςυναφϊν μθχανιςμϊν εφζςεων και επίλυςθσ επενδυτικϊν διαφορϊν.  

Στθ διάρκεια του 2019 και του 2020, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ειςιγε ςειρά 
τροποποιιςεων ςτον επενδυτικό νόμο του 2017, οι οποίεσ βελτιϊνουν και επεκτείνουν 
τισ αρμοδιότθτεσ αυτοφ. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ςτοχεφουν κυρίωσ να επεκτείνουν 
τθν παροχι επενδυτικϊν κινιτρων ςε projects επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ ιδθ 
υφιςτάμενων επενδφςεων, κακϊσ και να περιορίςουν τα διοικθτικά τζλθ και λοιπά 
κόςτθ, όπωσ και τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ για τουσ επενδυτζσ. Επιπλζον, ςτο 
τζλοσ του 2019 το υπουργικό ςυμβοφλιο ενζκρινε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ με βάςθ 
τισ οποίεσ οι αλλοδαποί που κατζχουν περιουςιακά / επενδυτικά ςτοιχεία ςτθν Αίγυπτο 
κα δφνανται να αποκτιςουν ικαγζνεια. Τον Ιανουάριο 2020, θ κυβζρνθςθ προχϊρθςε 
ςτθ ςφςταςθ δφο επιτροπϊν ςε υπουργικό επίπεδο, οι οποίεσ αςχολοφνται ςε μόνιμθ 
βάςθ με τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων και με τθν επίλυςθ επενδυτικϊν διαφορϊν. 
Θ πρϊτθ επιτροπι αςχολείται με τθν προςζλκυςθ και διευκόλυνςθ ξζνων επενδφςεων 
ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ενϊ παράλλθλα εποπτεφει τισ 
επιτροπζσ που αςχολοφνται με επίλυςθ επενδυτικϊν διαφορϊν. Θ δεφτερθ επιτροπι 
αςχολείται με τθ διευκζτθςθ επενδυτικϊν διαφορϊν και τθν εφαρμογι των ςχετικϊν 
αποφάςεων.  

Στθ διάρκεια του 2018 τζκθκε ςε λειτουργία θλεκτρονικόσ Επενδυτικόσ Χάρτθσ τθσ 
Αιγφπτου, ο οποίοσ παρζχει ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα επενδυτικά 
ςχζδια και τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που υπάρχουν ςτθν αιγυπτιακι επικράτεια, κακϊσ 
και τα προςφερόμενα επενδυτικά κίνθτρα ανά γεωγραφικι περιοχι τθσ χϊρασ, τα 
διοικθτικά και νομικά απαιτοφμενα και τισ διαδικαςίεσ για αδειοδότθςθ και διάκεςθ 
κρατικισ γθσ για επενδυτικά ςχζδια ανά τθ χϊρα, τισ διακζςιμεσ υποδομζσ κ.α. Στθ 
διάρκεια του 2019, το Υπουργείο Επενδφςεων εγκαινίαςε τθ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξθσ 
του επενδυτικοφ χάρτθ, που περιλαμβάνει διαδραςτικό κατάλογο 2.000 νζων 
επενδυτικϊν ζργων / ευκαιριϊν ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Τα εν λόγω επενδυτικά ζργα 
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περιλαμβάνουν διάφορεσ μορφζσ και μεγζκθ επενδφςεων, διακζςιμων προσ υλοποίθςθ 
ςε ελεφκερεσ ηϊνεσ, ςε τεχνολογικζσ ηϊνεσ, ςε βιομθχανικά ςυγκροτιματα, ςε εκνικά 
αναπτυξιακά ζργα ςτρατθγικοφ χαρακτιρα και ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Θ 
ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του διαδραςτικοφ χάρτθ προςφζρει επίςθσ νζεσ «εικονικζσ 
υπθρεςίεσ», ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ «εικονικισ βιβλιοκικθσ» ψθφιακϊν κειμζνων 
που αναφζρονται ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τισ επενδφςεισ. Θ περιιγθςθ ςτον 
οικείο ιςτότοπο, ο οποίοσ βρίςκεται υπό διαρκι ενθμζρωςθ και είναι δεκτικόσ 
προςκθκϊν και βελτιϊςεων μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτθν πιο κάτω θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: 
https://www.investinegypt.gov.eg/english//pages/sectorandgeographies.aspx.  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο επενδφςεων, τθν εταιρικι και 
εργαςιακι νομοκεςία, τον τραπεηικό τομζα κ.ο.κ. περιζχονται ςτον Οδθγό Επιχειρείν για 
τθν Αίγυπτο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου, αναρτθμζνου ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/69469.  

1.2 Οικονομικϋσ προβλϋψεισ ϋτουσ 2020/21 

Θ αναπτυξιακι πορεία τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί τα 
προςεχι χρόνια, επί τθ βάςει του υλοποιοφμενου επίπονου προγράμματοσ 
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, αλλά και των κυβερνθτικϊν δεςμεφςεων για 
προϊκθςθ των επενδφςεων και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, με κινθτιριο 
μοχλό τα νζα μεγάλα αναπτυξιακά ζργα. Το ςοβαρό πρόβλθμα που ταλάνιςε τθν 
αιγυπτιακι οικονομία το 2016, ιτοι θ ζλλειψθ ξζνου ςυναλλάγματοσ, φαίνεται ότι ζχει 
αποκαταςτακεί πλιρωσ μετά τθν απελευκζρωςθ του κακεςτϊτοσ ιςοτιμιϊν τθσ 
αιγυπτιακισ λίρασ το Νοζμβριο 2016. Ρροβλθματιςμό ζχει πάντωσ δθμιουργιςει –όπωσ 
και ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ του πλανιτθ- θ οικονομικι κάμψθ που ζχει επιφζρει θ 
διεκνισ πανδθμία κορωνοϊοφ, κακϊσ και θ εικαηόμενθ παγκόςμια φφεςθ που ενδζχεται 
να ακολουκιςει κακιςτϊντασ αβζβαιεσ τισ προοπτικζσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ, με αποτζλεςμα οι οικονομικζσ προβλζψεισ για το προςεχζσ οικονομικό 
ζτοσ να παραμζνουν αρκετά αβζβαιεσ.  

Σε πρόςφατεσ εκτιμιςεισ του Υπουργείου Ρρογραμματιςμοφ & Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 
αναφζρεται ότι θ ανάκαμψθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ςτθν εποχι που κα 
ακολουκιςει τθν εξάλειψθ τθσ πανδθμίασ αναμζνεται να είναι περιςςότερο «ομαλι» 
και ςταδιακι, αντί προθγοφμενων κυβερνθτικϊν εκτιμιςεων που διζβλεπαν απότομθ 
και ταχεία ανάκαμψθ. Σφμφωνα με το εν λόγω Υπουργείο, ο ρυκμόσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ κα παραμείνει χαμθλόσ ςτθν υπόλοιπθ διάρκεια του 2020, με τον ετιςιο 
ρυκμό μεγζκυνςθσ του ΑΕΡ να εκτιμάται ςτο 3,5% και εξαιρετικά χαμθλό ρυκμό 
ανάπτυξθσ ςτθ διάρκεια του δευτζρου εξαμινου του τρζχοντοσ ζτουσ, ενϊ το ποςοςτό 
ανεργίασ εκτιμάται πωσ κα ανζλκει ςε περίπου 10% προσ το τζλοσ του 2020, εξαιτίασ τθσ 
επιβράδυνςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ λόγω των μζτρων προσ περιοριςμό 
εξάπλωςθσ τθσ επιδθμίασ, θ οποία επιφζρει απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ.  

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προζβλεπε αρχικά ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ κα 
επιταχυνόταν το οικονομικό ζτοσ 2020/21 ςε 6,4%, ωςτόςο –λόγω πανδθμίασ- ζχει 
ανακεωριςει προσ τα κάτω τισ εκτιμιςεισ τθσ, αναφζροντασ ρυκμό ανάπτυξθσ μεταξφ 
2% και 3,5%. Ο ςτόχοσ δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ για το οικονομικό ζτοσ 2020/21 
ανερχόταν αρχικά ςτο 6,2% του ΑΕΡ, ενϊ ταυτόχρονα προβλεπόταν θ πραγματοποίθςθ 
πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ, τθσ τάξεωσ του 2% του ΑΕΡ, ςτόχοι που ζχουν 

https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/sectorandgeographies.aspx
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69469
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69469
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ανακεωρθκεί προσ το χείρον, ςε μεταξφ 6,3% και 7,7% του ΑΕΡ όςον αφορά το ςυνολικό 
ζλλειμμα και ςε 0,5% με 0,6% του ΑΕΡ όςον αφορά το πρωτογενζσ πλεόναςμα, 
αντίςτοιχα. Ο δθμοςιονομικόσ ςχεδιαςμόσ για το ζτοσ 2020/21 προζβλεπε επίςθσ 
περιοριςμό του ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ ςτο επίπεδο του 80% του ΑΕΡ (ζχει ςτθν 
παροφςα φάςθ ανακεωρθκεί ςε μεταξφ 82,8% και 84,5% του ΑΕΡ). Σθμειϊνεται ότι το 
Υπουργείο Οικονομικϊν ζχει περικόψει κατά το ιμιςυ (-47% περίπου) τα κονδφλια 
κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα, ςτο πλαίςιο του ςχεδίου προχπολογιςμοφ για το 
προςεχζσ οικονομικό ζτοσ (2020/21), προςδιορίηοντάσ τα ςε EGP28,193 δις., ζναντι 
EGP52,963 δις. που αυτά εκτιμϊνται ςτο πλαίςιο του προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ. 
Βαςικό κυβερνθτικό επιχείρθμα για τθ δραςτικι περαιτζρω μείωςθ των κονδυλίων 
επιδοτιςεων καυςίμων το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ αποτελεί εξάλλου το γεγονόσ ότι 
κατά το πρϊτο εξάμθνο του τρζχοντοσ ζτουσ (2019/20), οι κρατικζσ δαπάνεσ 
επιδοτιςεων καυςίμων ανιλκαν ςε μόλισ EGP9,88 δις., ςε πολφ χαμθλότερο επίπεδο 
από το αρχικϊσ προχπολογιςκζν κονδφλι. 

Κεντρικοφσ ςτόχουσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ εξακολουκοφν να αποτελοφν ο 
περιοριςμόσ και θ υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν (κυρίωσ μζςω υιοκζτθςθσ ςειράσ 
προςτατευτικϊν μζτρων), κακϊσ και θ τόνωςθ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ – και κυρίωσ 
των εξαγωγικϊν τθσ κλάδων- με ςκοπό τθ ραγδαία αφξθςθ των εξαγωγϊν εντόσ των 
προςεχϊν ετϊν. Εκ των βαςικϊν ςτόχων τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ είναι ακόμθ θ 
αφξθςθ των ειςροϊν ξζνων επενδφςεων με ςκοπό τθν είςοδο χρθματοδοτικϊν πόρων 
και ξζνου ςυναλλάγματοσ ςτθ χϊρα. Ράντωσ, παρά τισ ποικίλεσ νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει κατά τθν τελευταία τετραετία θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ (μεταξφ άλλων, μζτρα περιοριςτικά των ειςαγωγϊν, όπωσ θ 
διαδικαςία registration, νζα κεςμικά πλαίςια με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων, 
αλλά και τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ), δεν φαίνεται να ζχει υπάρξει, τουλάχιςτον 
ακόμθ, ιδιαίτερα κετικόσ αντίκτυποσ οφτε όςον αφορά τον περιοριςμό των ειςαγωγϊν 
και του εμπορικοφ ελλείμματοσ, αλλά οφτε και τισ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων. 

Σφμφωνα με τισ εαρινζσ προβλζψεισ του ΔΝΤ για τθν ευρφτερθ περιοχι Μ. Ανατολισ & 
Β. Αφρικισ (ΜΕΝΑ), θ Αίγυπτοσ πικανολογείται ότι κα είναι θ μοναδικι χϊρα ςτθν 
περιοχι που κα επιτφχει κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ φζτοσ, ζςτω και μειωμζνο, ςτο 
επίπεδο του 2%, ενϊ αυτόσ εκτιμάται πωσ κα αυξθκεί ςε 2,8% το 2021. Κατά το ΔΝΤ, ο 
πλθκωριςμόσ ςτθν Αίγυπτο κα παραμείνει εντόσ των ςτόχων που ζχει κζςει θ Κεντρικι 
Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) ωσ το τζλοσ του 2021 (9% +/-3%), ανερχόμενοσ ςε μζςα επίπεδα 
5,8% φζτοσ και 8,2% το 2021. Το ΔΝΤ προβλζπει επίςθσ διεφρυνςθ του ελλείμματοσ του 
ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν το 2020 και το 2021 ςε 4,3% και 4,5% του ΑΕΡ 
αντίςτοιχα, ζναντι ελλείμματοσ τθσ τάξεωσ του 3,6% του ΑΕΡ το 2019. Κατά το ΔΝΤ, ο 
δείκτθσ τθσ ανεργίασ αναμζνεται να αυξθκεί ςε 10,3% φζτοσ και ςε 11,6% το 2021, από 
8,6% το 2019. 

Στο πλαίςιο πολφ πρόςφατα δθμοςιευκείςασ ζκκεςισ τθσ (“Global Economic Prospects 
June 2020”), θ Ραγκόςμια Τράπεηα εκτιμά τον αναπτυξιακό ρυκμό τθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ (2019/20) ςε 3%, ζναντι προθγοφμενθσ 
φετινισ τθσ εκτίμθςθσ που τον ζφερνε ςτο 5,9%. Κατά τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, καίτοι θ 
οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν Αίγυπτο ξεκίνθςε με εξαιρετικά ευοίωνεσ αναπτυξιακζσ 
προοπτικζσ το τρζχον οικονομικό ζτοσ, θ πορεία τθσ ζχει ζκτοτε διαταραχκεί εξαιτίασ τθσ 
πανδθμίασ. Θ Ραγκόςμια Τράπεηα εκτιμά ότι ο αναπτυξιακόσ ρυκμόσ τθσ Αιγφπτου για το 
προςεχζσ οικονομικό ζτοσ (2020/21) κα είναι ακόμθ χαμθλότεροσ, ςτο 2,1%, ζναντι 
προθγοφμενθσ πρόβλεψισ τθσ για ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο 6%.  
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Σε δθμοςιευκείςεσ το Μάιο 2020 εκτιμιςεισ τθσ, θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Αναςυγκρότθςθσ & Ανάπτυξθσ (EBRD) ανζφερε ότι αναμζνει πωσ θ αιγυπτιακι 
οικονομία κα μεγεκυνκεί με ρυκμό 3%  το προςεχζσ οικονομικό ζτοσ, ενϊ για το τρζχον 
θμερολογιακό ζτοσ (2020) θ Τράπεηα αναμζνει ρυκμό μεγζκυνςθσ ςτο 0,5%, εξαιτίασ των 
επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ. Θ EBRD αναφζρει ότι θ ςθμαντικι επιβράδυνςθ 
του ρυκμοφ ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των εςόδων από τον 
τουριςμό, αλλά και ςτθν εκτιμϊμενθ επιβράδυνςθ των άμεςων ξζνων επενδφςεων, ωσ 
αποτζλεςμα των ςυνκθκϊν που επικρατοφν διεκνϊσ. Κατά τθν EBRD, ο πλθκωριςμόσ 
αναμζνεται να διατθρθκεί υπό ζλεγχο, ενϊ και ο δείκτθσ ανεργίασ εκτιμάται πωσ κα 
επανζλκει ςε πτωτικι τροχιά περί τα μζςα του 2021.  

Εξυπακοφεται ότι όλεσ οι ανωτζρω προβλζψεισ είναι εξαιρετικά επιςφαλείσ κακϊσ τα 
δεδομζνα μεταβάλλονται διαρκϊσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ εξελίξεισ που ςχετίηονται με τθν 
πορεία τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν αιγυπτιακι 
οικονομία.  

1.3 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Αιγύπτου 

1.3.1 Αύγυπτοσ –  ΠΟΕ 

Θ Αίγυπτοσ είναι μζλοσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου από το 1995. 

1.3.2  Αύγυπτοσ – Ευρωπαώκό Ένωςη 

Οι διμερείσ πολιτικζσ ςχζςεισ είναι πολφ καλζσ. Οι εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ Ε.Ε. και 
Αιγφπτου διζπονται από τθ Συμφωνία Σφνδεςθσ, θ οποία υπεγράφθ το 2001 και 
εφαρμόηεται από το 2004. Θ ςυμφωνία προβλζπει τθν εκατζρωκεν δαςμολογικι 
απελευκζρωςθ των βιομθχανικϊν προϊόντων (ςταδιακι κατάργθςθ δαςμϊν ζωσ το 
2019). Από τον Ιοφνιο 2010 ετζκθ ςε ιςχφ θ εκατζρωκεν δαςμολογικι απελευκζρωςθ για 
τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
Συμφωνίασ Σφνδεςθσ, το διμερζσ εμπόριο Ε.Ε. – Αιγφπτου ζχει υπερδιπλαςιαςτεί, 
περιςςότερο προσ όφελοσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. Σθμειϊνεται ότι οι περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ προϊόντων που ειςάγονται από τθν Ε.Ε. ζχουν μθδενικι δαςμολογικι 
επιβάρυνςθ, ςτο πλαίςιο τθσ αποκλιμάκωςθσ δαςμϊν που προβλζπει θ Συμφωνία 
Σφνδεςθσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εν λόγω Συμφωνία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν 
Αίγυπτο (https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en), για δε τουσ δαςμοφσ και τα 
ειςαγωγικά κακεςτϊτα που ιςχφουν ςτθν Αίγυπτο, τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

Θ Αίγυπτοσ είναι λιπτρια μεγάλθσ ζκταςθσ ευρωπαϊκισ αναπτυξιακισ βοικειασ. Κατά 
τθν περίοδο 2007-2013, θ χϊρα ζλαβε ευρωπαϊκι αναπτυξιακι βοικεια φψουσ €1 δις., 
ςτο πλαίςιο του ςχιματοσ “European Neighbourhood & Partnership Instrument”. Θ 
τρζχουςα διμερισ αναπτυξιακι βοικεια από τθν Ε.Ε., που ανζρχεται ςυνολικά ςε €1,3 
δις., αφορά επιχορθγιςεισ διαφόρων δράςεων με ζμφαςθ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι 
και ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Στθν περίοδο 2014-2016, θ ςυνολικι διμερισ αναπτυξιακι 
βοικεια τθσ Ε.Ε. προσ τθν Αίγυπτο ανιλκε ςε €382 εκατ. μζςω του ςχιματοσ “European 
Neighbourhood Instrument” (ΕΝΙ), ενϊ το 2017 θ κοινοτικι αναπτυξιακι βοικεια ανιλκε 
ςε €100 εκατ., μζςω του ΕΝΙ, θ οποία ςυμπλθρϊκθκε από χρθματοδοτιςεισ μζςω του 
“Neighbourhood Investment Facility” (NIF) προσ χρθματοδότθςθ projects ςτουσ τομείσ 
διαχείριςθσ υδάτων και μικρομεςαίων επιχειριςεων. Στθ διάρκεια του 2017 εγκρίκθκε ο 

https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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κοινόσ προγραμματιςμόσ αναπτυξιακϊν δράςεων Ε.Ε. ςτθν Αίγυπτο για τθν περίοδο 
2017-2020 (“Single Support Framework”), που αναμζνεται να παράςχει χρθματοδοτιςεισ 
ςτθν Αίγυπτο φψουσ μεταξφ €432 εκατ. και €528 εκατ., με ζμφαςθ ςε ζργα υποδομϊν 
ςτουσ κλάδουσ ενζργειασ, μεταφορϊν, φδρευςθσ & αποχζτευςθσ, παιδείασ, υγείασ, 
κακϊσ επίςθσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ κοινωνίασ, τθν κοινωνικι ανάπτυξθ και 
προςταςία, τθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και των δθμοκρατικϊν 
κεςμϊν, τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων ενεργειακϊν πθγϊν και τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ.   

Επιπλζον, θ Ε.Ε. παρζχει ςτθν Αίγυπτο χρθματοδοτιςεισ, από κοινοφ με δανειακζσ 
διευκολφνςεισ από ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά όργανα και ςυνειςφορζσ του αιγυπτιακοφ 
κράτουσ (“blending operations”), που κατευκφνονται ςε μεγάλθσ κλίμακασ επενδυτικά 
ζργα ςτθν χϊρα. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ευρ. Επιτροπισ, το ςφνολο των 
δεςμευμζνων ευρωπαϊκϊν κονδυλίων αναπτυξιακισ βοικειασ προσ τθν Αίγυπτο υπό τθ 
μορφι τόςο επιχορθγιςεων όςο και δανείων, είτε από κράτθ μζλθ ι από ευρωπαϊκά 
όργανα και χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ, ανζρχεται ςε πλθςίον των €11 δις.     

1.3.3 Συμμετοχό ςε περιφερειακϋσ οικονομικϋσ / τελωνειακϋσ Ενώςεισ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ ΜΕ ΧΩΕΣ EFTA 
Θ Αίγυπτοσ διακζτει από το 2007 ςε ιςχφ ςυμφωνία ελευκζρου εμπορίου με τισ χϊρεσ 
EFTA (Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, Ελβετία). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ ΜΕ ΧΩΕΣ MERCOSUR 
Θ Αίγυπτοσ ζχει υπογράψει ςυμφωνία ελευκζρου εμπορίου με τισ χϊρεσ MERCOSUR το 
2010, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ τον Σεπτζμβριο 2017, κατόπιν τθσ κφρωςισ τθσ από τθν 
Αργεντινι. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ AGADIR (ΙΟΔΑΝΙΑ, ΜΑΟΚΟ, ΤΥΝΘΣΙΑ) 
Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου (υπεγράφθ το 2004, ςε ιςχφ από το 2006). Θ 
ολοκλιρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ςυνδζεται με τθ δθμιουργία ευρω-μεςογειακισ ηϊνθσ 
ελευκζρου εμπορίου, κακϊσ εμπεριζχει ρυκμίςεισ για διμερι και διαγϊνια ςυςςϊρευςθ 
(www.agadiragreement.org). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ GREATER ARAB FREE-TRADE AREA 
Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου μεταξφ των χωρϊν-μελϊν του Αραβικοφ Συνδζςμου 
(υπεγράφθ το 1997, ςε ιςχφ από το 1998). Αρμόδιο για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
είναι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβοφλιο του Αραβικοφ Συνδζςμου 
(www.arableagueonline.org). 

ΚΟΙΝΘ ΑΓΟΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΙΚΘΣ (COMESA) 
Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου μεταξφ 21 αφρικανικϊν κρατϊν θ οποία προβλζπει τθν, 
μελλοντικι, υιοκζτθςθ κοινοφ εξωτερικοφ δαςμολογίου (θ Αίγυπτοσ ζγινε μζλοσ το 1998, 
www.comesa.int). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΙΚΑΝΙΚΘΣ ΗΩΝΘΣ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (AfCFTA) 
Συμφωνία δθμιουργίασ αφρικανικισ ηϊνθσ ελευκζρων ςυναλλαγϊν μεταξφ των κρατϊν 
μελϊν τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ. Υπεγράφθ το Μάρτιο 2018 ςτο Κιγκάλι τθσ ουάντα. 
Μζχρι τϊρα τθν ζχουν υπογράψει ςυνολικά -ζωσ το τζλοσ του 2019- 54 από τα 55 κράτθ 
μζλθ τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ, ενϊ τθν ζχουν επικυρϊςει 28 κράτθ, μεταξφ των οποίων 
και θ Αίγυπτοσ. Ζχει τεκεί προκαταρκτικά ςε ιςχφ ςτισ 30/5/2019 (https://au.int/en/cfta).   

 

http://www.agadiragreement.org/
http://www.arableagueonline.org/
http://www.comesa.int/
https://au.int/en/cfta
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ QIZ (QUALIFIED INDUSTRIAL ZONES) 
Τριμερισ ςυμφωνία ΘΡΑ-Αιγφπτου-Ιςραιλ (υπεγράφθ το 2004, ςε ιςχφ από το 2005) 
βάςει τθσ οποίασ εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςε Ειδικζσ Βιομθχανικζσ Ηϊνεσ (Qualifying 
Industrial Zones) ςτθν Αίγυπτο δφνανται να εξάγουν κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ςτισ 
ΘΡΑ άνευ δαςμϊν και ποςοςτϊςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά ενςωματϊνουν 
ειςροζσ ιςραθλινισ προζλευςθσ ςε προκακοριςμζνο ποςοςτό (10,5%) 
(www.qizegypt.gov.eg).  

ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΡΟΙΟΥ 
Με Λιβφθ (1991), Συρία (1991), Τυνθςία (1999), Μαρόκο (1999), Λίβανο (1999), Ιορδανία 
(1999), Ιράκ (2001), Τουρκία (2007). 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΔΙΡΛΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΡΟΩΘΘΣΘΣ 
ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Θ Αίγυπτοσ ζχει υπογράψει Συμφωνίεσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ με 58 χϊρεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και Διμερείσ Συμφωνίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρροϊκθςθσ Επενδφςεων με 100 χϊρεσ. 

1.3.4 Συμμετοχό ςε διεθνό φόρα και ομϊδεσ χωρών 

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC, CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-
24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, 
IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA, 
MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS, OIC, OIF, OSCE, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, 
UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, 
WIPO, WMO, WTO 

2 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – Αιγύπτου 

2.1 Διμερϋσ εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

Ρίνακασ 12: Εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ – Αιγφπτου (ςε €) 

          2015         2016         2017          2018         2019    2018/19 

Εξαγωγζσ αγακϊν    1.042.983.583    750.067.857    755.513.685   1.152.441.555    942.937.386 -18,2% 
Ειςαγωγζσ αγακϊν      646.952.269    576.719.365    555.449.884     636.129.637    842.751.377 +32,5% 
Πγκοσ εμπορίου    1.689.935.852  1.326.787.222  1.310.963.569   1.788.571.192  1.785.688.763 -0,2% 
Εμπορικό ιςοηφγιο      396.031.314    173.348.492    200.063.801     516.311.918    100.186.009 -80,6% 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 
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Διάγραμμα 12: Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Αιγφπτου 2015-2019 

 
ΡΘΓΘ: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 

Κατά τθν περίοδο 2009-2019 ο όγκοσ του διμεροφσ εμπορίου κατζγραψε πολφ 
ςθμαντικι αφξθςθ (τετραπλαςιαςμόσ, +300%) θ οποία οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ 
των ελλθνικϊν εξαγωγϊν (+380,2%) και δευτερευόντωσ ςτθ κετικι πορεία των 
αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν (+236,7%). Ραρατθρείται επίςθσ, ότι θ μεγαλφτερθ άνοδοσ του 
ελλθνο-αιγυπτιακοφ εμπορίου ςθμειϊκθκε από το 2011 και εντεφκεν, όταν θ μεν 
Ελλάδα ειςζρχεται ςε οικονομικι φφεςθ, θ δε Αίγυπτοσ ςε περίοδο ανακοπισ του 
ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Σθμειϊνεται ότι το 2018 καταγράφθκε ωσ ζτοσ-ρεκόρ 
για το διμερι όγκο εμπορίου. 

 
Ρίνακασ 13: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθν Αίγυπτο – μεγάλεσ κατθγορίεσ  (€ εκατ.) 

 2019 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Κατθγορία προϊόντων  
κατά 2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Ορυκτά καφςιμα (27) 716,90 76,0% 969,43 84,1% -26,0% 

Βαμβάκι (52) 83,05 8,8% 66,19 5,7% +25,5% 

Καρποί & φροφτα βρϊςιμα (08) 31,73 3,4% 20,99 1,8% +51,2% 

Καπνά & υποκατάςτατα (24) 19,24 2,0% 15,76 1,4% +22,1% 

Διάφορα προϊόντα των χθμικϊν βιομθχανιϊν (38) 12,97 1,4% 6,50 0,6% +99,4% 

Ρυρθνικοί αντιδραςτιρεσ, λζβθτεσ & μθχανζσ (84)  12,39 1,3% 11,63 1,0% +6,5% 

Ρλαςτικζσ φλεσ & τεχνουργιματα (39) 10,42 1,1% 8,49 0,7% +22,7% 

Ραραςκευάςματα λαχανικϊν & φροφτων (20) 8,08 0,9% 4,40 0,4% +83,4% 

Ρροϊόντα χαρτιοφ (48) 6,56 0,7% 3,99 0,3% +64,4% 

Ορυκτά πετρϊματα, τςιμζντα (25) 3,99 0,4% 10,30 0,9% -61,3% 

Λοιπζσ κατθγορίεσ 37,62 4,0% 34,75 3,0% +8,2% 
Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 
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Ρίνακασ 14: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθν Αίγυπτο – κυριότερα προϊόντα (ςε €) 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 

Ρίνακασ 15: Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθν Αίγυπτο – μεγάλεσ κατθγορίεσ  (€ εκατ.) 

 2019 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Κατθγορία προϊόντων κατά 2ψιφιο κεφάλαιο 
ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Ορυκτά καφςιμα (27) 620,53 73,6% 445,58 70,0% +39,3% 

Λαχανικά, φυτά, ρίηεσ, κόνδυλοι, βρϊςιμα (07) 57,29 6,8% 20,52 3,2% +179,1% 

Λιπάςματα (31) 50,92 6,0% 43,50 6,8% +17,1% 

Ρλαςτικζσ φλεσ & τεχνουργιματα (39) 29,00 3,4% 19,96 3,1% +45,3% 

Οργανικά χθμικά (29) 15,92 1,9% 35,39 5,6% -55,0% 

Ανόργανα χθμικά (28)  8,30 1,0% 6,35 1,0% +30,8% 

Ρροϊόντα χαρτιοφ (48)  7,30 0,9% 7,36 1,2% -0,8% 

Ορυκτά πετρϊματα, τςιμζντα (25) 7,20 0,9% 5,14 0,8% +40,0% 

Ρροϊόντα αλουμινίου (76) 6,06 0,7% 3,33 0,5% +81,9% 

Ραραςκευάςματα λαχανικϊν & φροφτων (20) 4,75 0,6% 6,74 1,1% -29,6% 

Λοιπζσ κατθγορίεσ 35,48 4,2% 42,26 6,6% -16,0% 
Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 

 

 

 

 2019 2018 Μεταβολι ςτθν 
αξία 

Κατθγορία προϊόντων κατά 4ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

2710 (Λάδια από πετρζλαιο / αςφαλτοφχα ορυκτά) 598.884.210 63,51% 806.826.757 70,01% -25,77% 

5201 (Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο /  οφτε χτενιςμζνο) 83.050.713 8,81% 66.191.024 5,74% +25,47% 

2713 (Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ 75.088.092 7,96% 90.747.927 7,87% -17,26% 

2711 (Αζρια πετρελαίου & αζριοι υδρογονάνκρακεσ) 42.930.135 4,55% 71.852.019 6,23% -40,25% 

0808 (Μιλα, αχλάδια & κυδϊνια, νωπά) 24.838.404 2,63% 15.866.375 1,38% +56,55% 

2402 (Ροφρα, πουράκια & τςιγάρα) 14.078.866 1,49% 11.818.769 1,03% +19,12% 

3808 (Εντομοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, παραςιτοκτόνα) 9.389.355 1,00% 2.399.842 0,21% +291,25% 

3924 (Ριατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ, είδθ υγιεινισ και 
καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ) 6.499.962 0,69% 4.849.569 0,42% +34,03% 

4810 (Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ) 6.107.504 0,65% 3.223.256 0,28% +89,48% 

2008 (Καρποί και φροφτα παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα) 5.847.654 0,62% 2.973.492 0,26% +96,66% 

2401 (Καπνά ακατζργαςτα, απορρίμματα καπνοφ) 5.155.566 0,55% 3.942.531 0,34% +30,77% 

0809 (Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα) 3.607.677 0,38% 3.438.536 0,30% +4,92% 

0810 (Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα) 2.944.921 0,31% 1.446.634 0,13% +103,57% 

2106 (Ραραςκευάςματα διατροφισ, διάφορα) 2.896.259 0,31% 1.865.101 0,16% +55,29% 

2503 (Θείο κάκε είδουσ) 2.796.507 0,30% 9.598.922 0,83% -70,87% 

7210 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο / χάλυβα, με 
πλάτοσ >= 600 mm), επενδυμζνα 2.353.638 0,25% 3.298.408 0,29% -28,64% 

8409 (Μζρθ για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ 
καφςθσ) 2.190.929 0,23% 2.056.803 0,18% +6,52% 

8421 (Μθχανζσ & ςυςκευζσ φυγόκεντρεσ) 2.045.448 0,22% 459.782 0,04% +344,87% 

3923 (Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ φλεσ) 1.913.741 0,20% 1.637.611 0,14% +16,86% 

3204 (Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ) 1.874.321 0,20% 1.742.977 0,15% +7,54% 
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Ρίνακασ 16: Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθν Αίγυπτο – κυριότερα προϊόντα (ςε €) 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ. Τα ςτοιχεία των ετϊν 2018 & 2019 είναι προςωρινά. 

Κατωτζρω προβαίνουμε ςε ανάλυςθ του διμεροφσ εμπορίου, με ζμφαςθ ςτισ ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ προσ Αίγυπτο, με βάςθ κατ’ αρχάσ τα ελλθνικά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, και κατά 
δεφτερο λόγο, τα αιγυπτιακά ςτοιχεία (CAPMAS). Επιςθμαίνεται ότι προβαίνουμε επίςθσ 
ςε ανάλυςθ ανταγωνιςμοφ για τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ κατά κυριότερεσ τετραψιφιεσ και 
δεκαψιφιεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ, με βάςθ τα αιγυπτιακά ςτοιχεία ειςαγωγϊν, ζτουσ 
2019.  

Α. ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΛΣΤΑΤ): 

Σφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία 
επεξεργάςτθκε το Γραφείο μασ, θ αξία των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο κατά το 
δωδεκάμθνο Ιαν.-Δεκ. 2019 ανιλκε ςε €942,94 εκατ., μειωμζνθ κατά 18,2% ςε 
ςφγκριςθ με το 2018, όταν είχε ανζλκει ςε €1,152 δις. Θ εν λόγω μείωςθ φαίνεται να 
οφείλεται, κατά κφριο λόγο, ςτθ ςθμαντικι πτϊςθ τθσ αξίασ και τθσ ποςότθτασ των 
εξαγωγϊν κατεργαςμζνων λαδιϊν από πετρζλαιο (Κ.Δ.2710, -25,8% και -21,3%, 
αντίςτοιχα). Σθμειϊνεται ότι παρά τθν υποχϊρθςι τθσ ζναντι του 2018, θ αξία των 
ελλθνικϊν εξαγωγϊν 2019 εμφανίςτθκε ανϊτερθ τθσ αντίςτοιχθσ προπζρςινθσ επίδοςθσ, 
του 2017, που βριςκόταν ςτα €755,51 εκατ. Επιςθμαίνεται ότι το 2019, θ αξία των μθ 
πετρελαϊκϊν εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθν Αίγυπτο (εξαγωγζσ πλθν κεφαλαίου 27) 
κατζγραψε ετιςια αφξθςθ 23,5%, ανερχόμενθ ςε €226,03 εκατ., ζναντι €183,01 εκατ. 
το 2018. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθν Αίγυπτο ζφκαςαν το 2019 τα 
€842,75 εκατ., αυξθμζνεσ κατά 32,5% ζναντι του 2018, όταν είχαν ανζλκει ςε €636,13 
εκατ.  

 2019 2018 Μεταβολι ςτθν 
αξία 

Κατθγορία προϊόντων κατά 4ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

2709 (Λάδια ακατζργαςτα από πετρζλαιο / αςφαλτοφχα 
ορυκτά) 458.204.617 54,37% 425.525.855 66,89% +7,68% 

2710 (Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά) 128.210.851 15,21% 11.477.807 1,80% +1017,03% 

0701 (Ρατάτεσ, νωπζσ ι διατθρθμζνεσ με απλι ψφξθ) 50.282.656 5,97% 17.466.896 2,75% +187,87% 

3102 (Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα) 47.057.616 5,58% 41.537.170 6,53% +13,29% 

2711 (Αζρια πετρελαίου & αζριοι υδρογονάνκρακεσ) 34.114.208 4,05% 7.799.550 1,23% +337,39% 

2905 (Αλκοόλεσ άκυκλεσ και τα παράγωγά τουσ) 15.920.824 1,89% 35.386.209 5,56% -55,01% 

3901 (Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ) 15.387.537 1,83% 11.784.645 1,85% +30,57% 

3907 ( Ρολυακετάλεσ, άλλοι πολυαικζρεσ και ρθτίνεσ-εποξείδια) 8.707.242 1,03% 1.520.556 0,24% +472,64% 

2815 (Υδροξείδια & υπεροξείδια νατρίου, καλίου) 6.988.335 0,83% 5.986.702 0,94% +16,73% 

4803 (Χαρτί υγιεινισ, κακαριότθτασ, για οικιακι χριςθ) 6.735.625 0,80% 5.715.084 0,90% +17,86% 

0703 ( Κρεμμφδια, αςκαλϊνια, ςκόρδα, πράςα) 4.013.615 0,48% 192.754 0,03% +1982,25% 

7601 (Αργίλιο ςε ακατζργαςτθ μορφι) 3.838.335 0,46% 3.193.206 0,50% +20,20% 

2501 (Αλάτι, επιτραπζηιο και μετουςιωμζνο αλάτι) 3.838.031 0,46% 2.322.521 0,37% +65,25% 

3817 (Αλκυλοβενηόλια και αλκυλοναφκαλζνια ςε μείγματα) 3.542.629 0,42% 6.148.424 0,97% -42,38% 

2005 (Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ ξίδι) 2.759.411 0,33% 4.193.479 0,66% -34,20% 

6302 (Ρανικά κρεβατιοφ, τραπεηιοφ κλπ. από φφαςμα) 2.345.842 0,28% 3.010.860 0,47% -22,09% 

3105 ( Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά, αηωτοφχα, φωςφοροφχα, 
καλιοφχα) 2.287.326 0,27% 662.880 0,10% +245,06% 

7605 (Σφρματα από αργίλιο) 2.126.045 0,25% 0 0,00% ø 

7801 (Μόλυβδοσ ςε ακατζργαςτθ μορφι) 2.121.892 0,25% 1.725.887 0,27% +22,95% 

7210 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο / χάλυβα, με πλάτοσ 
>= 600 mm), επενδυμζνα 2.038.541 0,24% 2.818.756 0,44% -27,68% 
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Σφμφωνα με τα προαναφερκζντα ςτατιςτικά ςτοιχεία 2019, θ Αίγυπτοσ κατατάςςεται 
12θ μεταξφ των κυριότερων αποδεκτϊν εξαγωγϊν ελλθνικϊν προϊόντων, 
απορροφϊντασ ποςοςτό 2,8% των ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν, ενϊ από τθν άλλθ 
πλευρά κατατάςςεται 19θ μεταξφ των προμθκευτριϊν χωρϊν τθσ Ελλάδασ, με μερίδιο 
1,5% επί των ςυνολικϊν ελλθνικϊν ειςαγωγϊν.  

Το διμερζσ εμπορικό ιςοηφγιο κατά το 2019, που ζφταςε τα €100,19 εκατ., παρουςίαςε 
πλεόναςμα για τθν Ελλάδα, μειωμζνο κατά 80,6% ζναντι του 2018 (είχε ανζλκει ςε 
€516,31 εκατ.). Κατά τθν ίδια ωσ άνω περίοδο, ο διμερισ όγκοσ ςυναλλαγϊν 
εμφανίςτθκε ελαφρότατα μειωμζνοσ κατά 0,2%, ςτα €1,786 δις., ζναντι €1,789 δις. το 
2018.  

Με κριτιριο τθν αξία ςτισ κυριότερεσ κατθγορίεσ εξαγόμενων προϊόντων και με βάςθ τθν 
ταξινόμθςθ τετραψιφιων κωδικϊν δαςμολογίου, αυξιςεισ εμφάνιςαν οι εξαγωγζσ μασ 
ςε βαμβάκι μθ λαναριςμζνο / χτενιςμζνο (Κ.Δ.5201-αφξθςθ 25,5%), ςε μιλα / αχλάδια / 
κυδϊνια (Κ.Δ.0808-αφξθςθ 56,5%), ςε τςιγάρα & ποφρα (Κ.Δ.2402-αφξθςθ 19,1%), ςε 
εντομοκτόνα / ηιηανιοκτόνα (Κ.Δ.3808-αφξθςθ 291,2%), ςε πιατικά & είδθ οικιακισ 
χριςθσ από πλαςτικζσ φλεσ (Κ.Δ.3924-αφξθςθ 34%), ςε χαρτί / χαρτόνια επιχριςμζνα με 
καολίνθ (Κ.Δ.4810-αφξθςθ 89,5%), ςε παραςκευαςμζνα & διατθρθμζνα φροφτα 
(Κ.Δ.2008-αφξθςθ 96,7%), ςε ακατζργαςτα καπνά (Κ.Δ.2401-αφξθςθ 30,8%), ςε βερίκοκα, 
κεράςια, ροδάκινα και δαμάςκθνα (Κ.Δ.0809-αφξθςθ 4,9%), ςε φράουλεσ, ςμζουρα, 
βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κλπ. (Κ.Δ.0810-αφξθςθ 103,6%), ςε παραςκευάςματα 
διατροφισ (Κ.Δ.2106-αφξθςθ 55,3%), ςε μζρθ για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ 
καφςθσ (Κ.Δ.8409-αφξθςθ 6,5%), ςε φυγόκεντρεσ μθχανζσ & ςυςκευζσ (Κ.Δ.8421-αφξθςθ 
344,9%), ςε είδθ μεταφοράσ / ςυςκευαςίασ από πλαςτικό (Κ.Δ.3923-αφξθςθ 16,9%), ςε 
οργανικζσ ςυνκετικζσ χρωςτικζσ φλεσ (Κ.Δ.3204-αφξθςθ 7,5%), ςε ράβδουσ & είδθ 
κακοριςμζνθσ μορφισ από αλουμίνιο (Κ.Δ.7604-αφξθςθ 264,6%), ςε καλαμθγοφσ & 
ςκάφθ αναψυχισ (Κ.Δ.8903-αφξθςθ 185%), ςε λιπάςματα αηωτοφχα, φωςφοροφχα ι 
καλιοφχα (Κ.Δ.3105-αφξθςθ 98,1%) και ςε προϊόντα ςοκολατοποιίασ (Κ.Δ.1806-αφξθςθ 
41,1%). Το 2019 επανεμφανίςτθκαν οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςογιελαίου (Κ.Δ.1507, αξία 
€1,1 εκατ., ζναντι μθδενικϊν εξαγωγϊν το 2018), ενϊ εξαιρετικά μεγάλθ αφξθςθ 
κατζγραψαν οι εξαγωγζσ κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ (Κ.Δ.8407, αξία €1,12 εκατ.).  

Αντικζτωσ, μειϊςεισ ςθμείωςαν οι εξαγωγζσ μασ πετρελαιοειδϊν & αερίου (λάδια από 
πετρζλαιο - Κ.Δ.2710 μείωςθ 25,8%, κοκ από πετρζλαιο -Κ.Δ.2713 μείωςθ 17,3%, αζρια 
πετρελαίου- Κ.Δ.2711 μείωςθ 40,3%), κείου (Κ.Δ.2503-μείωςθ 70,9%), πλατζων 
προϊόντων ζλαςθσ από ςίδθρο-χάλυβα (Κ.Δ.7210-μείωςθ 28,6%), μονωμζνων θλεκτρικϊν 
ςυρμάτων & καλωδίων (Κ.Δ.8544-μείωςθ 55,9%), βιβλίων, φυλλαδίων & παρόμοιων 
εντφπων (Κ.Δ.4901-μείωςθ 2,3%), κολοφωνίων & ρθτινικϊν οξζων (Κ.Δ.3806-μείωςθ 
10,3%), πυρίμαχων υλικϊν (Κ.Δ.3816-μείωςθ 11,7%), αντικροτικϊν & αναςχετικϊν 
οξείδωςθσ (Κ.Δ.3811-μείωςθ 19,3%), μερϊν & εξαρτθμάτων για ελκυςτιρεσ και οχιματα 
(Κ.Δ.8708-μείωςθ 10,6%) και ςυςκευϊν κερμικισ επεξεργαςίασ υλϊν (Κ.Δ.8419-μείωςθ 
42,6%). 

Από πλευράσ ποςοτιτων ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν εξαγόμενων προϊόντων, 
αυξιςεισ ςθμειϊκθκαν ςτο βαμβάκι (Κ.Δ.5201, +35,8%), ςτα μιλα / αχλάδια / κυδϊνια 
(Κ.Δ.0808, +52,4%), ςτα τςιγάρα & ποφρα (Κ.Δ.2402, +15%), ςτα εντομοκτόνα / 
ηιηανιοκτόνα (Κ.Δ.3808, +255,6%), ςτα πιατικά & είδθ οικιακισ χριςθσ από πλαςτικζσ 
φλεσ (Κ.Δ.3924, +29,2%), ςτο χαρτί / χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ (Κ.Δ.4810, 
+107,2%), ςτα παραςκευάςματα καρπϊν & φροφτων (Κ.Δ.2008, +104,1%), ςτισ 
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φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κλπ. (Κ.Δ.0810, +66,6%), ςτα 
παραςκευάςματα διατροφισ (Κ.Δ.2106, +50,5%), ςτα μζρθ για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ 
εςωτερικισ καφςθσ (Κ.Δ.8409, +14,9%), ςτισ φυγόκεντρεσ μθχανζσ & ςυςκευζσ (Κ.Δ.8421, 
+405,8%), ςτα  είδθ μεταφοράσ / ςυςκευαςίασ από πλαςτικό (Κ.Δ.3923, +23,8%), ςτισ 
οργανικζσ ςυνκετικζσ χρωςτικζσ φλεσ (Κ.Δ.3204, +18,1%) και ςτισ ράβδουσ & είδθ 
κακοριςμζνθσ μορφισ από αλουμίνιο (Κ.Δ.7604, +280%). Μειϊςεισ καταγράφθκαν, 
αντίςτοιχα, ςτισ εξαγωγζσ μασ λαδιϊν από πετρζλαιο (Κ.Δ.2710, -21,3%), κοκ από 
πετρζλαιο (Κ.Δ.2713, -15%), αερίων πετρελαίου (Κ.Δ.2711, -30,7%), ακατζργαςτων 
καπνϊν (Κ.Δ.2401, -3,3%), βερίκοκων, κεραςιϊν, ροδάκινων, δαμάςκθνων (Κ.Δ.0809, -
6,6%), κείου (Κ.Δ. 2503, -52,2%), πλατζων προϊόντων ζλαςθσ από ςίδθρο-χάλυβα 
(Κ.Δ.7210, -29,2%) και μονωμζνων θλεκτρικϊν ςυρμάτων & καλωδίων (Κ.Δ.8544, -58,4%). 

Πςον αφορά τθν εξζλιξθ των αξιϊν των ελλθνικϊν ειςαγωγϊν από Αίγυπτο κατά το ζτοσ 
2019, ςε 21 κυριότερουσ τετραψιφιουσ κωδικοφσ δαςμολογίου, ςε ςφγκριςθ με το 2018, 
ςφμφωνα με τα προςωρινά ελλθνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. (αξίεσ άνω των €2 
εκατ.), ωσ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν προσ Ελλάδα το 
2019 εμφανίηονται τα ακατζργαςτα λάδια από πετρζλαιο & αςφαλτοφχα ορυκτά 
(Κ.Δ.2709, αξία €458,2 εκατ., αφξθςθ 7,7%), τα λάδια από πετρζλαιο & αςφαλτοφχα 
ορυκτά (Κ.Δ.2710, αξία €128,21 εκατ., αφξθςθ 1017%), οι πατάτεσ (Κ.Δ.0701, αξία €50,28 
εκατ., αφξθςθ 187,9%), τα ορυκτά ι αηωτοφχα λιπάςματα (Κ.Δ.3102, αξία €47,06 εκατ., 
αφξθςθ 13,3%), τα αζρια πετρελαίου (Κ.Δ.2711, αξία €34,11 εκατ., αφξθςθ 337,4%), οι 
άκυκλεσ αλκοόλεσ & τα παράγωγά τουσ (Κ.Δ.2905, αξία €15,92 εκατ., μείωςθ 55%), τα 
πολυμερι του αικυλενίου (Κ.Δ.3901, αξία €15,39 εκατ., αφξθςθ 30,6%), οι πολυακετάλεσ, 
λοιποί πολυαικζρεσ, ρθτίνεσ & εποξείδια (Κ.Δ.3907, αξία €8,71 εκατ., αφξθςθ 472,6%), θ 
καυςτικι ςόδα, θ καυςτικι ποτάςα & τα υπεροξείδια του νατρίου (Κ.Δ.2815, αξία €6,99 
εκατ., αφξθςθ 16,7%), το χαρτί κακαριότθτασ (Κ.Δ.4803, αξία €6,74 εκατ., αφξθςθ 17,9%) 
και τα κρεμμφδια / ςκόρδα /πράςα (Κ.Δ.0703, αξία €4,01 εκατ., αφξθςθ 1982,2%).  

Β. ΑΙΓΥΡΤΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (CAPMAS):  

Σφμφωνα με τα πρόςφατα δθμοςιευκζντα αιγυπτιακά προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία 
(CAPMAS) τα οποία επεξεργάςτθκε το Γραφείο μασ, θ αξία ςε δολλάρια των ελλθνικϊν 
εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο κατά το 2019 ανζρχεται ςε $1,027 δις. (ζναντι $1,005 δις. το 
2018) εμφανιηόμενθ ελαφρϊσ αυξθμζνθ κατά 2,1% ζναντι του 2018. Αντίςτοιχα, θ αξία 
των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ τθν Αίγυπτο ςε τοπικό νόμιςμα (αιγυπτιακζσ λίρεσ), το 
2019 εμφανίηεται μειωμζνθ ζναντι του 2018 κατά 3,6% (649,82 εκατ. λίρεσ), ανερχόμενθ 
ςε 17,31 δις. λίρεσ από 17,959 δις. λίρεσ το 2018. 

Επιςθμαίνεται ότι τα εν λόγω ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι προςωρινά και αναμζνεται να 
ανακεωρθκοφν κατά το επόμενο διάςτθμα. Σθμειϊνεται ότι κατά το ζτοσ 2019 υπιρξε 
ανατίμθςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ προσ το δολλάριο –
κατά μία λίρα ανά δολλάριο- επθρεάηοντασ ελαφρϊσ κετικά τθ δολλαριακι αξία των 
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν από τθν Ελλάδα. Συγκεκριμζνα, θ μζςθ ιςοτιμία για το 2019 ςτισ 
αιγυπτιακζσ ςτατιςτικζσ εξωτερικοφ εμπορίου τθσ CAPMAS ιταν 1 δολλάριο = 16,86 
αιγυπτιακζσ λίρεσ, ζναντι ιςοτιμίασ 1 δολλαρίου προσ 17,87 αιγυπτιακζσ λίρεσ το 2018.  

Για λόγουσ ςφγκριςθσ, ςθμειϊνεται ότι τα αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
εκτιμοφν τθν αξία των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο κατά το 2019 ςε €942,61 εκατ., 
μειωμζνθ κατά 18,2% ςε ςφγκριςθ με το 2018. Επιςθμαίνεται ότι θ ανάλυςι μασ για τισ 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ Αίγυπτο με βάςθ τα αιγυπτιακά ςτοιχεία, για λόγουσ 
πλθρότθτασ, ξεκινά από το επίπεδο των διψιφιων, περνά ςτθ ςυνζχεια των επίπεδο των 
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τετραψιφιων και καταλιγει ςτο επίπεδο των δεκαψιφιων κωδικϊν τθσ κατάταξθσ 
προϊόντων του αιγυπτιακοφ δαςμολογίου.   

Κατόπιν ανάλυςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ αιγυπτιακισ υπθρεςίασ όςον αφορά 
τισ κφριεσ διψιφιεσ κατθγορίεσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν, επιςθμαίνουμε τισ αυξιςεισ το 
2019 ςτισ αξίεσ εξαγωγϊν μασ βάμβακοσ (κεφάλαιο 52, +37,9%), φροφτων (κεφάλαιο 08, 
+47,6%), πλαςτικϊν υλϊν & προϊόντων (κεφάλαιο 39, +27,3%), προϊόντων καπνοφ 
(κεφάλαιο 24, +17,7%), παραςκευαςμάτων λαχανικϊν & φροφτων (κεφάλαιο 20, 
+51,1%), μεταφορικοφ εξοπλιςμοφ & εξαρτθμάτων (κεφάλαιο 87, +11,7%), προϊόντων 
χαρτιοφ (κεφάλαιο 48, +55,5%), φαρμακευτικϊν προϊόντων (κεφάλαιο 30, +1,8%), 
παραςκευαςμάτων δθμθτριακϊν (κεφάλαιο 19, +40,5%), βαφϊν και δεψικϊν 
εκχυλιςμάτων (κεφάλαιο 32, +2,4%), τεχνουργθμάτων από ςίδθρο & χάλυβα (κεφάλαιο 
73, +76,2%), προϊόντων αλουμινίου (κεφάλαιο 76, +133,1%), τεχνουργθμάτων από κοινά 
μζταλλα (κεφάλαιο 83, +48%), ηωικϊν & φυτικϊν λιπϊν και ελαίων (κεφάλαιο 15, 
+518,4%), τεχνουργθμάτων από πζτρεσ, γφψο, τςιμζντο (κεφάλαιο 68, +46,5%), 
λιπαςμάτων (κεφάλαιο 31, +56,4%) και αικζριων ελαίων, προϊόντων αρωματοποιίασ & 
καλλωπιςμοφ (κεφάλαιο 33, +112,5%).  

Από τθν άλλθ πλευρά, διαπιςτϊνουμε το 2019 μειϊςεισ ςτισ αξίεσ των ελλθνικϊν 
εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο ορυκτϊν καυςίμων (κεφάλαιο 27, -6,5%), μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ (κεφάλαιο 84, -7,1%), ορυκτϊν πετρωμάτων & τςιμζντων (κεφάλαιο 25, -
54,5%), ςιδιρου & χάλυβα (κεφάλαιο 72, -49,5%), διαφόρων χθμικϊν προϊόντων 
(κεφάλαιο 38, -15%), θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ & μερϊν (κεφάλαιο 85, -55,7%), 
προϊόντων εκδοτικϊν οίκων (κεφάλαιο 49, -7,6%) και επίπλων & ειδϊν φωτιςμοφ 
(κεφάλαιο 94, -11,8%), 

Σθμειωτζον ότι τα αιγυπτιακά ςτοιχεία καταγράφουν, πζραν των εμφανιηόμενων ςτον 
κατωτζρω πίνακα ςτοιχείων επί των κυριότερων κατθγοριϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ 
Αίγυπτο, ςθμαντικζσ μειϊςεισ των εξαγωγϊν μασ προϊόντων χαλκοφ (κεφάλαιο 74, -
47,7%, από $1,18 εκατ. το 2018 ςε $617,χιλ. το 2019), κακϊσ και ςαπουνιϊν, αλιςίβων, 
λιπαντικϊν κλπ. (κεφάλαιο 34, -43,5%, από $1,09 εκατ. το 2018 ςε $615,9 χιλ. το 2019). 

Στο ςθμείο αυτό κεωροφμε απαραίτθτο να υπογραμμίςουμε, όςον αφορά τα αιγυπτιακά 
ςτοιχεία, ότι δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ επαρκϊσ αξιόπιςτα και ςυνεπϊσ δεν 
είναι ςκόπιμο να γίνουν αποδεκτά προσ ςυγκρίςεισ δεδομζνου ότι παρουςιάηουν 
ςθμαντικζσ ςυςτθματικζσ αποκλίςεισ από τα ελλθνικά ςε ό,τι αφορά τθν αξία. Επιπλζον, 
τθροφμε γενικότερα ςοβαρζσ επιφυλάξεισ ωσ προσ τθν ακρίβεια και ορκότθτα των 
αιγυπτιακϊν ςτοιχείων και από πλευράσ καταγραφισ των ποςοτιτων. 
Σθμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν προσ τθν Ελλάδα εμφανίηουν 
ακραίεσ αποκλίςεισ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, αναφζροντασ ςυνολικι αξία $709,87 
εκατ. για το 2019 (και $406,4 εκατ. το 2018), ζναντι αξίασ ελλθνικϊν ειςαγωγϊν από 
Αίγυπτο φψουσ €842,63 εκατ. το 2019 (και €636,13 εκατ. το 2018) τθσ ΕΛΣΤΑΤ, 
αντίςτοιχα. Ππωσ προκφπτει, θ υποεκτίμθςθ των εξαγωγϊν αιγυπτιακοφ αργοφ 
πετρελαίου και γενικότερα ορυκτϊν καυςίμων προσ τθ χϊρα μασ (θ CAPMAS αναφζρει 
αξία αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν ορυκτϊν καυςίμων το 2019 φψουσ $489,29 εκατ. και 
$196,74 εκατ. το 2018) φαίνεται να αποτελεί το βαςικό λόγο τθσ αδικαιολόγθτα μεγάλθσ 
απόκλιςθσ.  
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ΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΘΝ ΑΙΓΥΡΤΟ ΤΟ 2019 ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΨΘΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Ρεραιτζρω, με βάςθ τθν ανάλυςθ των αιγυπτιακϊν ςτοιχείων τθσ CAPMAS, ωσ 15 
κορυφαίεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν εξαγόμενων προϊόντων το 2019 –ςε ταξινόμθςθ 
τετραψιφιων κωδικϊν δαςμολογίου- καταγράφονται οι ακόλουκεσ (ςε παρζνκεςθ θ 
ποςοςτιαία μεταβολι των αξιϊν τουσ): 

1. Λάδια από πετρζλαιο - 2710: $549,19 εκατ. (-6,4%) 

2. Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα ορυκτά - 2714: $122,62 εκατ. (+12,2%) 

3. Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο / χτενιςμζνο - 5201: $122,14 εκατ. (+39,4%) 

4. Μιλα, αχλάδια, κυδϊνια νωπά - 0808: $77,83 εκατ. (+65,3%) 

5. Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα – 0809: $14,45 εκατ. (-13,3%) 

6. Τςιγάρα & ποφρα - 2402: $12,53 εκατ. (+35,6%) 

7. Ριατικά, είδθ νοικοκυριοφ, είδθ υγιεινισ & καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ - 
3924: $12,02 εκατ. (+43,8%) 

8. Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα, λαγοκζραςα & άλλοι καρποί 
– 0810: $10,7 εκατ. (+77,9%) 

9. Χαρτί & χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι άλλεσ ανόργανεσ ουςίεσ – 4810: $7,9 
εκατ. (+71,8%) 

10. Φάρμακα ςε μορφι δόςεων ι ςυςκευαςμζνα για λιανικι πϊλθςθ – 3004: $7,33 
εκατ. (-3,4%) 

11. Ραραςκευαςμζνα φροφτα – 2008: $6,63 εκατ. (+64,1%) 

12. Ελκυςτιρεσ – 8701: $5,61 εκατ. (+89,4%) 

13. Αζρια πετρελαίου & άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ – 2711: $4,39 εκατ. (-83,9%) 

14. Θείο κάκε είδουσ – 2503: $3,36 εκατ. (-70,7%) 

15. Ραραςκευάςματα διατροφισ από αλεφρια, πλιγοφρια, ςιμιγδάλια - 1901: $3,08 
εκατ. (+42,3%) 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΓΥΡΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2019 ΚΑΤΑ 
ΤΕΤΑΨΘΦΙΟΥΣ & ΔΕΚΑΨΘΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Κατόπιν ενδελεχοφσ ανάλυςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ 
υπθρεςίασ, καταγράφουμε κατωτζρω τα μερίδια (ςε αξίεσ) που κατζχουν τα 15 κφρια 
εξαχκζντα το 2019 ελλθνικά προϊόντα -κατά τετραψιφιουσ κωδικοφσ δαςμολογίου- ςτισ 
ακόλουκεσ κατθγορίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν, κακϊσ και τουσ κφριουσ ξζνουσ 
προμθκευτζσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ, με τα αντίςτοιχα μερίδιά τουσ επί των 
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν:  

(α) Λάδια από πετρζλαιο (2710): μερίδιο 9,1%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σ. Αραβία (29,3%), 
Τουρκία (8,6%), ΘΑΕ (7,6%) 

(β) Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα ορυκτά (2714): μερίδιο 60,5%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ιταλία 
(16,5%), Ιςπανία (10,9%), Τουρκία (10,2%)   
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(γ) Βαμβάκι μθ λαναριςμζνο / χτενιςμζνο (5201): μερίδιο 52%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: 
Σουδάν (19,2%), Μπενίν (13,7%), ΘΡΑ (13,1%) 

(δ) Μιλα / αχλάδια / κυδϊνια νωπά (0808): μερίδιο 19,1%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: 
Ρολωνία (40,7%), Ιταλία (25,3%), Συρία (5,5%), Λίβανοσ (4,3%) 

(ε) Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα (0809): μερίδιο 26,7%, κφριοι 
ανταγωνιςτζσ: Ιταλία (26,9%), Συρία (19,2%), Λίβανοσ (15,2%), Ιςπανία (11%) 

(ςτ) Σςιγάρα & ποφρα (2402): μερίδιο 18,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σερβία (36,8%), 
Γερμανία (29,5%), Τουρκία (6,1%)  

(η) Πιατικά, είδθ νοικοκυριοφ, είδθ υγιεινισ & καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ (3924): 
μερίδιο 41,5%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Κίνα (15,8%), Τουρκία (13,4%), Ιταλία (5,8%), 
Μαλαιςία (5,1%)  

(θ) Φράουλεσ και άλλοι καρποί βρϊςιμοι (0810): μερίδιο 43,3%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: 
Ιταλία (46,8%), Τουρκία (2,2%) 

(κ) Χαρτί & χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι άλλεσ ανόργανεσ ουςίεσ (4810): μερίδιο 
3%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Κίνα (15,2%), Αυςτρία (14,4%), Γερμανία (13,1%), 
Φινλανδία (12,9%) 

(ι) Φάρμακα ςε μορφι δόςεων ι ςυςκευαςμζνα για λιανικι πϊλθςθ (3004): μερίδιο 
0,4%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Ελβετία (22,5%), Γερμανία (17,7%), Γαλλία (12,3%) 

(ια) Παραςκευάςματα φροφτων (2008): μερίδιο 26,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ιςπανία 
(21,8%), Ταϊλάνδθ (15,8%), Τουρκία (12,8%), Ιταλία (8,6%) 

(ιβ) Ελκυςτιρεσ (8701): μερίδιο 1,7%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Γερμανία (71,6%), Ιταλία 
(4,8%), Κίνα (4,6%), ουμανία (2,3%), Γαλλία (2%)  

(ιγ) Αζρια πετρελαίου & άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ (2711): μερίδιο 0,4%, κυρίαρχοι 
προμθκευτζσ: Σ. Αραβία (66,4%), Αλγερία (16,6%), ΘΑΕ (4,1%)   

 (ιδ) Θείο κάκε είδουσ (2503): μερίδιο 6,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Λιβφθ (25,1%), Σ. 
Αραβία (20,3%), ουμανία (16,5%), Ουκρανία (9,7%), ωςία (8,4%) 

(ιε) Παραςκευάςματα διατροφισ από αλεφρια, πλιγοφρια, ςιμιγδάλια (1901): μερίδιο 
3,3%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Ολλανδία (43,2%), Γαλλία (12,1%), Ιςπανία (10,4%). 

Επιπλζον, καταγράφουμε τισ αξίεσ, κακϊσ και τα μερίδια (ςε αξίεσ) που κατζχουν τα 20 
κφρια εξαχκζντα το 2019 ελλθνικά προϊόντα –κατά δεκαψιφια ανάλυςθ του 
αιγυπτιακοφ δαςμολογίου- ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν, 
κακϊσ και τουσ κφριουσ ξζνουσ προμθκευτζσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ, με τα αντίςτοιχα 
μερίδιά τουσ επί των αντίςτοιχων αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν: 

(α) 2710110060: Κατεργαςμζνα ζλαια από πετρζλαιο ι αςφαλτοφχα ορυκτά: ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ 2019: $547,14 εκατ., μερίδιο: 14,2%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σ. Αραβία (38,9%), 
Κουβζιτ (11%), ΘΑΕ (10,5%) 

(β) 2714900010: Φυςικι άςφαλτοσ: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $122,62 εκατ., μερίδιο: 
61,7%, ανταγωνιςτζσ: Ιταλία (16,8%), Ιςπανία (11,2%), Τουρκία (10,4%) 

(γ) 5201000090: Άλλο βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο, εκκοκκιςμζνο: 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $119,94 εκατ., μερίδιο: 51,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σουδάν 
(19,5%), Μπενίν (13,9%), ΘΡΑ (13,3%) 



 

71 

 

(δ) 0808100000: Μιλα νωπά: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $77,69 εκατ., μερίδιο: 19,2%, 
κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ρολωνία (40,9%), Ιταλία (25,4%), Συρία (5,5%), Λίβανοσ (4,3%) 

(ε) 3924100000: Πιατικά & άλλα είδθ για το ςερβίριςμα ςτο τραπζηι ι τθν κουηίνα, από 
πλαςτικζσ φλεσ: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $11,87 εκατ., μερίδιο: 55,9%, κφριοι 
ανταγωνιςτζσ: Κίνα (10,7%), Τουρκία (8,6%), Μαλαιςία (6,9%), Ν. Ηθλανδία (6,2%)  

(ςτ) 2402200000: Σςιγάρα: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $11,57 εκατ., μερίδιο: 18,9%, 
κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σερβία (36,5%), Γερμανία (30,7%), Τουρκία (6,6%) 

(η) 0810500000: Ακτινίδια νωπά: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $10,67 εκατ., μερίδιο: 47,4%, 
κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ιταλία (51,3%), Χιλι (1,3%) 

(θ) 0809300000: Ροδάκινα, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα νεκταρίνια, νωπά: ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ 2019: $7,64 εκατ., μερίδιο: 46,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ιςπανία (21,1%), 
Λίβανοσ (19,7%), Ιταλία (10,8%) 

(κ) 4810920000: Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, πολλαπλϊν ςτρϊςεων, ζςτω και 
επιφανειακϊσ χρωματιςμζνα, επιφανειακά διακοςμθμζνα ι τυπωμζνα, ςε κυλίνδρουσ ι 
ορκογϊνια (ςυμπεριλαμβανομζνων τετράγωνων) φφλλων, οποιουδιποτε μεγζκουσ: 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $7,46 εκατ., μερίδιο: 5,5%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Γερμανία 
(17,5%), Κίνα (15,1%), Φινλανδία (13,4%), Αυςτρία (10,9%), Σουθδία (10,1%) 

(ι) 2008700000: Κονςερβοποιθμζνα ροδάκινα, περιλαμβανομζνων νεκταρινιϊν: 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $6,42 εκατ., μερίδιο: 94,6%, κφριοσ ανταγωνιςτισ: Ιςπανία 
(5%) 

(ια) 3004901000: Αντιςυλλθπτικά, αντικαρκινικά φάρμακα, φάρμακα μεταμοςχεφςεων, 
καρδιαγγειακά φάρμακα, φάρμακα για χρόνιεσ αςκζνειεσ και άλλα φάρμακα: ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ 2019: $5,76 εκατ., μερίδιο: 0,5%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Ελβετία (31%), 
Γερμανία (18,1%), ΘΡΑ (8,1%)  

(ιβ) 2711130010: Τγροποιθμζνα βουτάνια, ςυςκευαςμζνα προσ λιανικι πϊλθςθ: 
ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $4,39 εκατ., μερίδιο: 0,4%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Σ. Αραβία 
(66,4%), Αλγερία (16,6%), ΘΑΕ (4,1%) 

(ιγ) 0809400000: Δαμάςκθνα νωπά: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $4,39 εκατ., μερίδιο: 
16,4%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Ιταλία (47,1%), Συρία (18,9%), Ιςπανία (9,2%), Λίβανοσ 
(7,9%) 

(ιδ) 8701200010: Ελκυςτιρεσ για οδοφσ για θμιρυμουλκοφμενα: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 
2019: $3,95 εκατ., μερίδιο: 1,5%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Γερμανία (86,6%), Ιταλία (4,1%), 
Κίνα (1,8%), Γαλλία (1,7%)  

(ιε) 2503000090: Θείο κάκε είδουσ, μθ εξευγενιςμζνο: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $3,36 
εκατ., μερίδιο: 6,8%, κφριοι ανταγωνιςτζσ: Λιβφθ (25,1%), Σ. Αραβία (20,3%), ουμανία 
(16,5%), Ουκρανία (9,7%), ωςία (8,4%) 

(ιςτ) 7210120010: Θλεκτρικζσ πλάκεσ, μθ επικαλυμμζνεσ ι τυπωμζνεσ, για τθν 
καταςκευι δοχείων ςυςκευαςίασ κρεπτικϊν υλικϊν, από πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από 
ςίδθρο ι χάλυβα, με πλάτοσ >=600 mm, επιχριςμζνα ι επικαλυμμζνα με καςςίτερο, 
πάχουσ >=0,5 mm: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $2,91 εκατ., μερίδιο: 4,1%, κυρίαρχοι 
προμθκευτζσ: Τουρκία (17,9%), Ολλανδία (16,6%), Κίνα (16,3%), Βζλγιο (12,8%), 
Γερμανία (12%) 
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(ιη) 1901909010: Παραςκευάςματα διατροφισ από δθμθτριακά, που περιζχουν λιπαρζσ 
ουςίεσ από γάλα: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $2,87 εκατ., μερίδιο: 19,7%, κφριοι 
ανταγωνιςτζσ: Ιρλανδία (33,8%), Γαλλία (19,6%), Δανία (17%). 

(ιθ) 7205210000: Κόκκοι από χαλυβοκράματα: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 2019: $2,45 εκατ., 
μερίδιο: 96,5%, κφριοσ ανταγωνιςτισ: Κίνα (3%) 

(ικ) 2401100010: Ακατζργαςτα καπνά, χωρίσ αφαίρεςθ του μίςχου: ελλθνικζσ εξαγωγζσ 
2019: $2,44 εκατ., μερίδιο: 0,9%, κυρίαρχοι προμθκευτζσ: Μαλάουι (25,2%), Βραηιλία 
(18,5%), Ινδονθςία (17,1%), Κίνα (11,7%), Ινδία (10%) 

(κ) 5201000010: Βαμβάκι μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο, μθ εκκοκκιςμζνο: ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ 2019: $2,2 εκατ., μερίδιο: 67,9%, κφριοσ ανταγωνιςτισ: Μπουρκίνα Φάςο 
(32,1%) 

2.1.2 Εμπόριο υπηρεςιών  

Ρίνακασ 17: Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 

Σε εκατ. € 2015 2016 2017 2018 2019 

Ειςπράξεισ 356,8 325,5 347,9 473,2 563,2 

Ρλθρωμζσ  80,2 70,8 81,8 117,9 141,7 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 276,6 254,7 266,1 355,3 421,5 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  

Ρίνακασ 18: Ειςπράξεισ τθσ Ελλάδασ από τθν Αίγυπτο 

Σε εκατ. € 2018 2019 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι BPM6 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Ταξιδιωτικό 15,9 3,4% 36,9 6,6% +132,1% 

Μεταφορζσ 445,2 94,1% 518,0 92,0% +16,3% 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ 12,1 2,6% 8,3 1,5% -31,4% 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
Σθμείωςθ: Από το 2015 και μετά, τα ζςοδα από καλάςςιεσ μεταφορζσ υπολογίηονται πλζον με βάςθ το 
Υπόδειγμα Εκτίμθςθσ τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ, βάςει του οποίου θ γεωγραφικι κατανομι των εςόδων 
γίνεται με βάςθ τον ελλιμενιςμό των πλοίων και όχι απαραίτθτα με βάςθ τον εμπορικό εταίρο. 

Επιςθμαίνουμε το χαμθλό επίπεδο των ειςπράξεων από ταξιδιωτικό ςυνάλλαγμα, το 
οποίο οφείλεται ςτο ςχετικά χαμθλό επίπεδο των τουριςτικϊν ειςροϊν από Αίγυπτο. 
Πςον αφορά τισ μεταφορζσ, ςφμφωνα με το νζο τρόπο υπολογιςμοφ από το 2015 και 
μετά, με βάςθ τον ελλιμενιςμό των πλοίων, οι ειςπράξεισ από μεταφορζσ εμφανίηονται 
ςχετικά αυξθμζνεσ, ωςτόςο κεωροφμε ότι θ ελλθνικι ναυτιλία διακζτει ακόμθ 
μεγαλφτερα περικϊρια ανάπτυξθσ και δραςτθριοποίθςθσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά 
εμπορευματικϊν φορτίων.   

Ρίνακασ 19: Τουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Ελλάδα από τθν Αίγυπτο 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Αφίξεισ από τθν Αίγυπτο ςτθν Ελλάδα  26.077 31.564 25.253 32.632 47.660 

Ροςοςτό ςτο ςφνολο των αφίξεων 0,10% 0,11% 0,08% 0,10% 0,14% 

Μεταβολι  +187,7% +21,0% -20,0% +29,2% +46,0% 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ  
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Ρίνακασ 20: Ρλθρωμζσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο 

Σε εκατ. € 2018 2019 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι BPM6 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Ταξιδιωτικό 32,1 27,2% 37,6 26,5% +17,1% 

Μεταφορζσ 75,3 63,9% 83,1 58,6% +10,4% 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ 10,6 8,9% 21,0 14,8% +98,1% 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ  

2.2 Άμεςεσ επενδύςεισ 

2.2.1 Επενδύςεισ τησ Ελλϊδασ ςτην Αύγυπτο 

Ρίνακασ 21: Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο 

Σε εκατ. € 2015 2016 2017 2018 2019 

οζσ  0,425 0,314 0,314 0,210 0,033 

Απόκεμα  Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
Σθμείωςθ: Τα ςτοιχεία αποκεμάτων (stocks) ελλθνικϊν επενδφςεων ςτθν Αίγυπτο δε μασ 
παραςχζκθκαν, χαρακτθριηόμενα ωσ εμπιςτευτικά. (Μ/Δ =  μθ διακζςιμα ςτοιχεία) 

Το ςυνολικό φψοσ των επενδυμζνων ελλθνικϊν κεφαλαίων (stock) ςτθν Αίγυπτο, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιεφουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ζχει επεξεργαςτεί 
ο οργανιςμόσ ENTERPRISE GREECE (ενθμζρωςθ Ιοφνιοσ 2017, ςτοιχεία 2015), εκτιμάται 
ότι ανζρχεται ςε €779 εκατ. όςον αφορά τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςε €433 εκατ. όςον 
αφορά τα ίδια κεφάλαια. Ωςτόςο κατά τεκμιριο κεωροφμε ότι το πραγματικό 
επενδυμζνο κεφάλαιο είναι υψθλότερο, δεδομζνου ότι πολλζσ ελλθνικζσ επενδφςεισ 
πραγματοποιοφνται μζςω τρίτων χωρϊν (π.χ. Κφπρου).  

Οι ελλθνικζσ επενδφςεισ εντοπίηονται κυρίωσ ςτουσ εξισ τομείσ: βιομθχανιϊν χάρτου, 
τςιμζντου, πετρελαίου, καταςκευϊν, τροφίμων, χρωμάτων και δομικϊν υλικϊν, 
ςυςτθμάτων άρδευςθσ, αλουμινίου, τραπεηϊν, καλαςςίων και αεροπορικϊν 
μεταφορϊν, υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, τεχνολογίασ πλθροφορικισ. Εκ των 
ςθμαντικότερων ελλθνικϊν επενδφςεων είναι οι ακόλουκεσ: ΤΙΤΑΝ (τςιμζντα), Alumil, 
ΕΤΕΜ (αλουμίνιο), Κεραμουργία Β. Ελλάδοσ (Κοκάλθ, δομικά υλικά), Αρχιρόδον (τεχνικά 
ζργα λιμζνων), Orange Wave / Biofresh (χυμοί), Eurodrip (ςυςτιματα υδρεφςεωσ και 
αρδεφςεωσ), Χαρτοποιία Θράκθσ (Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομθχανία, 
υπό διαδικαςία εξυγίανςθσ), Edita / Chipita (τρόφιμα), POLYECO / GAEA (διαχείριςθ 
επικίνδυνων αποβλιτων, εναλλακτικά καφςιμα), Er-Lack (χρϊματα), Εκνικι Τράπεηα 
(υπό διαδικαςία εξόδου από τθν αιγυπτιακι τραπεηικι αγορά), IC Systems (βιομθχανικόσ 
αυτοματιςμόσ), EPSI Egypt (ψυκτικόσ εξοπλιςμόσ), Πμιλοι Χανδρι και Ευγενίδθ 
(καλάςςιεσ μεταφορζσ), CCC (καταςκευζσ), Emulcom (κυγατρικι του ομίλου Γρθγοριάδθ, 
αςφαλτικά γαλακτϊματα), Aegean Airlines (αεροπορικζσ μεταφορζσ), ΑΧΟΝ 
(εκπαίδευςθ), ΕNERGEAN (ζρευνα & εξόρυξθ πετρελαίου / φυςικοφ αερίου), BCI Egypt 
(κυγατρικι τθσ EUROCERT, πιςτοποιιςεισ), CARE DIRECT (προϊόντα και υπθρεςίεσ για 
νζεσ μθτζρεσ), Calsta Workwear (φόρμεσ & ρουχιςμόσ εργαςίασ). 

Σθμαντικι εξζλιξθ που ζλαβε χϊρα κατά τθ διάρκεια του 2019 και ςυγκεκριμζνα προσ το 
τζλοσ του ζτουσ, ιταν θ επίλυςθ των χρονιηόντων –εδϊ και ςχεδόν εικοςαετία- 
προβλθμάτων τθσ ελλθνικϊν ςυμφερόντων κεραμουργίασ Egyptian Greek for Clay Bricks 
& Roof Tiles, του ομίλου Κεραμουργίασ Β. Ελλάδοσ, που επιςφραγίςτθκε δια τθσ 
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οριςτικισ εγγραφισ τθσ γθσ επί τθσ οποίασ ςτεγάηεται το εργοςτάςιο τθσ εταιρείασ ςτθν 
περιφζρεια Minya τθσ Άνω Αίγυπτο ςτο κτθματολόγιο, ϊςτε να μπορεί πλζον θ 
επιχείρθςθ να λειτουργεί ςε πλιρθ δυναμικότθτα.  

Επιςθμαίνεται ότι ωσ άνω κετικι εξζλιξθ οφείλεται αςφαλϊσ ςε ςειρά πολυετϊν 
ενεργειϊν και παρεμβάςεων είτε τθσ Ρρεςβείασ Καΐρου ι –μζςω τθσ Ρρεςβείασ- τθσ 
ελλθνικισ πολιτικισ θγεςίασ, που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ ςταδιακι επίλυςθ πλθκϊρασ 
προβλθμάτων που αντιμετϊπιηε θ ωσ άνω ελλθνικι επζνδυςθ, αλλά και, ςτθν 
εκμετάλλευςθ τθσ ευνοϊκισ ςυγκυρίασ τθσ ζβδομθσ τριμεροφσ ςυνόδου κορυφισ 
Ελλάδασ-Αιγφπτου-Κφπρου που ζλαβε χϊρα ςτο Κάιρο ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου. 
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι το ευνοϊκό momentum τθσ ανωτζρω ςυνόδου απζφερε 
οριςμζνεσ κετικζσ εξελίξεισ όςον αφορά τθ μερικι επίλυςθ ςειράσ πρόςκετων 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ελλθνικζσ επενδφςεισ (λ.χ. τςιμεντοποιΐα ΤΙΤΑΝ) ι και 
προϊόντα (λ.χ. ελλθνικι φζτα) ςτθν Αίγυπτο.    

Ρλιρθσ κατάλογοσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ ζχουν επενδφςει ςτθν Αίγυπτο 
παρατίκεται ςτο ςτατιςτικό παράρτθμα (βλ. πίνακα 3). 

2.2.2 Επενδύςεισ τησ Αιγύπτου ςτην Ελλϊδα 

Ρίνακασ 22: Επενδφςεισ τθσ Αιγφπτου ςτθν Ελλάδα 

Σε εκατ. € 2015 2016 2017 2018 2019 

οζσ  0,802 1,773 6,479 7,405 8,773 

Απόκεμα  Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
Σθμείωςθ: Τα ςτοιχεία αποκεμάτων (stocks) αιγυπτιακϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα κατά τθν 
αναφερόμενθ περίοδο είναι αμελθτζα, ςφμφωνα με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. (Μ/Δ =  μθ 
διακζςιμα ςτοιχεία) 

2.3 Θεςμικό πλαύςιο οικονομικόσ ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ – 

Αιγύπτου  

Το διμερζσ κεςμικό πλαίςιο οικονομικισ ςυνεργαςίασ είναι εξαιρετικά εκτεταμζνο, με 
τθν πρϊτθ εμπορικι ςυμφωνία να χρονολογείται από το ζτοσ 1895. Κατωτζρω 
παρατίκενται οι κφριεσ διμερείσ ςυμφωνίεσ οικονομικοφ περιεχομζνου, από τα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του 1960 και ζπειτα, όπωσ ζχουν καταγραφεί από τθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία 
του ΥΡΕΞ.  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΘΝΩΜΕΝΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΡΟΣΘΤΘΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΘΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 26/09/1966, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 22, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/06/1967, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 98/Α, 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 14/06/1967 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΘΝΩΜΕΝΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 23/07/1968, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 113, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 08/03/1969, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 42/Α, 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 08/03/1969, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 10/06/1969 
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 ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 11/02/1976, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: Ν.518, 
ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 11/01/1977, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 4/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 11/01/1977, 
ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : ΑΝΑΔΟΜΙΚΑ 01/01/1976 

 ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 06/03/1979, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1033, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/03/1980, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 58/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/03/1980, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 27/05/1980  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΔΙΜΕΟΥΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1453, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 16/06/1984, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 88/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
16/06/1984, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 18/04/1981 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1441, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 21/05/1984, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 71/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
21/05/1984, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 21/07/1984 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΔΙ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 
18/04/1981 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 15/10/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.1595, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 19/05/1986, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 66/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
19/05/1986, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 26/09/1986 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ 
ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 24/02/1986, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1715, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 08/07/1987, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 117/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
08/07/1987, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/03/1989 

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 28/10/1987, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1984, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 10/12/1991, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 188/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
10/12/1991, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 20/01/1992 
 
 



 

76 

 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 16/07/1993, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.2294, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 24/02/1995, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 42/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
24/02/1995, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 06/04/1995 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΦΥΓΘ ΤΘΣ ΔΙΡΛΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΡΟΤΟΡΘ ΤΘΣ 
ΦΟΟΔΙΑΦΥΓΘΣ ΑΝΑΦΟΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΟΥΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 27/11/2004, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3484, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 07/08/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 170/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
07/08/2006, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 23/08/2006 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 27/11/2004, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3392, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 04/10/2005, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 241/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
04/10/2005, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 19/10/2005 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 30/05/2005, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3435, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/02/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 30/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/02/2006  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ 
ΤΩΝ ΔΙΜΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 07/06/2005, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 
07/06/2005 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 07/05/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3478, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 19/07/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 151/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
19/07/2006 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΣΥΝΔΟΜΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΣΕΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 19/06/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3641, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/02/2008, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 23/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/02/2008 

 

 

 

 



 

77 

 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ 
ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 31/10/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.3664, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 02/06/2008, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 100/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
02/06/2008  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ 
ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 13/06/2013, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4291, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 24/09/2014, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 202/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
24/09/2014  

 ΤΙΜΕΕΣ ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 29/10/2014, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: Ν. 
4421/2016, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 29/6/2016, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: Αϋ179, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
29/6/2016, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 30/10/2017 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ 
ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΓΕΩΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΚΑΙΟ, ΘΜΕ. ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 04/12/2014, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4424, ΘΜΕΟΜ. ΚΥΩΣΘΣ : 27/09/2016, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 183/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
27/09/2016   

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΚΑΙΟ, ΘΜΕ. ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 04/12/2014  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 08/12/2015  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΙΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 21/02/2016, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4448, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 13/01/2017, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 1/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
13/01/2017  
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 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΤΘΣ ΚΥΡΙΑΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΡΕΔΙΟ ΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 05/07/2017  

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΙΣΜΟ ΚΟΥΑΗΙΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ,ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ 
ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΕΝΕΓΕΙΑΣ,ΕΜΡΟΙΟΥ,ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΔΘΜ. ΤΘΣ ΚΥΡΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 21/11/2017 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΡΤΟΥ & ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΘΣ 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΘΤΘ, 10/10/2018 (ςτο περικϊριο τθσ 6θσ Τριμεροφσ Συνόδου 
Κορυφισ Ελλάδοσ-Κφπρου-Αιγφπτου). ΕΚΚΕΜΕΙ Θ ΚΥΩΣΘ ΤΘΣ. 

Στο περικϊριο τθσ ιδίασ ωσ άνω Συνόδου υπεγράφθςαν ςτισ 10/10/2018 τα παρακάτω 
μνθμόνια τριμεροφσ ςυνεργαςίασ Ελλάδοσ- Κφπρου Αιγφπτου:  

(α) Μνθμόνιο Συνεργαςίασ για τθν Εκπαίδευςθ ςε κζματα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου 
Ανάπτυξθσ μεταξφ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων Ελλάδοσ, 
Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου και Τπουργείου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ Αιγφπτου 

β) Μνθμόνιο Συνεργαςίασ  ςτον τομζα Μικρομεςαίων Επιχειριςεων και 
Επιχειρθματικότθτασ  μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ Ελλάδοσ, 
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ & Τουριςμοφ Κφπρου και Υπουργείου 
Εμπορίου & Βιομθχανίασ Αιγφπτου  

γ) Μνθμόνιο Συνεργαςίασ επί τθσ τεχνικισ ςυνεργαςίασ ςτον τελωνειακό τομζα μεταξφ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, Σμιματοσ Σελωνείων και Φόρων Κφπρου και 
Αιγυπτιακισ Σελωνειακισ Αρχισ  

δ) Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ Φορζων Προϊκθςθσ Επενδφςεων (μεταξφ Enterprise 
Greece, Cyprus Investment Promotion Agency και Egyptian General Authority for 
Investments).  

2.4 Απολογιςμόσ δρϊςεων οικονομικόσ διπλωματύασ 2019 

 Δράςεισ και παρεμβάςεισ Γραφείου Ο.Ε.Υ. ςε ςυντονιςμό με τθν Ρρεςβεία Καΐρου 
(επιςκζψεισ, αποςτολι ρθματικϊν διακοινϊςεων), ςε διαρκι ςυνεργαςία με τθν 
Αντιπροςωπεία Ε.Ε., τα αρμόδια Υπουργεία Εμπορίου & Βιομθχανίασ, Μεταφορϊν, 
Γεωργίασ, τα Τελωνεία και τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ λοιπϊν αιγυπτιακϊν υπθρεςιϊν, 
κακϊσ επίςθσ ςε ςυνεργαςία με Αιγφπτιουσ ειςαγωγείσ, για επίλυςθ προβλθμάτων και 
άρςθ τεχνικϊν εμποδίων ςτισ ειςαγωγζσ ελλθνικϊν προϊόντων.  

 Επιςκζψεισ – παραςτάςεισ ςτα παραγωγικά υπουργεία (Εμπορίου, Βιομθχανίασ, 
Γεωργίασ, Ρετρελαίου, Ενζργειασ, Επενδφςεων), ςτα Υπουργεία Εξωτερικϊν, 
Δικαιοςφνθσ και Μεταφορϊν, ςτισ πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ Αρχζσ και εν γζνει ςτισ 
Αρχζσ τθσ χϊρασ (τελωνεία, λιμενικζσ Αρχζσ, διοικιςεισ βιομθχανικϊν ηωνϊν, Κεντρικι 
Τράπεηα, περιφζρειεσ κλπ.) για διευκζτθςθ – επίλυςθ επιμζρουσ προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ. 
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 Ραρεμβάςεισ προσ το Υπουργείο Επενδφςεων, τθ Γενικι Αρχι Επενδφςεων (GAFI), τθν 
Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA), το Υπουργείο Μεταφορϊν, τθν κρατικι εταιρεία 
πετρελαίου (EGPC), κακϊσ και επιςκζψεισ ςε περιφερειακζσ Διοικιςεισ-Νομαρχίεσ, είτε 
για επίλυςθ ςειράσ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οριςμζνοι εκ των Ελλινων 
επενδυτϊν, είτε προσ υποβοικθςθ ελλθνικϊν εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ι 
επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν Αίγυπτο για τθν υπζρβαςθ εμποδίων. Στο 
τζλοσ του 2019 (Δεκζμβριοσ), χάρθ ςτισ ενζργειεσ του Ζλλθνα Ρρζςβθ, ςε ςυντονιςμό και 
ςυνεργαςία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ., επιλφκθκε οριςτικά το πρόβλθμα που αντιμετϊπιςε 
επί περίπου εικοςαετία θ εταιρεία Egyptian Greek for Clay Bricks & Roof Tiles – επζνδυςθ 
τθσ Κεραμουργίασ Β. Ελλάδοσ ςτθν Αίγυπτο- με τθν εγγραφι τθσ γθσ επί τθσ οποίασ 
ςτεγάηονται οι παραγωγικζσ τθσ εγκαταςτάςεισ. Θζςθ προβλθμάτων ςε διμερείσ 
ςυναντιςεισ ςε επίπεδο ΥΡΕΞ ςε Ελλάδα και Αίγυπτο. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο εδϊ 
Αντιπροςωπείασ τθσ Ε.Ε.  

 Ρλθροφόρθςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςε ελλθνικζσ επιχειριςεισ αναφορικά με το 
υιοκετθκζν, από τισ αρχζσ του 2016, κακεςτϊσ υποχρεωτικισ εγγραφισ αλλοδαπϊν 
παραγωγικϊν μονάδων ςε ειδικά μθτρϊα του Υπουργείου Εμπορίου (registration). 
Συντονιςμζνεσ προςπάκειεσ και ενζργειεσ Γραφείου Ο.Ε.Υ., με ςτόχο τθν υποβοικθςθ 
τθσ εγγραφισ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε εν λόγω ειδικά μθτρϊα, ϊςτε να επιτραπεί 
ςε αυτζσ να εξάγουν τα προϊόντα τουσ ςτθν Αίγυπτο. Επιτυχείσ παρεμβάςεισ μασ –ςε 
ςυντονιςμό με τθν εδϊ Διπλ. Αντιπροςωπεία τθσ Ε.Ε.- προσ τισ αρμόδιεσ αιγυπτιακζσ 
Αρχζσ (Υπ. Εμπορίου, GOEIC) με ςκοπό τθν άρςθ του αδιεξόδου που δθμιουργικθκε το 
καλοκαίρι 2019, όταν είχε αλλάξει το κεςμικό πλαίςιο που ρφκμιηε τθν πιςτοποίθςθ 
προϊόντων προ φόρτωςθσ, με αποτζλεςμα τουλάχιςτον 4 ελλθνικζσ εταιρείεσ να μθν 
μποροφν να εξάγουν τα προϊόντα τουσ ςτθν Αίγυπτο. Επιπλζον, οι προςπάκειεσ του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ., ςε ςυντονιςμό με τθν εδϊ Διπλ. Αντιπροςωπεία τθσ Ε.Ε., είχαν ωσ 
αποτζλεςμα –εξ όςων γνωρίηουμε- τθν εγγραφι κατά τθ διάρκεια του 2019, 7 ελλθνικϊν 
εταιρειϊν ςτα μθτρϊα του Υπουργείου Εμπορίου.    

 Συντονιςμζνεσ παρεμβάςεισ του Γραφείου Ο.Ε.Υ., ςε ςυνεργαςία με το ΥΡΑΑΤ, τθν 
Ρρεςβεία και τθν εδϊ Διπλ. Αντιπροςωπεία τθσ Ε.Ε., τόςο προσ τισ αρμόδιεσ 
αιγυπτιακζσ Αρχζσ (Υπουργεία Γεωργίασ και Υγείασ, Εκνικι Αρχι Αςφάλειασ Τροφίμων-
NFSA), με ςκοπό να ξεπεραςτοφν προβλιματα ςτθν απρόςκοπτθ ειςαγωγι φορτίων 
ελλθνικισ φζτασ από διάφορουσ Ζλλθνεσ προμθκευτζσ, επί τθ βάςει αυςτθροφ και μθ 
ςυμμορφοφμενου με τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ αιγυπτιακοφ προτφπου του 
ζτουσ 2005, αναφορικά με τα επίπεδα περιεκτικότθτασ τθσ φζτασ ςε ηφμεσ. Τα εν λόγω 
προβλιματα είχαν καταγραφεί από τισ αρχζσ του 2018.  Στισ αρχζσ του 2020 θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ τροποποίθςε  ςυγκεκριμζνθ προβλθματικι διάταξθ του 
προτφπου.      

 Καλλιζργεια επαφϊν με κρατικοφσ φορείσ (Υπουργείο Μεταφορϊν, Εκνικι Αρχι 
Σθράγγων, Μετρό Καΐρου, Αρχι Οικονομικισ Ηϊνθσ Διϊρυγασ Σουζη), αλλά και ιδιωτικζσ 
εταιρείεσ ςυμβοφλων του κλάδου καταςκευϊν, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ 
ενδιαφερόμενων ελλθνικϊν κλαδικϊν φορζων και επιχειρθματικϊν ομίλων που 
επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτον καταςκευαςτικό κλάδο και ςτα μεγάλα 
δθμόςια ζργα που υλοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο. Επίςθσ, επαφζσ με τισ αιγυπτιακζσ 
Αρχζσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ προςπακειϊν ελλθνικϊν 
επιχειρθματικϊν ομίλων να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν Αίγυπτο, ιδιαίτερα ςτουσ κλάδουσ 
τεχνικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε καταςκευαςτικά ζργα μετρό, εκςυγχρονιςμοφ 
και επζκταςθσ λιμενικϊν υποδομϊν, κακϊσ επίςθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και 
επιπλοβιομθχανίασ. 
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 Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. μερίμνθςε για τθ διοργάνωςθ επιχειρθματικισ αποςτολισ 9 
εταιρειϊν μελϊν του Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδασ (ΣΒΒΕ) που 
επιςκζφκθκε το Κάιρο το διάςτθμα 4-7 Μαρτίου 2019 με επικεφαλισ τον τότε 
Υφυπουργό Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ κ. Γιαννακίδθ, κακϊσ και τον τότε Γενικό 
Γραμματζα ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, κ. Μπράχο. Θ ελλθνικι 
επιχειρθματικι αποςτολι υλοποιικθκε δια τθσ ςυνεργαςίασ του ΣΒΒΕ με τθν 
Ομοςπονδία Αιγυπτιακϊν Βιομθχανιϊν (FEI) και το Γραφείο μασ. Στισ 5 Μαρτίου 
διοργανϊκθκε επιχειρθματικό φόρουμ ςτουσ χϊρουσ τθσ FEI, όπου υπεγράφθ μνθμόνιο 
ςυνεργαςίασ μεταξφ FEI και ΣΒΒΕ, ενϊ πραγματοποιικθκαν ςυνολικά περίπου 90 
ςυναντιςεισ των 9 μελϊν τθσ επιχειρθματικισ αποςτολισ του ΣΒΒΕ με 50 αιγυπτιακοφσ 
ομίλουσ, κακϊσ και περί τισ 15 πρόςκετεσ ςυναντιςεισ που διευκετικθκαν επί τόπου 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Στισ 6 Μαρτίου, τα μζλθ τθσ ελλθνικισ αποςτολισ 
πραγματοποίθςαν επίςκεψθ ςτθν ζδρα τθσ Αρχισ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ςτθν Ιςμαθλία, 
όπου θ αιγυπτιακι πλευρά προζβθ ςε εμπεριςτατωμζνθ παρουςίαςθ τόςο του 
επενδυτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου ςτθ χϊρα και του ιδιαίτερα φιλικοφ κακεςτϊτοσ 
υποδοχισ επενδφςεων τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ Σουζη. 

 Το Γραφείο μασ μερίμνθςε για το κλείςιμο προκακοριςμζνων ςυναντιςεων για τισ 8 
ελλθνικζσ επιχειριςεισ διαφόρων κατθγοριϊν δομικϊν υλικϊν που μετείχαν ςτθ 2θ 
BIG 5 CONSTRUCT EGYPT, θ οποία ζλαβε χϊρα κατά το διάςτθμα 2-4 Σεπτεμβρίου 2019, 
ςτο νζο διεκνζσ εκκεςιακό κζντρο του Καΐρου. Στθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ 
πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 60 ςυναντιςεισ εκπροςϊπων των ελλθνικϊν εταιρειϊν με 
εκπροςϊπουσ 18 αιγυπτιακϊν ομίλων, τισ οποίεσ οργάνωςε το Γραφείο μασ. 

 Το Γραφείο μασ ςυνεργάςτθκε με τουσ Αιγφπτιουσ διοργανωτζσ (Υπουργείο 
Επικοινωνιϊν & Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ) και κατζβαλε προςπάκειεσ για επανάλθψθ 
εκνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ CAIRO ICT 2019 (1-4.12.2019), ςε ςυνεννόθςθ με το 
ελλθνικό Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. Εν λόγω ςυμμετοχι δεν κατζςτθ 
δυςτυχϊσ τελικϊσ δυνατι.   

 Φόρουμ Φυςικοφ Αερίου Ανατολικισ Μεςογείου (EMGF): Εν λόγω πρωτοβουλία 
ξεκίνθςε ςτα μζςα Ιανουαρίου 2019, κατόπιν ςχετικισ δραςτθριοποίθςθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ (Υπ. Ρετρελαίου). Στθ διάρκεια του 2019 ζλαβαν χϊρα 2 Υπουργικζσ Σφνοδοι 
(Ιανουάριο & Ιοφλιο), 4 ςφνοδοι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Υψθλοφ Επιπζδου (HLWG, 
Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιοφλιο και Νοζμβριο), κακϊσ και θ εναρκτιρια ςφνοδοσ τθσ 
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ Βιομθχανίασ Φυςικοφ Αερίου (GIAC, Νοζμβριο). Το Γραφείο 
μασ, ςε ςυντονιςμό με τθν Ρρεςβεία, παρείχε πλιρθ οργανωτικι υποςτιριξθ πριν και 
κατά τθ διάρκεια των ςυνόδων, κακϊσ και εκπροςϊπθςθ ςτα όργανα του Φόρουμ, όταν 
δεν υπιρχε εκπρόςωποσ του ΥΡΕΝ.  

 Συμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και παροχι ςυνδρομισ ςτο πλαίςιο τθσ 7θσ Τριμεροφσ 
Συνάντθςθσ Κορυφισ Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου που ζλαβε χϊρα ςτο Κάιρο ςτισ 
8.10.2019. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ., ςε ςυντονιςμό με τθν Ρρεςβεία Καΐρου και τισ αρμόδιεσ 
ελλθνικζσ υπθρεςίεσ, προζβθ ςε ςειρά ενεργειϊν προσ τισ αιγυπτιακζσ Αρχζσ, με ςκοπό 
τθν προετοιμαςία τθσ Συνάντθςθσ. Στθ ςυνάντθςθ κορυφισ μετείχε ο τότε  
Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Ο.Ε.Υ.,  κ. Μακρανδρζου.  

 Συμμετοχι ςτθν προετοιμαςία, ςε ςυνεργαςία με τθν κεντρικι υπθρεςία του ΥΡΕΞ, 
αλλά και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. τθσ αιγυπτιακισ πρεςβείασ ςτθν Ακινα, τθσ 4θσ ευρω-
αραβικισ διάςκεψθσ κορυφισ που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα κατά το διιμερο 29-
30.10.2019, με τίτλο “A Strategic Partnership”, ςτθν οποία τθν Αίγυπτο εκπροςϊπθςε ο 
Υπουργόσ Ρετρελαίου κ. El-Molla.  
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 Οργάνωςθ μικρισ αποςτολισ δφο αιγυπτιακϊν επιχειριςεων ςε πρόγραμμα “hosted 
buyers” και επιχειρθματικϊν  ςυναντιςεων του Enterprise Greece για τον κλάδο 
γαλακτοκομικϊν & τυριϊν, που υλοποιικθκε κατά το διάςτθμα 9-14.6.2019. 

 Οργανωτικι ςυνδρομι Γραφείου Ο.Ε.Υ. προσ τθν εδϊ Διπλ. Αντιπροςωπεία τθσ Ε.Ε. για 
προετοιμαςία του πρϊτου επιχειρθματικοφ ςυνεδρίου τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο 
(UfM Business Forum), που ζλαβε χϊρα ςτισ 18.6.2019 με τθ ςυμμετοχι περίπου 150 
εκπροςϊπων του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, ςτο οποίο μετείχε ο Ρρόεδροσ του 
Επιμελθτθρίου Ρειραιϊσ, κακϊσ και τθσ Επιτροπισ Εμπορίου τθσ Ζνωςθσ των 
Μεςογειακϊν Επιμελθτθρίων (ASCAME), κ. Βαςίλθσ Κορκίδθσ. Το Γραφείο μασ 
προςζλκυςε ςτθν εκδιλωςθ εδϊ δραςτθριοποιοφμενεσ επιχειριςεισ ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων, αλλά και οικονομικοφσ εταίρουσ ελλθνικϊν επιχειριςεων.  

 Συμμετοχι εκπροςϊπου Γραφείου Ο.Ε.Υ. (Σφμβουλοσ Ο.Ε.Υ. Αϋ., κ. Γκάςιοσ) ςε 
ςυναντιςεισ των Υποεπιτροπϊν ςτο πλαίςιο τθσ Συμφωνίασ Σφνδεςθσ Ε.Ε.-Αιγφπτου, 
για τουσ τομείσ βιομθχανίασ, εμπορίου, υπθρεςιϊν, επενδφςεων, γεωργίασ, τελωνειακισ 
ςυνεργαςίασ (17.6.2019). 

 Ραρουςία ςτισ 15.9.2019 τότε Ρροϊςταμζνου Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. Μακρανδρζου και 
Συμβοφλου Ο.Ε.Υ. Αϋ κ. Γκάςιου, ςε τελετι κλειςίματοσ προγράμματοσ τεχνικισ 
βοικειασ υπό τον τίτλο “Trade & Domestic Market Enhancement Programme” 
(TDMEP), ςτο οποίο μετείχαν –ςε ςκζλοσ του που αφοροφςε το εξωτερικό εμπόριο και 
τισ εξαγωγζσ- μερικοί Ζλλθνεσ εμπειρογνϊμονεσ, μεταξφ των οποίων ο Δρ. Γ. 
Μυρογιάννθσ, ωσ επικεφαλισ (“team leader”).  

 Συμμετοχι εκπροςϊπου Γραφείου Ο.Ε.Υ. (Σφμβουλοσ Ο.Ε.Υ. Αϋ., κ. Γκάςιοσ) ςτισ 
εργαςίεσ τθσ 10θσ ςυνάντθςθσ Οικονομικοφ Διαλόγου Ε.Ε.-Αιγφπτου (17-18.9.2019).  

 Συμμετοχι ςτελζχουσ του Γραφείου Ο.Ε.Υ. (Σφμβουλοσ Ο.Ε.Υ. Αϋ, Ρ. Γκάςιοσ) ςε δφο 
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ προσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ κλάδου δομικϊν υλικϊν, ςτθν 
Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ, που διοργάνωςε το Enterprise Greece, θ μεν πρϊτθ ςτισ 
26.3.2019 (Ακινα), θ δε δεφτερθ ςτισ 27.3.2019 (Θεςςαλονίκθ), κακϊσ και ςε κεματικι 
θμερίδα πλθροφόρθςθσ Ελλινων επιχειρθματιϊν ςτθν Ακινα, που διοργάνωςε θ Β8 
Διεφκυνςθ ΥΡΕΞ με το ΕΒΕΑ, ςτισ 19.12.2019, με αντικείμενο τθν αιγυπτιακι αγορά 
φαρμακευτικϊν & καλλυντικϊν. 

 Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. παρείχε ςυνδρομι ςτο Αραβο-Ελλθνικό Επιμελθτιριο Εμπορίου & 
Αναπτφξεωσ ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ 3θσ θμερίδασ “Doing Business in the 
Arab World”, που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα ςτισ 21.3.2019, αποςτζλλοντασ προςκλιςεισ 
και εξαςφαλίηοντασ ςυμμετοχζσ –ακόμθ και ωσ ομιλθτϊν- εκπροςϊπων αιγυπτιακϊν 
επιχειριςεων. Στθν θμερίδα ςυμμετείχε ωσ ομιλθτισ ο τότε Ρροϊςτάμενοσ του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. Μακρανδρζου. Μικρι ςυνδρομι παρείχαμε ςτο Αραβο-Ελλθνικό 
Επιμελθτιριο και κατά τθν προετοιμαςία του 8ου Αραβο-Ελλθνικοφ οικονομικοφ φόρουμ 
που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα ςτο τζλοσ Νοεμβρίου (27-28.11.2019).  

 Ενθμζρωςθ αιγυπτιακϊν φορζων και επιχειριςεων/προςζλκυςθ εμπορικϊν 
επιςκεπτϊν ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα. Συνεργαςία με εδϊ εταιρεία που 
αντιπροςωπεφει τθν HELEXPO (Al-Raheek) για επιλογι αιγυπτιακϊν εταιρειϊν που 
ςυμμετζχουν ςτα Hosted Buyers Programs των ςθμαντικϊν διεκνϊν εκκζςεων που 
διοργανϊνονται ςτθν Ελλάδα.     
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3  Συμπερϊςματα – προτϊςεισ 

3.1 Προοπτικό ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και 

υπηρεςιών 

Ρίνακασ 23: Κλάδοι με προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν και υπθρεςιϊν 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 
Ενζργεια: Ρετρζλαιο-Φυςικό Αζριο 

 

Συμμετοχι ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε κρατικοφσ 
διαγωνιςμοφσ για ζρευνα & ανάπτυξθ κοιταςμάτων, 
εγγραφι ςε καταλόγουσ προμθκευτϊν αιγυπτιακοφ 

κράτουσ. 
Συνεργαςία ςτον ενεργειακό κλάδο, κυρίωσ ςε 

δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ και μεταφοράσ φυςικοφ 
αερίου που ζχει εντοπιςτεί ςτο καλάςςιο χϊρο μεταξφ 

Κφπρου και Αιγφπτου 

2 
Ρεριβάλλον - Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 
 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μεταφορά 
τεχνογνωςίασ, προςταςία καλάςςιου περιβάλλοντοσ, 
διεκδίκθςθ προγραμμάτων και ζργων αποκατάςταςθσ 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. 
Δυνατότθτα μεταφοράσ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ ςε 

τεχνικό και διαχειριςτικό επίπεδο για ΑΡΕ και ςυμβατικι 
ενζργεια 

 

3 
Καταςκευζσ 

 

Υπεργολαβικι ανάλθψθ ζργων δθμιουργίασ & 
εκςυγχρονιςμοφ υποδομϊν, εξαγωγζσ δομικϊν υλικϊν, 
μεταφορά ελλθνικισ τεχνογνωςίασ (επιχειριςεων και 

δθμόςιων φορζων για παροχι βοικειασ ςε ζργα, project 
management κ.α.) και ςυμπράξεισ για από κοινοφ 

ανάλθψθ ζργων ανάπτυξθσ υποδομϊν 

4 
Γεωργία 

 

Εξαγωγζσ γεωργικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 
άρδευςθσ. 

Ανάπτυξθ ελαιοκαλλιεργειϊν & παροχι τεχνογνωςίασ 
τυποποίθςθσ ελαίων, ιχκυοκαλλιεργειϊν, μεταποίθςθσ 
αγροτικϊν προϊόντων- ενδεδειγμζνθ θ ανάπτυξθ κοινϊν 

επιχειριςεων 

5 
Υγεία: νοςοκομεία, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, 
φάρμακα 

 

Συνεργαςία με τοπικά ιδιωτικά νοςθλευτικά ιδρφματα, 
εξαγωγζσ φαρμάκων & ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι πιςτοποίθςθσ ςε προϊόντα ιατρικοφ εξοπλιςμοφ 

6 Μεταφορζσ & logistics 

Συνεργαςία ςε ςφςτθμα ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν ςτον 
τομζα ςιδθροδρόμων  (διοργάνωςθ από ελλθνικισ 

πλευράσ «workshop»). 
Συνεργαςία ςτον τομζα logistics. Ραροχι ελλθνικισ 

τεχνογνωςίασ για τθ δθμιουργία κζντρου logistics ςτον 
λιμζνα Αλεξανδρείασ. 

Συνδρομι ςε επίπεδο τεχνογνωςίασ για νζο 
πανεπιςτιμιο ςτθν Αίγυπτο, με εξειδίκευςθ ςτισ 

μεταφορζσ 

7 Διαλιμενικι & ναυτιλιακι ςυνεργαςία 

Διαλιμενικι και ναυτιλιακι ςυνεργαςία, ςυνεργαςία ςτο 
ναυπθγοεπιςκευαςτικό τομζα. 

Επζκταςθ και εγκακίδρυςθ νζων τακτικϊν ναυτιλιακϊν 
ςυνδζςεων μεταξφ ελλθνικϊν και αιγυπτιακϊν λιμζνων 

για τθν μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατϊν και 
οχθμάτων 
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Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

8 Τουριςμόσ 

Τουριςτικι ςυνεργαςία για ενίςχυςθ του τουριςμοφ 
μεταξφ Ελλάδασ, Κφπρου & Αιγφπτου, αλλά και κοινι 

παροχι τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε άλλεσ χϊρεσ. 
Συνεργαςία ςτον τομζα τθσ διοργάνωςθσ κρουαηιζρων 

9 Βιομθχανία – βιομθχανικά προϊόντα 

 

Εξαγωγζσ βιομθχανικϊν προϊόντων 

10 Τρόφιμα & ποτά 

 

Εξαγωγζσ τροφίμων & ποτϊν 

11 
Τθλεπικοινωνίεσ 

 

Εξαγωγζσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 
για εφαρμογζσ, παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

12 

Διαχείριςθ υδάτων, υγρϊν και ςτερεϊν 
αποβλιτων 

 

Εξαγωγζσ εξοπλιςμοφ & τεχνογνωςίασ 
Συνεργαςία ςτον τομζα διαχείριςθσ υδάτων, 

αφαλάτωςθσ, αντιπλθμμυρικϊν και εγγειοβελτιωτικϊν 
ζργων 

13 Franchising 
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ ςε κλάδουσ όπωσ ζνδυςθ, 

ζπιπλα, είδθ δϊρων, ξενοδοχεία, αλυςίδεσ ταχυεςτίαςθσ 
κλπ. 

14 
 
Αμυντικι βιομθχανία και ςυναφείσ κλάδοι 

 

Εξαγωγζσ αμυντικοφ εξοπλιςμοφ & παροχι τεχνογνωςίασ 

 

Θ διαχρονικι πορεία των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεϊν μασ με τθν 
Αίγυπτο τθν τελευταία πενταετία χαρακτθρίηεται από μια αξιόλογθ δυναμικι που 
παρουςιάηει διάρκεια και αντοχι παρά τθν αρνθτικι ςυγκυρία που ζχουν βιϊςει κατά το 
ςυγκεκριμζνο διάςτθμα οι αντίςτοιχεσ οικονομίεσ. 

Ο εντυπωςιακόσ τετραπλαςιαςμόσ του όγκου του διμεροφσ εμπορίου τθ 10ετία 2009-
2019 και ιδίωσ θ αλματϊδθσ άνοδοσ κατά το ςκζλοσ του που μασ ενδιαφζρει 
περιςςότερο, δθλαδι των εξαγωγϊν μασ, ζχει εδραιϊςει τθν Αίγυπτο ωσ μία εκ των 
ςπουδαιότερων εξαγωγικϊν αγορϊν μασ (12θ το 2019). Κατά ςυνζπεια, ζχει αυξθκεί τα 
τελευταία ζτθ το ενδιαφζρον των ελλθνικϊν επιχειριςεων για τθν αιγυπτιακι αγορά, 
γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από τον αρικμό των αιτθμάτων για αναηιτθςθ 
εμπορικϊν εταίρων που περιζρχονται ςτο Γραφείο μασ. Από τθν ανάγνωςθ των 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των εξαγωγϊν μασ προκφπτει, ωςτόςο, διαχρονικά ςαφισ 
κυριαρχία των πετρελαιοειδϊν τα οποία καλφπτουν πάνω από τα 2/3 του ςυνόλου, παρά 
τθν αφξθςθ ςτα ςθμαντικότερα εξαγόμενα προσ τθν χϊρα ελλθνικά προϊόντα. Συνεπϊσ 
αποτελεί μονόδρομο θ ςτόχευςθ για διεκδίκθςθ μεγαλφτερου μεριδίου από τα 
υπόλοιπα προϊόντα μασ με ταυτόχρονθ διεφρυνςθ του φάςματόσ τουσ. 

Δυνατότθτεσ για υλοποίθςθ τθσ επιδίωξισ μασ αφξθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ 
τθν Αίγυπτο, παρά τα ανακφπτοντα κατά καιροφσ εμπόδια και δυςχζρειεσ, υπάρχουν 
πολλζσ και ιςχυρζσ αφοφ εδράηονται ςε λογικζσ παραδοχζσ και πραγματικά ςτοιχεία 
όπωσ είναι το μεγάλο μζγεκοσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ, θ κομβικι τθσ κζςθ για 
επανεξαγωγι ςε χϊρεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, θ ικανότθτα πρόςβαςθσ λόγω τθσ 
ευμενοφσ διάκεςθσ των Αιγυπτίων ζναντι των Ελλινων, θ φφςθ και θ διάρκρωςθ τθσ 
κοινωνικοοικονομικισ διαςτρωμάτωςθσ που επιτρζπει τθ διείςδυςθ των αντίςτοιχων 
προδιαγραφϊν προϊόντων μασ, θ Μεςογειακι ςυγγζνεια ςτισ γευςτικζσ προτιμιςεισ 
(όςον αφορά ςτα τρόφιμα) κλπ. 
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Ενιςχυτικά προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ μποροφν να δράςουν ςτοχευμζνεσ 
ενζργειεσ ιδίωσ κλαδικοφ χαρακτιρα και προςανατολιςμοφ ςε ςυνεργαςία τόςο με 
τουσ οικείουσ κλαδικοφσ φορείσ ςτθ Ελλάδα όςο και με τουσ εδϊ  επιχειρθματικοφσ 
ςυνδζςμουσ. Στισ δράςεισ που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν ςυγκαταλζγονται 
προςκλιςεισ Αιγφπτιων αγοραςτϊν ςε κλαδικζσ εκκζςεισ και εμπορικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν 
Ελλάδα, οργάνωςθ ειδικϊν προωκθτικϊν εκδθλϊςεων και γευςιγνωςιϊν, ςυςτθματικι 
ςυμμετοχι Ελλινων παραγωγϊν-εξαγωγζων ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ που 
πραγματοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο, μικρζσ αλλά επαναλαμβανόμενεσ δράςεισ 
αναβάκμιςθσ τθσ εικόνασ των ελλθνικϊν προϊόντων με δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά, 
αφίςεσ και in-store-promotion επιλεγμζνων ελλθνικϊν ετικετϊν ςε μεγάλα ςοφπερ 
μάρκετ. 

Το ορκό μείγμα καλισ τιμισ, ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ και μικρϊν προωκθτικϊν 
δράςεων προσ το αιγυπτιακό καταναλωτικό κοινό, κα βοθκιςουν τα ελλθνικά 
καταναλωτικά προϊόντα να εδραιϊςουν και επεκτείνουν τθ κζςθ τουσ ςτθν 
αιγυπτιακι αγορά. Θα πρζπει να τονιςτεί ότι ο ανταγωνιςμόσ είναι οξφσ, το 
καταναλωτικό πρότυπο ςτθν ευρφτερθ ζκταςι του προκρίνει το κριτιριο τθσ τιμισ και 
πολφ λιγότερο τθσ ποιότθτασ το οποίο, ωςτόςο, βελτιϊνεται με το χρόνο ακολουκϊντασ, 
κατά κανόνα, τθν άνοδο του βιοτικοφ  επιπζδου. Θ άλλθ λφςθ βεβαίωσ  είναι θ 
ενδεικνυόμενθ κατά  περίπτωςθ προςαρμογι των προϊόντων κατά τρόπο που να 
περιορίηεται το κόςτοσ παραγωγισ και να επιτυγχάνεται χαμθλότερθ τιμι. 

Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να αφιερωκεί και ςτθν ζναρξθ, ςτα τζλθ του 2014, τθσ 
Τριμεροφσ Συνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδοσ, Κφπρου και Αιγφπτου ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
αναδφονται ευκαιρίεσ οικονομικισ και επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ ςτουσ 
ακόλουκουσ τομείσ: (α) διαλιμενικισ και ναυτιλιακισ ςυνεργαςίασ, με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ δικτφου καλάςςιων μεταφορϊν μεταξφ των τριϊν χωρϊν, (β) τουριςτικισ 
ςυνεργαςίασ για ενίςχυςθ του τουριςμοφ μεταξφ των τριϊν χωρϊν αλλά και κοινι 
παροχι τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε άλλεσ χϊρεσ, (γ) ενζργειασ, κυρίωσ εξόρυξθσ και 
μεταφοράσ φυςικοφ αερίου που ζχει εντοπιςτεί ςτο καλάςςιο χϊρο μεταξφ Κφπρου και 
Αιγφπτου, (δ) ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ (παροχι τεχνογνωςίασ, 
ελαιοκαλλιζργειεσ), (ε) ανάπτυξθσ υποδομϊν, (ςτ) διαχείριςθσ υδάτων, αφαλάτωςθσ, 
αντιπλθμμυρικϊν και εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, (η) προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
ιδιαίτερα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί επτά 
τριμερείσ Συναντιςεισ Κορυφισ Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου, θ τελευταία των οποίων 
ζλαβε χϊρα ςτο Κάιρο, τον Οκτϊβριο 2019. 

Κρίνουμε επίςθσ ςκόπιμο  να επιςθμάνουμε τισ υφιςτάμενεσ ευκαιρίεσ  για τον τομζα 
τθσ ευρφτερθσ αμυντικισ βιομθχανίασ μασ και τθν ανάγκθ ανάλθψθσ αντίςτοιχων  
πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ των προϊόντων του ςτθν Αίγυπτο. 

Εν κατακλείδι,  οι προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διμεροφσ οικονομικισ και 
εμπορικισ / επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ είναι ευοίωνεσ, δυνατότθτεσ υπάρχουν, 
απαιτείται εςτίαςθ ςε ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ και των δφο χωρϊν. 
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3.2 Προοπτικό προςϋλκυςησ επενδύςεων 
Ρίνακασ 24: Κλάδοι με προοπτικι προςζλκυςθσ επενδφςεων από τθν Αίγυπτο 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 Αγορά ακινιτων Ρλζον ελκυςτικι παραίνεςθ για επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα αποτελεί θ 
πρόςκλθςθ για αγορά εγγείου περιουςίασ από Αιγφπτιουσ που 

διακζτουν οικονομικι επιφάνεια, με βάςθ τα παρεχόμενα από τον 
ελλθνικό νόμο κίνθτρα και προχποκζςεισ 

2 Τουριςτικά ακίνθτα Ανάλογα, δυνατότθτεσ υπάρχουν για προςζλκυςθ αιγυπτιακϊν 
ομίλων διαχείριςθσ τουριςτικϊν ακινιτων & ξενοδοχειακϊν 

μονάδων προκειμζνου να επενδφςουν ςε αγορά και αξιοποίθςθ 
ελλθνικϊν τουριςτικϊν ακινιτων 

3 Βιομθχανία Ρρόςκλθςθ Αιγφπτιων επιχειρθματιϊν να ςυνεταιριςτοφν με 
Ζλλθνεσ ιδιοκτιτεσ εταιρειϊν ζτςι ϊςτε να διοχετευκοφν κεφάλαια 

ςτθν ελλθνικι παραγωγι 

4 Τουριςμόσ Συνεργαςία ςε επενδφςεισ ςε ςυνεδριακό τουριςμό, 
κατάρτιςθ- εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε ςχολζσ τουριςτικϊν 

επαγγελμάτων ςτθν Ελλάδα 

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίηεται ζντονο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον ςτον 
ελλθνικό κλάδο τθσ αγοράσ ακινιτων, και δθ πολυτελϊν κατοικιϊν. Σθμειϊνεται ότι, 
με βάςθ ςτοιχεία του Enterprise Greece Μαΐου 2020, θ Αίγυπτοσ κατατάςςεται πζμπτθ, 
πίςω από τθν Κίνα, τθ ωςία, τθν Τουρκία και το Λίβανο και πάνω από το Ιράν, το Ιράκ 
και τθν Ιορδανία από απόψεωσ ςυμμετοχισ Αιγυπτίων ςτο ελλθνικό πρόγραμμα “Golden 
Visa”, με 152 ςυνολικά χορθγιςεισ αδειϊν διαμονισ ςε επενδυτζσ-αγοραςτζσ ακινιτων 
από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του προγράμματοσ, το ζτοσ 2013. Ρροςδοκάται ότι θ –από 
τον Ιοφλιο 2019- επζκταςθ του προγράμματοσ αδειϊν διαμονισ ςε επενδυτζσ ϊςτε να 
περιλαμβάνει και ζμμεςεσ επενδυτικζσ τοποκετιςεισ, λ.χ. ςε ομόλογα και μετοχζσ, 
πρόκειται να προςελκφςει πρόςκετουσ Αιγυπτίουσ κεφαλαιοφχουσ με ενδιαφζρον για 
τθν Ελλάδα. Το Γραφείο μασ δζχεται εξάλλου αρκετά ςυχνά ερωτιματα από 
ενδιαφερόμενουσ να προχωριςουν ςε άμεςεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα Αιγυπτίουσ, 
αναφορικά με το ιςχφον κακεςτϊσ χοριγθςθσ αδειϊν διαμονισ ςε ξζνουσ επενδυτζσ 
προερχόμενουσ από τρίτεσ χϊρεσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, ςε ςυνζχεια τθσ επενδυτικισ θμερίδασ που διοργάνωςε το Γραφείο 
μασ το Μάρτιο 2018, ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece, προςελκφοντασ ιςχυρό 
ενδιαφζρον Αιγυπτίων real estate developers και επιχειρθματικϊν ομίλων ανάπτυξθσ 
και εκμετάλλευςθσ τουριςτικϊν ακινιτων, γίναμε αποδζκτεσ –τον Αφγουςτο και το 
Νοζμβριο 2018- του επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ δφο μεγάλων αιγυπτιακϊν ομίλων 
ανάπτυξθσ ακινιτων (real estate developers). Οι εν λόγω όμιλοι μασ εξζφραςαν 
ςυγκεκριμζνο -και ςε προχωρθμζνθ φάςθ διερεφνθςθσ- επενδυτικό ενδιαφζρον για τθ 
χϊρα μασ, ςτον τομζα ανακαταςκευισ και εκςυγχρονιςμοφ οικιςτικϊν και τουριςτικϊν 
ςυγκροτθμάτων, με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςι τουσ, προςελκφοντασ 
Αιγφπτιουσ αγοραςτζσ. Το Γραφείο μασ παρείχε ςτουσ εκπροςϊπουσ των εν λόγω ομίλων 
εμπεριςτατωμζνθ πλθροφόρθςθ για το επενδυτικό / επιχειρθματικό περιβάλλον ςτθν 
Ελλάδα και ςυνδρομι ςτθν ανάπτυξθ επαφϊν με το Enterprise Greece, προκειμζνου να 
προςανατολιςτοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτθν Ελλάδα. Ζκτοτε, 
ςποραδικά και άλλοι Αιγφπτιοι real estate developers μασ εκφράηουν ενδιαφζρον 
επενδυτικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα.       

Πςον αφορά το αιγυπτιακό ενδιαφζρον για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα, θ αιγυπτιακι 
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πλευρά μασ ζχει, ςε διάφορεσ ευκαιρίεσ κατά το διάςτθμα των τελευταίων ετϊν, 
εκφράςει αρκετζσ φορζσ, κυρίωσ ςε ανεπίςθμθ βάςθ, τθν προςδοκία τθσ για δθμιουργία 
κζντρων αποκικευςθσ και υπθρεςιϊν logistics ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό να καταςτεί θ 
χϊρα μασ διαμετακομιςτικόσ κόμβοσ για τα αιγυπτιακά εξαγόμενα προϊόντα και βαςικι 
πφλθ ειςόδου τουσ ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Ταυτόχρονα, θ αιγυπτιακι πλευρά 
προςβλζπει ςε δθμιουργία παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν Ελλάδα, πλθςίον των ωσ 
άνω κζντρων διαμετακόμιςθσ, ενδεχομζνωσ ςε βιομθχανικζσ / επενδυτικζσ ηϊνεσ 
προοριηόμενεσ για αιγυπτιακοφσ ομίλουσ. Ραράλλθλα, μασ ζχει πολλάκισ εκφραςτεί θ 
επικυμία τθσ αιγυπτιακισ πλευράσ να προςελκφςει ανάλογου χαρακτιρα και κλίμακασ 
ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, κακιςτϊντασ τθν κφρια πφλθ ειςόδου των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτισ αγορζσ τθσ Αφρικισ. Χωρίσ να είμαςτε ςε κζςθ να προβλζψουμε εάν και 
ςε ποιο βακμό κα προχωριςουν –ζςτω κάποιεσ- από τισ παραπάνω εκατζρωκεν 
επενδυτικζσ προςδοκίεσ, κεωροφμε ότι, εφ’ όςον αυτζσ υποςτθριχκοφν από πραγματικό 
και οικονομικά βιϊςιμο ιδιωτικό επιχειρθματικό ενδιαφζρον, ζχουν προοπτικζσ 
υλοποίθςθσ, αφοφ διακζτουν παράλλθλα και τθν απαραίτθτθ πολιτικι ςτιριξθ από τθν 
πλευρά των κυβερνιςεων των δφο χωρϊν.      

Πςον αφορά τισ ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, κεωροφμε ότι θ ιςχυρι οικονομικι 
παρουςία τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο, το μζγεκοσ του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και θ εν 
γζνει δραςτθριότθτα των εδϊ εγκατεςτθμζνων ελλθνικϊν επιχειριςεων προςδίδουν 
μεγαλφτερο κφροσ και ςεβαςμό ςτθ χϊρα μασ αφοφ προςφζρουν απαςχόλθςθ ςτο 
εγχϊριο εργατικό δυναμικό αλλά και πολφτιμθ τεχνογνωςία ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία. 

Τα τελευταία ζτθ, για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ, ζχει προκφψει ενδιαφζρον από μερικζσ 
ελλθνικζσ επιχειριςεισ για εγκατάςταςθ εδϊ και δθμιουργία παραγωγικϊν μονάδων. 
Κατά το μζτρο που αυτι θ επζκταςθ δραςτθριοτιτων κα μποροφςε να βοθκιςει 
οικονομικά τθ μθτρικι εταιρεία ςτθν Ελλάδα ϊςτε να επιβιϊςει και να αναπτυχκεί 
κακίςταται, από υπθρεςιακισ ςκοπιάσ, θκικά και πρακτικά αποδεκτι. Σε διαφορετικι 
περίπτωςθ εκφράηουμε κάποιεσ επιφυλάξεισ για το κατά πόςο κα ζχρθηε ςτιριξθσ 
ανάλογθ τάςθ, ζνεκα των ςυνεπειϊν που κα είχε περαιτζρω για το επίπεδο  
απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα. Φρονοφμε, εν προκειμζνω, ότι οι περιπτϊςεισ επενδφςεων 
που εμφανίηουν ενδιαφζρον και αξίηουν ιςχυρισ ςτιριξθσ είναι εκείνεσ όπου θ εδϊ 
διεξαγόμενθ παραγωγικι δραςτθριότθτα κα ςυνεπάγετο και τθν ταυτόχρονθ 
τροφοδότθςι τουσ με ελλθνικζσ θμικατεργαςμζνεσ, ζςτω, πρϊτεσ φλεσ και ιδίωσ με 
ζτοιμα προϊόντα από τθν Ελλάδα. 

Για τισ περιπτϊςεισ επενδυτικισ παρουςίασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν (τεχνικοί, 
ςφμβουλοι, εμπειρογνϊμονεσ κλπ.) δεν τίκεται βεβαίωσ τζτοιο ηιτθμα. Μάλιςτα 
ουδαμϊσ αποκροφουμε τθν ιδζα εγκατάςταςθσ εδϊ και ςυνεργαςίασ με τθν Αίγυπτο 
επιχειριςεων  οι οποίεσ κα ανελάμβαναν πρωτοβουλίεσ  ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν, 
catering/ bunkering ςε εμπορικά πλοία, logistics αποκικευςθσ και διαμετακόμιςθσ 
φορτίων, υπθρεςίεσ νθογνϊμονα και μετρολογίασ, κοινοπραξίεσ με αιγφπτιουσ για 
διάλυςθ πλοίων-ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ εργαςίεσ, καταςκευζσ, δομικά ζργα κλπ. 
Τουναντίον, ο  τεράςτιοσ όγκοσ των ζργων που ζχουν εξαγγελκεί τελευταία από τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ πρζπει να ενταχκεί  ςτο πεδίο  κατόπτευςθσ των διακετουςϊν 
τα προςόντα ελλθνικϊν εταιρειϊν οφτωσ ϊςτε να τφχουν ανάλογθσ αξιοποίθςθσ οι 
προςφερόμενεσ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ. Σθμαντικζσ είναι οι προοπτικζσ ςτον ενεργειακό 
τομζα και ειδικότερα ςτισ ΑΡΕ, θ ανάπτυξθ των οποίων ςυνιςτά ςτρατθγικό ςτόχο τθσ 
Αιγφπτου θ οποία διακζτει πλοφςιο και ανεκμετάλλευτο αιολικό και θλιακό δυναμικό. 
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Στθ διάρκεια του 2017 και του 2018 το Γραφείο μασ ανζπτυξε ηωθρι πρωτοβουλία για 
τθν παρουςίαςθ ελλθνικϊν τεχνικϊν εταιρειϊν ςε εδϊ φορείσ και εταιρείεσ που 
εμπλζκονται ςε ζργα επζκταςθσ του μετρό του Καΐρου, αλλά και ςε ζργα επζκταςθσ και 
εκςυγχρονιςμοφ λιμζνων. 

Σε ό,τι αφορά τθν από αιγυπτιακισ πλευράσ επιδιωκόμενθ, ιδιαίτερα τελευταίωσ, 
απόκτθςθ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ ςε ςειρά κλάδων, επιςθμαίνεται ότι δεν κρίνουμε 
ςκόπιμθ τθν εκχϊρθςι τθσ ςε αιγυπτιακζσ επιχειριςεισ και γενικότερα ςε υλοποιοφμενα 
επενδυτικά ςχζδια ςτθν Αίγυπτο, όταν αυτι δφναται να λειτουργιςει ςε βάροσ μασ, 
ζςτω και ςε βάκοσ χρόνου, δθμιουργϊντασ ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα ςτισ διεκνείσ 
αγορζσ για τα προϊόντα μασ, παρά μόνο εάν ο Ζλλθνασ εξαγωγζασ υπθρεςιϊν αποκτά 
εταιρικι ςυμμετοχι ςτο υπό υλοποίθςθ εκάςτοτε επενδυτικό / επιχειρθματικό ςχιμα.    

Με εμφατικό τρόπο υποςτθρίηουμε ότι θ ελλθνικι επιχειρθματικι παρουςία ςτθ ηϊνθ 
τθσ Διϊρυγασ του Σουζη, ιδίωσ, μπορεί και πρζπει να καταςτεί εμβλθματικι κατ’ 
αντιςτοιχία (και ωσ ταυτόςθμθ με τθν ζννοια τθσ δυναμικισ  Ελλάδασ) ναυτιλία μασ. 
Ρροσ τοφτο, θ εμπλοκι και διαςφνδεςι μασ με τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν 
προγραμματιςτεί και κλιμακϊνονται ςε αυτι τθ γεωςτρατθγικισ ςθμαςίασ διάβαςθ 
μπορεί να καταςτεί εφικτι κατόπιν  δραςτθριοποίθςθσ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ και 
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του υφιςτάμενου πλαιςίου διμεροφσ ςυνεργαςίασ (πρωτόκολλα, 
MoUs).  Εν προκειμζνω, επιδιϊκεται θ εμβάκυνςθ και θ διεφρυνςθ τθσ ενδεικνυόμενθσ 
λιμενικισ ςυνεργαςίασ με τθν αιγυπτιακι πλευρά και με άλλουσ λιμζνεσ (Ρορτ Σάιντ, 
Δαμιζττθ - Αλεξανδροφπολθ, Καβάλα) κατά τρόπο που να μειϊνει τα κόςτθ και τισ 
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και να κακιςτά μακρόκεν ανταγωνιςτικότερθ τθ μζςω 
Σουζη-Ρειραιά (ι και άλλων ελλθνικϊν λιμανιϊν) διαδρομι των εμπορευμάτων, ςτθ 
ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα εμπορευματοκιβωτίων, από τισ αγορζσ τθσ ΝΑ Αςίασ προσ 
τθν Ευρϊπθ, ζναντι άλλων διακζςιμων εναλλακτικϊν πλόων.  

Επιςθμαίνουμε ότι ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου 2015 υπογράφθκαν μνθμόνια κατανόθςθσ του 
λιμζνα Καβάλασ με το λιμζνα Αλεξάνδρειασ, κακϊσ και του λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ με 
το λιμζνα τθσ Δαμιζττθσ, ενϊ ενδιαφζρον υπάρχει από το λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ για 
υπογραφι μνθμονίων ςυνεργαςίασ με τουσ αιγυπτιακοφσ λιμζνεσ Αλεξάνδρειασ και Ρορτ 
Σάιντ. Θυμίηουμε ότι ανάλογο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το λιμζνα Αλεξάνδρειασ ζχει 
υπογράψει και το λιμάνι του Ρειραιά, τον Ιοφνιο 2013. Σθμειωτζον ότι θ προςπάκεια 
ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν ςτον τομζα των λιμζνων ζχει εντατικοποιθκεί και δια τθσ 
ζνταξισ τθσ ςτο πλαίςιο τθσ τριμεροφσ ςυνεργαςίασ Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου, όπωσ 
δια του προωκοφμενου μνθμονίου ςυνεργαςίασ λιμζνων Ρειραιϊσ-Λεμεςοφ-
Αλεξάνδρειασ-Ρορτ Σαΐντ.   

Ρροοπτικζσ αξιοποίθςθσ ελλθνικισ επενδυτικισ παρουςίασ ςτθν Αίγυπτο 

Οι αιγυπτιακζσ Αρχζσ καταβάλλουν μεγάλθ προςπάκεια για τθν προςζλκυςθ και 
εγκατάςταςθ ξζνων επενδφςεων ςτθ χϊρα, υλοποιϊντασ εκτεταμζνθ εκςτρατεία 
ενθμζρωςθσ αναφορικά με τισ παρουςιαηόμενεσ ευκαιρίεσ οι οποίεσ ςτθν πλειονότθτά 
τουσ αφοροφν ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS (Σουζη, Χρυςό Τρίγωνο, Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα 
κλπ). Είναι προφανζσ ότι τζτοιασ κλίμακασ ζργα απαιτοφν αντίςτοιχου διαμετριματοσ 
επιχειρθματικά μεγζκθ για ςυμμετοχι ς’ αυτά. Ωςτόςο, επιτρζπουν τθν παρουςία και 
μικρότερθσ κλίμακασ επιχειρθματικοφ δυναμικοφ, είτε αυτοτελϊσ (π.χ. ςε μικρότερα 
ειδικά ζργα) είτε ςυνεργατικά (υπεργολαβίεσ). Υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, 
ιδιαίτερα ςε πεδία που διακζτουμε ανάλογθ τεχνογνωςία και είμαςτε ςε κζςθ να 
παρατάξουμε το αντίςτοιχα ενδεδειγμζνο μζγεκοσ / οικονομικι επιφάνεια, κεωροφμε 
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ότι όντωσ υφίςτανται δυνατότθτεσ για τθν υπζρ των ςυμφερόντων μασ αξιοποίθςθ των 
ευκαιριϊν ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςε τζτοια ςχζδια. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν 
ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν μελετθτικϊν γραφείων και καταςκευαςτικϊν 
επιχειριςεων ςτθν εν εξελίξει ανάπλαςθ του ιςτορικοφ κζντρου Καΐρου (πολυτελείσ 
κατοικίεσ και ξενοδοχεία,  εμπορικά κζντρα).  

Ωσ ενδεικτικά δυνθτικά πεδία / τομείσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν επίςθσ οι 
μεταφορζσ, τα logistics, οι υπθρεςίεσ ςυμβοφλων για ζργα ςτον καταςκευαςτικό και τον 
ενεργειακό τομζα κλπ, δθλαδι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςυνεπάγονται εξαγωγζσ είτε 
ελλθνικϊν προϊόντων είτε υπθρεςιϊν και ειςροι ςυναλλαγματικϊν πόρων ςτθ χϊρα 
μασ. 

Τον Απρίλιο 2019, ςτο πλαίςιο επίςκεψθσ του τζωσ Υπουργοφ Εμπορίου & Βιομθχανίασ 
τθσ Αιγφπτου κ. Nassar ςτθν Ελλάδα, είχε αποφαςιςτεί θ διοργάνωςθ ελλθνικισ 
επιχειρθματικισ αποςτολισ του κλάδου καταςκευϊν, ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και 
δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο, με ςκοπό τθν επίςκεψθ περιοχϊν όπου διενεργοφνται 
μεγάλα αναπτυξιακά ζργα ςτθ χϊρα, τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν και τθν ανάπτυξθ 
επαφϊν προσ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα υλοποιοφμενα 
καταςκευαςτικά ζργα. Μία τζτοια αποςτολι δεν ζχει υλοποιθκεί μζχρι τϊρα, παρά το 
γεγονόσ μάλιςτα ότι τθν είχε αρχικά ςυμπεριλάβει ςτον ετιςιο προγραμματιςμό του για 
το 2020 το Enterprise Greece (για το Μάρτιο 2020).   

3.3 Προτϊςεισ δρϊςεων ενύςχυςησ εξωςτρϋφειασ 

 Θμερίδεσ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ των πρόςφατων εξελίξεων τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, του κεςμικοφ πλαιςίου, κακϊσ και των ευκαιριϊν για προςζλκυςθ 
επενδφςεων, με ζμφαςθ ςτον τουριςμό και ςτα ακίνθτα. Το Γραφείο μασ είχε 
ειςθγθκεί τθν επανάλθψθ τθσ πρϊτθσ θμερίδασ που είχε λάβει χϊρα το 2018 ςτθ 
διάρκεια του 2020, με διαφορετικι ωςτόςο μορφι, ιτοι δια τθσ οργάνωςθσ ατομικϊν 
ςυναντιςεων τόςο του Enterprise Greece όςο και των ελλθνικϊν μεςιτικϊν γραφείων / 
real estate developers / εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν “Golden Visa” που κα 
μετάςχουν, με ενδιαφερόμενουσ Αιγφπτιουσ δυνθτικοφσ επενδυτζσ. Θ μζκοδοσ αυτι 
κρίνεται καταλλθλότερθ, κακϊσ προςφζρει προςωποποιθμζνθ προςζγγιςθ και επαφι 
με δυνθτικοφσ αγοραςτζσ-επενδυτζσ.  

 Συνδρομι Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ, ςε ςυνεργαςία με 
ελλθνικοφσ επιχειρθματικοφσ φορείσ, ςε κλάδουσ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον για τα ελλθνικά προϊόντα ςτθν αιγυπτιακι αγορά. Στο πλαίςιο αυτό, το 
Γραφείο μασ είχε ειςθγθκεί τθν υλοποίθςθ επιχειρθματικισ αποςτολισ των κλάδων 
δομικϊν υλικϊν και καταςκευϊν που ςκεπτόταν να διοργανϊςει το Enterprise Greece 
ςτθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2020, θ οποία κα μποροφςε να ςυνδυαςκεί με 
επιδιωκόμενθ από αιγυπτιακισ πλευράσ διοργάνωςθ business forum και επίςκεψθ 
περιοχϊν όπου διενεργοφνται μεγάλα αναπτυξιακά ζργα ςτθ χϊρα, τθν άντλθςθ 
πλθροφοριϊν και τθν ανάπτυξθ επαφϊν προσ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ελλθνικϊν 
επιχειριςεων ςτα υλοποιοφμενα καταςκευαςτικά ζργα.     

 Θμερίδα & επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ελλθνικϊν με αιγυπτιακοφσ φορείσ και 
εταιρείεσ ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ, με ζμφαςθ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ (ΑΡΕ), ςτθν 
ανάπτυξθ των οποίων θ Αίγυπτοσ αποδίδει ιδιαίτερθ βαρφτθτα τα τελευταία χρόνια. Θ 
θμερίδα κα μποροφςε να υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με φορζα ι φορείσ του ελλθνικοφ 
κλάδου ΑΡΕ, με τθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν και 
ςυμβουλευτικϊν εταιρειϊν που αςχολοφνται με ζργα ςτον κλάδο ενζργειασ και ΑΡΕ. 
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 Επανάλθψθ, ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece, προγραμμάτων φιλοξενίασ 
Αιγυπτίων αγοραςτϊν για πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνων ςυναντιςεων με ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ, κατά το πρότυπο αντίςτοιχων προγραμμάτων των κλάδων τροφίμων / 
ποτϊν (υλοποιικθκε το Μάιο 2017), δομικϊν υλικϊν (υλοποιικθκε τον Οκτϊβριο 
2017) και τυριϊν / γαλακτοκομικϊν (υλοποιικθκε τον Ιοφνιο 2019). 

 Συνεργαςία με ελλθνικοφσ εκκεςιακοφσ φορείσ για τθν οργάνωςθ αποςτολϊν 
Αιγυπτίων επιχειρθματιϊν ςε κλαδικζσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα (Agrotica, Infacoma / 
Aquatherm, Kosmima, Detrop, Freskon, Δ.Ε.Θ., Philoxenia / Hotelia).   

 Συνδρομι Γραφείου μασ ςε ενδεχόμενθ πραγματοποίθςθ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ 
ςτθν Ακινα από εκπροςϊπουσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και τθσ 
αιγυπτιακισ Γενικισ Αρχισ Επενδφςεων & Ελευκζρων Ηωνϊν, αναφορικά με τισ 
διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ και άςκθςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Αίγυπτο.  

 Μζριμνα και ςυνειςφορά του Γραφείου ςτθν προςπάκεια για τθν υλοποίθςθ 
πρόςκετων δράςεων ςτο πλαίςιο  τθσ διμεροφσ, αλλά και τθσ τριμεροφσ επενδυτικισ 
και επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου, ςτουσ κλάδουσ 
μεταφορϊν & logistics, διαλιμενικισ & ναυτιλιακισ ςυνεργαςίασ, υγείασ, franchising, 
τουριςμοφ, διαχείριςθσ υδάτων, υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων, αμυντικισ 
βιομθχανίασ και ςυναφϊν κλάδων. 

 Ειδικότερεσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ διμεροφσ και τριμεροφσ ςυνεργαςίασ αφοροφν τα 
ακόλουκα πεδία: 

 Επίςκεψθ Αιγυπτίων ςε ερευνθτικά κζντρα και ιδρφματα ςτθν Ελλάδα, 
ςυνεργαςία με πανεπιςτιμια Ε.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ. 

 Επίςπευςθ διαδικαςιϊν για άμεςθ ενεργοποίθςθ διμεροφσ τεχνικισ επιτροπισ 
εμπειρογνωμόνων που κα ζχει ωσ αντικείμενο τθν ταχεία δρομολόγθςθ 
ςυγκεκριμζνων δράςεων ςτουσ τομείσ ςυνεργαςίασ που προβλζπονται ςε 
μνθμόνιο ςυνεργαςίασ ΕΥΔΑΠ-αιγυπτιακισ ομολόγου τθσ, το οποίο υπεγράφθ 
τον Οκτϊβριο 2016. 

 Επίςκεψθ Ελλινων ιχκυοκαλλιεργθτϊν κακϊσ και εκπροςϊπων εταιρειϊν ΑΡΕ 
ςτθν Αίγυπτο. Εντατικοποίθςθ τθσ τριμεροφσ ςυνεργαςίασ ςτουσ τομείσ 
ιχκυοκαλλιζργειασ και ελαιοκαλλιζργειασ, ενδεχομζνωσ με μεταφορά 
ελλθνικισ τεχνογνωςίασ ι και δια επενδυτικϊν ςυμπράξεων, προκειμζνου να 
αναπτυχκοφν οι εν λόγω κλάδοι ςτθν Αίγυπτο, με τθν προχπόκεςθ ελλθνικισ 
επενδυτικισ ςυμμετοχισ.      

 Επίςκεψθ ςτελεχϊν αιγυπτιακοφ ενεργειακοφ τομζα ςτθν Ελλάδα και 
αντίςτροφα.  

 Εντατικοποίθςθ τθσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ και ανάλθψθ κοινϊν προωκθτικϊν 
δράςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ.  

 Διοργάνωςθ εκνικισ ςυμμετοχισ, κακϊσ και κάποιασ εκδιλωςθσ προβολισ, ι ζςτω 
περιςςότερο ενιςχυμζνθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςε ςθμαντικζσ διεκνείσ εκκζςεισ / 
ςυνζδρια που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν Ελλάδα. Αναφζρουμε τισ 
εξισ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ κεωροφμε καλό να υπάρξει ενιςχυμζνθ ελλθνικι παρουςία ι 
ςυμμετοχι:  

(1) Egypt Petroleum Show (κα λάβει χϊρα το 9-11 Φεβρουαρίου 2021): πρόκειται για 
μεγάλθ διεκνι, περιφερειακισ εμβζλειασ ζκκεςθ / ςυνζδριο με ςτόχο τθν προςζλκυςθ 
επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτουσ αιγυπτιακοφσ κλάδουσ πετρελαίου & αερίου. Οι 
τζςςερισ πρϊτεσ διοργανϊςεισ (2017, 2018, 2019 & 2020) ςτζφκθκαν με επιτυχία, 
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εξαςφαλίηοντασ πολφ αξιόλογεσ διεκνείσ ςυμμετοχζσ και ςτα δφο ςκζλθ τουσ, με 
οριςμζνεσ αξιόλογεσ ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ.  

(2) Big 5 Construct Egypt (προγραμματίηεται για 22-24.9.2020): πρόκειται για τθν τρίτθ 
διοργάνωςθ τθσ εν λόγω μεγάλθσ διεκνοφσ κλαδικισ ζκκεςθσ ςτθν Αίγυπτο, και 
ςυγκεκριμζνα ςτο νζο εκκεςιακό κζντρο του Καΐρου. Στθν πρϊτθ και ςτθ δεφτερθ 
ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ, πραγματοποιικθκε εκνικι ςυμμετοχι 10 και 8 ελλθνικϊν 
επιχειριςεων αντίςτοιχα υπό το Enterprise Greece, τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ οποίασ 
ςυνζδραμε το Γραφείο μασ. Θεωροφμε επιβεβλθμζνθ τθν επανάλθψθ τθσ εκνικισ 
ςυμμετοχισ και ςτθν ζκκεςθ του 2020, ενϊ ζχουμε προτείνει τον εμπλουτιςμό τθσ δια 
τθσ παράλλθλθσ διοργάνωςθσ εκδιλωςθσ προβολισ για τα ελλθνικά δομικά υλικά, 
με παρουςία Αιγυπτίων ειςαγωγζων και εμπόρων και πραγματοποίθςθ 
επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων με τουσ Ζλλθνεσ εκκζτεσ. 

(3) SAHARA EXPO (προγραμματίηεται για 13-16.9.2020): διεκνισ κλαδικι ζκκεςθ για τθ 
γεωργία, τα αγροτικά προϊόντα και τον αγροτικό εξοπλιςμό. Στισ 4 πλζον πρόςφατεσ 
εκδόςεισ (2016, 2017, 2018 & 2019) είχαμε λίγεσ ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ ςτουσ κλάδουσ 
νωπϊν και κονςερβοποιθμζνων φροφτων, όπωσ και –λιγότερο- αγροτικοφ / αρδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ. Τθν τριετία 2016-2018 το Γραφείο μασ ςυνεργάςτθκε με φορείσ 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων του ΥΡΑΑΤ χρθματοδοτοφμενων από ευρωπαϊκοφσ 
πόρουσ, για τθν προϊκθςθ γεωργικϊν προϊόντων ςτθν εςωτερικι αγορά και ςε τρίτεσ 
χϊρεσ, παρζχοντασ ςυνδρομι ςτθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ ελλθνικϊν 
νωπϊν & κονςερβοποιθμζνων φροφτων ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ SAHARA. Για το 2020 
ζχουμε προτείνει τθν υλοποίθςθ μικρισ δράςθσ προβολισ του ελλθνικοφ κλάδου 
αγροτικϊν μθχανθμάτων & εξοπλιςμοφ, λιπαςμάτων και πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ.  

(4) Διεκνισ Ζκκεςθ CAIRO ICT (προγραμματίηεται για 22-25.11.2020): Ρρόκειται για 
κακιερωμζνθ μεγάλθ διεκνι ζκκεςθ, περιφερειακισ εμβζλειασ, που διοργανϊνεται ςτο 
Κάιρο και θ οποία το 2018 προςζλκυςε μεγάλθ εκνικι ςυμμετοχι 19 ελλθνικϊν 
επιχειριςεων και φορζων, με επικεφαλισ τον τότε Υπουργό Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ, κ. Ραππά. Το Γραφείο μασ ζχει ειςθγθκεί τθν 
επανάλθψθ τθσ ελλθνικισ εκνικισ ςυμμετοχισ το 2020, με ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ 
του Γραφείου μασ με ςκοπό τθν παροχι ςυνδρομισ ςτουσ Ζλλθνεσ εκκζτεσ και 
ενδεχομζνωσ τθν πραγματοποίθςθ μικρισ παράλλθλθσ προωκθτικισ εκδιλωςθσ.    

3.4 Προτϊςεισ ενύςχυςησ διμερούσ θεςμικού πλαιςύου 

Οι διμερείσ οικονομικζσ ςχζςεισ εξυπθρετοφνται ικανοποιθτικά τόςο από το εκτεταμζνο 
διμερζσ κεςμικό πλαίςιο, όςο και από τθ Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ Ε.Ε. – Αιγφπτου. 
Επιςθμαίνεται ότι από ελλθνικισ πλευράσ κα πρζπει να αποδοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία  
ςτθν υλοποίθςθ των περιεχομζνων των διμερϊν ςυμφωνιϊν και πρωτοκόλλων 
ςυνεργαςίασ που υφίςτανται ςε ποικίλουσ τομείσ. Αντίςτοιχα, ςτο ευρωπαϊκό επίπεδο, 
κα πρζπει να επιδιωχκεί θ υλοποίθςθ των υποχρεϊςεων τθσ Αιγφπτου που απορρζουν 
από τθ Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ με τθν Ε.Ε. 

Σθμειϊνεται ότι υπάρχουν ςυνεχιηόμενεσ διαβουλεφςεισ για ανανζωςθ / 
επικαιροποίθςθ οριςμζνων ςυμφωνιϊν ι και ςφναψθ νζων, τόςο ςε διμερζσ επίπεδο 
(λ.χ. ςτισ ναυτιλιακζσ μεταφορζσ), όςο και ςε επίπεδο τριμεροφσ ςυνεργαςίασ Ελλάδασ-
Κφπρου-Αιγφπτου (λ.χ. ςυμφωνία τριμεροφσ ςυνεργαςίεσ τελωνειακϊν Αρχϊν). Επίςθσ, 
υφίςταται πλθκϊρα εκατζρωκεν πρωτοβουλιϊν για ςφναψθ πρωτοκόλλων και 
μνθμονίων ςυνεργαςίασ ςε πλθκϊρα τομζων (λ.χ. υποβλθκζν από αιγυπτιακισ πλευράσ 
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ςχζδιο MOU μεταξφ των Κεντρικϊν Τραπεηϊν). Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του 2018 
υπιρξε αιγυπτιακι πρόταςθ για διοργάνωςθ τθσ 9θσ ΜΔΕ ςτθν Ακινα κατά το δεφτερο 
εξάμθνο του ζτουσ, πρωτοβουλία θ οποία δεν υλοποιικθκε ωςτόςο τελικά. Σθμειϊνεται 
ότι θ τελευταία ΜΔΕ ζχει πραγματοποιθκεί ςτο Κάιρο, το Δεκζμβριο 2014.  

Ελλθνικι επιδίωξθ κα πρζπει κατά τθ γνϊμθ μασ να είναι θ υπογραφι πρωτοκόλλων 
ςυνεργαςίασ μεταξφ ελλθνικϊν και αιγυπτιακϊν κρατικϊν φορζων ι και επιχειριςεων, 
ςε τομείσ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον (όπωσ θ ενζργεια & οι ΑΡΕ, θ 
γεωργία, θ υγεία, ο τουριςμόσ, θ διαλιμενικι και ναυτιλιακι ςυνεργαςία, οι μεταφορζσ 
και τα logistics, θ καταςκευι υποδομϊν, θ μεταφορά φυςικοφ αερίου, θ διαχείριςθ 
υδάτων και αποβλιτων. 
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4 Παρϊρτημα 

4.1 Αναλυτικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

Πύνακασ 1: Ελληνικό μερύδιο ςε ςυνολικϋσ ειςαγωγϋσ τησ Αιγύπτου – Ανταγωνιςμόσ  

(διψόφια κατϊταξη ςυνδυαςμϋνησ ονοματολογύασ) 

ΚΣΟ 
αξία ςε $ 

(Στατιςτικι Αρχι Αιγφπτου-CAPMAS) 

Ειςαγωγζσ από 
Ελλάδα 2019 

 

Συνολικζσ 
ειςαγωγζσ 
Αιγφπτου 

% επί 
ςυνόλου 

 Σφνολο 
1.026.679.987 73.396.441.281 1,40% 

'27' ΟΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 676.210.102 10.884.289.888 6,21% 

'52' ΒΑΜΒΑΚΙ 122.567.073 864.088.820 14,18% 

'08' ΚΑΡΟΙ,ΦΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΡΕΙΔ/ΔΩΝ-ΡΕΡΟΝΙΩΝ 103.386.457 639.337.895 16,17% 

'39' ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 15.923.781 3.712.269.103 
 

0,43% 

'24' 
ΚΑΡΝΑ - ΒΙΟΜΘΧΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΡΝΟΥ 

15.659.361 456.934.990 3,43% 

'84' ΡΥΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΕΣ,ΛΕΒΘΤΕΣ,ΜΘΧΑΝΕΣ 13.659.088 6.273.593.891 0,22% 

'20' ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΩΝ,ΦΟΥΤΩΝ 9.135.441 82.564.162 11,06% 

'87' ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΑ ΟΧΘΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΘΕΣ,ΡΟΔΘΛΑΤΑ ΚΛΡ 8.754.311 4.516.384.393 
 

0,19% 

'48' ΧΑΤΙ ΚΑΙ ΧΑΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΧΑΤΙ 8.439.984 1.343.242.433 0,63% 

‘30’ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 7.992.445 2.073.729.432 0,39% 

'25' ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΡΕΤΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 5.622.378 218.996.231 2,57% 

‘72’ ΣΙΔΘΟΣ – ΧΑΛΥΒΑΣ 5.484.920 3.503.408.875 0,16% 

'38' ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΧΘΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ 3.203.208 1.059.748.054 0,30% 

‘19’ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΘΜΘΤΙΑΚΩΝ 3.177.609 123.017.395 2,58% 

'32' ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.877.521 599.969.727 0,48% 

‘73’ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΣΙΔΘΟ - ΧΑΛΥΒΑ 2.442.934 2.567.304.490 0,10% 

‘85’ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.441.948 6.074.179.911 0,04% 

‘76’ ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.374.514 699.971.255 0,34% 

'83' ΔΙΑΦΟΑ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.933.276 255.547.637 0,76% 

‘49’ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 1.629.196 64.981.540 2,51% 

Ρθγι: Στατιςτικι υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS). Επεξεργαςία από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου 
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Πύνακασ 2: Αιγυπτιακϋσ ειςαγωγϋσ ελληνικών προώόντων κατϊ διψόφια κατϊταξη 

ςυνδυαςμϋνη ονοματολογύασ (2018-2019), αξύεσ ϊνω του $1 εκατ. 

Ρθγι: Αιγυπτιακι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS) 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΓΑΜΟΛΟ

ΓΙΟΤ

ΑΞΙΑ ($) 2019 ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Kg) 2019

ΑΞΙΑ $ 2018 ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Kg) 2018

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

2018/19 (Δ ΑΞΙΔ)

ΤΝΟΛΟ 1.026.679.987 1.005.078.279 2,1%

Οξπθηά θαύζηκα 27 676.210.102 1.240.005.785 723.490.126 1.184.002.576 -6,5%

Βακβάθη 52 122.567.073 58.009.203 88.858.626 40.881.166 37,9%

Φξνύηα & θαξπνί 

βξώζηκνη

08 103.386.457 731.086 70.053.548 215.037 47,6%

Πιαζηηθέο ύιεο & 

πξντόληα

39 15.923.781 2.565.761 12.507.920 2.203.067 27,3%

Καπλόο 24 15.659.361 2.008.873 13.300.031 1.417.794 17,7%

Λέβεηεο, κεραλέο, 

ζπζθεπέο & κέξε

84 13.659.088 8.795.188 14.700.752 16.478.951 -7,1%

Παξαζθεπάζκαηα 

θξνύησλ & 

ιαραληθώλ

20 9.135.441 50.809.057 6.044.119 5.705.520 51,1%

Ορήκαηα, 

κεηαθνξηθόο 

εμνπιηζκόο & 

εμαξηήκαηα

87 8.754.311 1.760.357 7.839.675 1.914.924 11,7%

Υαξηί & ραξηόληα, 

πξντόληα 

ραξηνπνιηνύ

48 8.439.984 16.053.951 5.427.239 8.858.431 55,5%

Φαξκαθεπηηθά 

πξντόληα

30 7.992.445 381.866 7.850.782 90.355 1,8%

Άιαηα, πέηξεο, 

γαίεο, αζβέζηεο, 

ηζηκέληα

25 5.622.378 30.524.599 12.354.523 38.882.037 -54,5%

ίδεξνο & 

ράιπβαο

72 5.484.920 242.448 10.862.184 1.126.867 -49,5%

Γηάθνξα ρεκηθά 

πξντόληα

38 3.203.208 1.897.724 3.768.250 2.111.364 -15,0%

Παξαζθεπάζκαηα 

δεκεηξηαθώλ

19 3.177.609 2.036.923 2.261.708 1.294.642 40,5%

Βαθέο & δεςηθά 

εθρπιίζκαηα

32 2.877.521 1.312.943 2.810.466 1.143.366 2,4%

Σερλνπξγήκαηα 

ζηδήξνπ & 

ράιπβα

73 2.442.934 1.479.142 1.386.171 204.563 76,2%

Ηιεθηξνινγηθόο 

εμνπιηζκόο & 

κέξε

85 2.441.948 48.484 5.515.260 1.079.490 -55,7%

Αξγίιην & 

ηερλνπξγήκαηα

76 2.374.514 560.480 1.018.500 136.863 133,1%

Σερλνπξγήκαηα 

από θνηλά 

κέηαιια

83 1.933.276 543.653 1.305.924 385.879 48,0%

Πξντόληα 

εθδνηηθώλ νίθσλ

49 1.629.196 200.653 1.762.877 212.841 -7,6%

Λίπε & έιαηα, 

δσηθά ή θπηηθά

15 1.447.142 1.681.513 234.012 32.519 518,4%

Έπηπια, είδε 

θιηλνζηξσκλήο, 

ζπζθεπέο 

θσηηζκνύ, 

πξνθαηαζθεπέο

94 1.199.307 21.557 1.360.125 36.891 -11,8%

Σερλνπξγήκαηα 

από πέηξεο, 

γύςν, ηζηκέλην

68 1.166.368 1.628.027 796.386 852.321 46,5%

Ληπάζκαηα 31 1.110.078 1.149.018 709.850 586.879 56,4%

Αηζέξηα έιαηα, 

πξντόληα 

αξσκαηνπνηίαο & 

θαιισπηζκνύ

33 1.037.171 151.018 488.150 52.815 112,5%
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Ρίνακασ 3: Ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο 

Ελλθνικι εταιρεία Θυγατρικι ςτθν Αίγυπτο Αντικείμενο 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΔΙΝΟΓΙΑΝΝΘ 
(μετζχει με μικρό μερίδιο) 

VEGAS OIL & GAS S.A.E. / WEST OBAYED, 
PETROAMIR / NORTH PETROLEUM    

Γεωτριςεισ πετρελαίου & αερίου 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΘ EVGE SHIPPING AGENCY & MARITIME AFFAIRS Ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ 

ER-LACK Γ.Γ. ΚΟΥΤΛΘΣ ER-LACK FOR PAINTS Ραραγωγι χρωμάτων 

EURODRIP S.A EURODRIP EGYPT Σωλινεσ & ςυςτιματα άρδευςθσ 

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ   NATIONAL BANK OF GREECE EGYPT Τραπεηικζσ υπθρεςίεσ (ςε 
διαδικαςία εξόδου)  

AXON GLOBAL EDUCATION 
NETWORK 

AXON EGYPT Δίκτυο εκπαίδευςθσ ξζνων 
γλωςςϊν 

ΧΑΤΟΡΟΙΙΑ ΘΑΚΘΣ PYRAMIDS PAPER MILLS S.A.E. Ραραγωγι χαρτιοφ (ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ) 

TITAN CEMENT CO. TITAN EGYPT 
BENI SUEF CEMENT CO. 

Ραραγωγι τςιμζντου 

ALUMIL S.A. ALUMIL MISR Ραραγωγι & διανομι προϊόντων 
αλουμινίου 

CHIPITA INT’L EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E. Ραραγωγι ςνακ, κράκερ, κρουαςάν 

BIOFRESH S.A. ORANGE WAVE Ραραγωγι βιολογικϊν χυμϊν 

Κεραμουργία Βορείου 
Ελλάδοσ (ΚΟΘΑΛΘ) Α.Ε. 

EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS & ROOFING 
TILES 

Ραραγωγι τοφβλων & κεραμιδιϊν 

POLYECO S.A. GAEA JSC Διαχείριςθ βιομθχανικϊν & 
επικίνδυνων αποβλιτων, 
εναλλακτικά καφςιμα 

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΔΘ PYRAMID NAVIGATION CO. E.S.A. Φορτθγά πλοία   (φυςικό αζριο) 

PHYTORGAN S.A. ADRITEC EGYPT Συςτιματα άρδευςθσ, λιπάςματα 

CONSOLIDATED 
CONTRACTORS 
INTERNATIONAL CO. 

 CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL 
(CCC) 

Καταςκευζσ 

ARCHIRODON S.A. ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co. S.A. Καταςκευζσ 

J &P (JOANNOU & 
PARASKEVAIDES S.A.) 

JOANNOU AND PARASKEVAIDES OVERSEAS LTD J&P Καταςκευζσ (ςε διαδικαςία 
εκκακάριςθσ) 

EPSI EPSI EGYPT S.A. Ψυκτικόσ εξοπλιςμόσ 

FOLLI - FOLLIE S.A. FOLLI FOLLIE JEWELLERY STORES Αλυςίδα κοςμθματοπωλείων 

TELEPERFORMANCE HELLAS TELEPERFORMANCE EGYPT Τθλεπικοινωνιακζσ  υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ 

ENERGEAN PLC ENERGEAN PLC  EGYPT Ζρευνεσ  πετρελαίου & φυςικοφ 
αερίου 

GROUP OF COMPANY 
GRIGORIADI 

EMULCOM COMPANY Ραραγωγι αςφαλτικοφ 
γαλακτϊματοσ 

CALSTA WORKWEAR SA CALSTA WORKWEAR Ραραγωγι ενδυμάτων εργαςίασ 

CARE DIRECT S.A. CARE DIRECT EGYPT Υπθρεςίεσ ςε νζεσ μθτζρεσ 

EUROCERT S.A. BCI EGYPT (BCI CERT.) Υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ 

IC SYSTEMS IC SYSTEMS EGYPT Συςτιματα βιομθχανικισ 
αυτοματοποίθςθσ, hardware & 
λογιςμικό 

AEGEAN AIRLINES AEGEAN AIRLINES CAIRO INT’L AIRPORT Αεροπορικζσ μεταφορζσ 
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Ελλθνικι εταιρεία Θυγατρικι ςτθν Αίγυπτο Αντικείμενο 

ENOIA S.A. ENOIA Τεχνικι εταιρεία (project 
management & engineering) ςε 
βιομθχανία / ενζργεια 

CRELCO GRELCO EGYPT Συςτιματα κζρμανςθσ, φδρευςθσ, 
κλιματιςμοφ, πυρόςβεςθσ, 
γεωκερμικζσ εγκαταςτάςεισ αερίου 

MEDEXPO Α.Ε. MEDEXPO EGYPT JSC Κλαδικζσ εμπορικζσ εκκζςεισ 
ξφλου-επίπλου 

 EGYPTIAN GREEK EXPLORATIONS Γεωτριςεισ & διάνοιξθ φρεάτων 

IMAGE COMMUNICATION 
GROUP HELLAS 

IMAGE GROUP EGYPT Εταιρικι επικοινωνία, διαφιμιςθ, 
δθμόςιεσ ςχζςεισ, πολυμζςα, 
εκτυπϊςεισ  

ZOUROS GROUP  Ρλατφόρμεσ & εξοπλιςμόσ ζρευνασ 
πετρελαίου 

VELTI A.E.  Υπθρεςίεσ & εφαρμογζσ μάρκετινγκ 
ςε κινθτά τθλζφωνα  

EXTRACO S.A.  Εκρθκτικζσ φλεσ εμπορικϊν 
χριςεων 

ETEM EMAG ETEM ALUMINIUM  BUILDING SYSTEMS Εμπόριο και εγκατάςταςθ προφίλ & 
προϊόντων αλουμινίου δομικϊν 
χριςεων 

 EGYGREEK CONTRACTORS Τεχνικι  / καταςκευαςτικι εταιρεία 
εγκατάςταςθσ προϊόντων 
αλουμινίου δομικϊν χριςεων 

Ρθγι:  Βάςθ δεδομζνων Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου 
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Πύνακασ 4: Ελληνικϋσ εξαγωγϋσ ςτην Αύγυπτο 2019 - ςύγκριςη με 2018 (CN4, ςτοιχεύα ΕΛΣΤΑΤ, αξύεσ ϊνω του €1 εκατ.) 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ από 
ακατζργαςτα λάδια). Ραραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ 
>= 70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα ορυκτά και ςτα 
οποία τα λάδια αυτά αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

598.884.210 1.161.722.834 806.826.757 1.476.736.281 -25,8% -21,3% 

5201' Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 83.050.713 57.602.100 66.191.024 42.424.881 25,5% 35,8% 

2713' Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από πετρζλαιο και άλλα 
υπολείμματα των λαδιϊν πετρελαίου ι των αςφαλτοφχων ορυκτϊν 

75.088.092 253.213.425 90.747.927 297.747.335 -17,3% -15,0% 

2711' Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ 42.930.135 115.612.736 71.852.019 166.737.034 -40,3% -30,7% 

0808' Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 24.838.404 57.981.434 15.866.375 38.042.752 56,5% 52,4% 

2402' Ροφρα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμζνα τα άκρα, 
πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι υποκατάςτατα του καπνοφ 

14.078.866 1.524.585 11.818.769 1.325.233 19,1% 15,0% 

3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, 
αναςχετικά τθσ βλάςτθςθσ και ρυκμιςτικά τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα για τθ λιανικι πϊλθςθ ι ωσ 
παραςκευάςματα 

9.389.355 573.246 2.399.842 161.210 291,2% 255,6% 

3924' Ριατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ, είδθ υγιεινισ 
και καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ 

6.499.962 455.305 4.849.569 352.401 34,0% 29,2% 

4810' Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι με άλλεσ ανόργανεσ 
ουςίεσ ςτθ μία ι και ςτισ δφο επιφάνειεσ, με ι χωρίσ ςυνδετικά, ζςτω 
και χρωματιςμζνα ςτθν επιφάνεια, διακοςμθμζνα ςτθν επιφάνεια ι 
τυπωμζνα, ςε κυλίνδρουσ ι ςε φφλλα 

6.107.504 14.960.286 3.223.256 7.218.492 89,5% 107,2% 

2008' Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, παραςκευαςμζνα 
ι διατθρθμζνα, με ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν ι 
αλκοόλθσ 

5.847.654 7.691.601 2.973.492 3.767.850 96,7% 104,1% 

2401' Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν βιομθχανοποιθκεί. Απορρίμματα 
καπνοφ 

5.155.566 1.397.915 3.942.531 1.445.889 30,8% -3,3% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

0809' Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines, δαμάςκθνα και αγριοδαμάςκθνα, νωπά 

3.607.677 7.315.890 3.438.536 7.836.752 4,9% -6,6% 

0810' Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κάκε είδουσ, 
λαγοκζραςα και άλλοι καρποί και φροφτα βρϊςιμα, νωπά 

2.944.921 5.262.658 1.446.634 3.157.991 103,6% 66,6% 

2106' Ραραςκευάςματα διατροφισ π.δ.κ.α. 2.896.259 2.151.936 1.865.101 1.430.322 55,3% 50,5% 

2503' Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από αυτό που παράγεται με εξάχνωςθ, με 
κατακριμνιςθ και το κολλοειδζσ) 

2.796.507 41.889.338 9.598.922 87.556.718 -70,9% -52,2% 

7210' Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα χάλυβα, με 
πλάτοσ >= 600 mm, που ζχουν ελακεί ςε κερμι ι ψυχρι κατάςταςθ, 
επιςτρωμζνα με άλλο μζταλλο ι επενδυμζνα 

2.353.638 3.342.194 3.298.408 4.722.952 -28,6% -29,2% 

8409' Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται αποκλειςτικά ι κφρια για 
εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, π.δ.κ.α. 

2.190.929 91.286 2.056.803 79.425 6,5% 14,9% 

8421' Μθχανζσ και ςυςκευζσ φυγόκεντρεσ, ό. ςυμπ. οι μθχανζσ ςτυψίματοσ 
(εκτόσ εκείνων για το διαχωριςμό ιςοτόπων). Συςκευζσ για τθ διικθςθ 
ι το κακάριςμα υγρϊν ι αερίων 

2.045.448 92.620 459.782 18.311 344,9% 405,8% 

3923' Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ φλεσ. Ρϊματα, 
καπάκια, καψοφλια & διατάξεισ κλειςίματοσ, από πλαςτικζσ φλεσ 

1.913.741 323.827 1.637.611 261.612 16,9% 23,8% 

3204' Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και κακοριςμζνθσ χθμικισ 
ςφςταςθσ. Ραραςκευάςματα των τφπων που χρθςιμοποιοφνται για το 
χρωματιςμό κάκε φλθσ ι για ςυςτατικά χρωςτικϊν παραςκευαςμάτων 

1.874.321 1.050.262 1.742.977 889.626 7,5% 18,1% 

8544' Σφρματα και καλϊδια (ό. ςυμπ. τα ομοαξονικά καλϊδια) για 
θλεκτροτεχνικι χριςθ, μονωμζνα (ζςτω και μονωμζνα με 
φωτοευαίςκθτο βερνίκι ι οξειδωμζνα θλεκτρολυτικά) και άλλοι 
μονωμζνοι θλεκτρικοί αγωγοί, ζςτω και με εξαρτιματα ςφνδεςθσ. 
Καλϊδια από οπτικζσ ίνεσ 

1.482.307 395.586 3.362.709 950.258 -55,9% -58,4% 

7604' άβδοι και είδθ με κακοριςμζνθ μορφι, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1.416.037 424.200 388.410 111.632 264,6% 280,0% 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια ζντυπα, ζςτω και ςε ξεχωριςτά φφλλα 1.378.429 200.896 1.410.938 205.035 -2,3% -2,0% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ 
(ευρϊ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

3806' Κολοφϊνια και ρθτινικά οξζα, κακϊσ και τα παράγωγά τουσ. Αικζριο 
ζλαιο κολοφωνίου και ζλαια κολοφωνίου. Γόμεσ λιωμζνεσ 

1.312.077 898.500 1.463.522 943.000 -10,3% -4,7% 

8903' Θαλαμθγοί (γιότ) και άλλα ςκάφθ αναψυχισ ι ακλθτιςμοφ. 
Κωπιλατοι λζμβοι και μονόξυλα (κανό) 

1.288.000 42.000 452.000 10.000 185,0% 320,0% 

3105' Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά που περιζχουν δφο ι τρία λιπαντικά 
ςτοιχεία: άηωτο, φωςφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάςματα (εκτόσ από 
λιπάςματα κακαρισ ηωϊκισ ι φυτικισ προζλευςθσ, ι ορυκτά ι χθμικά 
αηωτοφχα, φωςφορικά ι καλιοφχα λιπάςματα) 

1.175.751 1.315.628 593.590 577.279 98,1% 127,9% 

8407' Κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, με παλινδρομικό ι περιςτρεφόμενο 
ζμβολο, με εξωτερικι ανάφλεξθ 

1.118.080 114.390 5.015 24.585 22194,7% 365,3% 

1507' Σογιζλαιο και τα κλάςματά του, ζςτω και εξευγενιςμζνα, αλλά χθμικϊσ 
μθ μεταςχθματιςμζνα 

1.097.000 1.650.600 0 0 ø ø 

3816' Τςιμζντα, κονιάματα, ςκυροδζματα και παρόμοιεσ πυρίμαχεσ 
ςυνκζςεισ (εκτόσ από παραςκευάςματα με βάςθ το γραφίτθ ι άλλο 
άνκρακα) 

1.086.886 3.429.850 1.230.753 4.271.500 -11,7% -19,7% 

3811' Αντικροτικά, αναςχετικά τθσ οξείδωςθσ, προςκετικά εξουδετζρωςθσ 
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξϊδουσ των λιπαντικϊν λαδιϊν, 
προςκετικά κατά τθσ διάβρωςθσ και άλλα παραςκευαςμζνα 
προςκετικά για ορυκτά λάδια 

1.084.913 209.960 1.343.852 340.605 -19,3% -38,4% 

8708' Μζρθ και εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, αςτικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνθτα, αυτοκίνθτα φορτθγά οχιματα και αυτοκίνθτα οχιματα 
ειδικϊν χριςεων των κλάςεων 8701 ζωσ 8705, π.δ.κ.α. 

1.073.563 5.186.502 1.200.984 5.395.238 -10,6% -3,9% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παραςκευάςματα διατροφισ που περιζχουν κακάο 1.023.841 888.570 725.620 689.661 41,1% 28,8% 

8419' Συςκευζσ και διατάξεισ, ζςτω και θλεκτρικά κερμαινόμενεσ, για τθν 
επεξεργαςία υλϊν με μεκόδουσ που απαιτοφν αλλαγι τθσ 
κερμοκραςίασ 

1.008.633 343.991 1.757.621 405.904 -42,6% -15,3% 

 ΡΘΓΘ: ΕΛΣΤΑΤ       
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Πύνακασ 5: Ελληνικϋσ ειςαγωγϋσ  από την Αύγυπτο 2019 - ςύγκριςη με 2018 (CN4, ςτοιχεύα ΕΛΣΤΑΤ, αξύεσ ϊνω του €1 εκατ.) 
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

2709' Λάδια ακατζργαςτα, από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά 
(ακατζργαςτο πετρζλαιο) 

458.204.617 1.042.831.877 425.525.855 917.481.656 7,7% 13,7% 

2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ από 
ακατζργαςτα λάδια). Ραραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ 
>= 70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα ορυκτά και ςτα 
οποία τα λάδια αυτά αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

128.210.851 300.957.300 11.477.807 29.954.815 1017,0% 904,7% 

0701' Ρατάτεσ, νωπζσ ι διατθρθμζνεσ με απλι ψφξθ 50.282.656 117.809.200 17.466.896 63.629.725 187,9% 85,1% 

3102' Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα 47.057.616 187.459.899 41.537.170 178.566.415 13,3% 5,0% 

2711' Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ 34.114.208 116.480.107 7.799.550 14.632.400 337,4% 696,0% 

2905' Αλκοόλεσ άκυκλεσ και τα αλογονωμζνα, ςουλφονωμζνα, νιτρωμζνα 
ι νιτροδωμζνα παράγωγά τουσ 

15.920.824 59.102.446 35.386.209 101.427.183 -55,0% -41,7% 

3901' Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 15.387.537 15.955.375 11.784.645 10.818.525 30,6% 47,5% 

3907' Ρολυακετάλεσ, άλλοι πολυαικζρεσ και ρθτίνεσ-εποξείδια, ςε αρχικζσ 
μορφζσ. Ρολυανκρακικά άλατα, ρθτίνεσ-αλκφδια, πολυεςτζρεσ 
αλκυλικοί και άλλοι πολυεςτζρεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ 

8.707.242 8.803.662 1.520.556 1.251.949 472,6% 603,2% 

2815' Υδροξείδιο του νατρίου καυςτικι ςόδα. Υδροξείδιο του καλίου 
καυςτικι ποτάςα. Υπεροξείδια του νατρίου ι του καλίου 

6.988.335 31.261.531 5.986.702 20.742.346 16,7% 50,7% 

4803' Χαρτί κακαριότθτασ (υγείασ), χαρτί που χρθςιμοποιείται για 
πετςζτεσ χεριϊν, για πετςζτεσ και παρόμοια χαρτιά οικιακισ χριςθσ, 
υγιεινισ ι κακαριότθτασ, χαρτοβάμβακασ και επίπεδεσ επιφάνειεσ 
από ίνεσ κυτταρίνθσ 

6.735.625 6.652.930 5.715.084 5.378.018 17,9% 23,7% 

0703' Κρεμμφδια, αςκαλϊνια, ςκόρδα, πράςα και άλλα λαχανικά του 
γζνουσ Allium, νωπά ι διατθρθμζνα με απλι ψφξθ 

4.013.615 10.320.632 192.754 497.775 1982,2% 1973,4% 

7601' Αργίλιο ςε ακατζργαςτθ μορφι 3.838.335 1.997.832 3.193.206 1.496.925 20,2% 33,5% 

2501' Αλάτι, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπζηιο και το 
μετουςιωμζνο αλάτι, και χλωριοφχο νάτριο κακαρό 

3.838.031 159.216.150 2.322.521 101.326.690 65,3% 57,1% 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

3817' Αλκυλοβενηόλια ςε μείγματα και αλκυλοναφκαλζνια ςε μείγματα, 
που παραςκευάηονται με αλκυλίωςθ του βενηολίου ι τθσ 
ναφκαλίνθσ 

3.542.629 3.136.740 6.148.424 5.227.407 -42,4% -40,0% 

2005' Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ ξίδι, μθ 
κατεψυγμζνα (εκτόσ από τα διατθρθμζνα με ηάχαρθ και εκτόσ από 
ντομάτεσ, μανιτάρια και τροφφεσ) 

2.759.411 2.123.555 4.193.479 2.986.448 -34,2% -28,9% 

6302' Ρανικά κρεβατιοφ, τραπεηιοφ, κακαριότθτασ του ςϊματοσ και 
κουηίνασ, από υφαντουργικά προϊόντα παντόσ τφπου 

2.345.842 388.217 3.010.860 504.774 -22,1% -23,1% 

3105' Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά που περιζχουν δφο ι τρία λιπαντικά 
ςτοιχεία: άηωτο, φωςφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάςματα (εκτόσ από 
λιπάςματα κακαρισ ηωϊκισ ι φυτικισ προζλευςθσ, ι ορυκτά ι 
χθμικά αηωτοφχα, φωςφορικά ι καλιοφχα λιπάςματα). Ηωϊκά, 
φυτικά, ορυκ 

2.287.326 6.729.590 662.880 2.486.824 245,1% 170,6% 

7605' Σφρματα από αργίλιο (εκτόσ από κορδόνια, καλϊδια, ςχοινιά και 
άλλα είδθ τθσ κλάςθσ 7614, μονωμζνα ςφρματα για τθν 
θλεκτροτεχνία και χορδζσ για μουςικά όργανα) 

2.126.045 1.069.866 0 0 ø ø 

7801' Μόλυβδοσ ςε ακατζργαςτθ μορφι 2.121.892 1.239.715 1.725.887 870.354 22,9% 42,4% 

7210' Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα χάλυβα, με 
πλάτοσ >= 600 mm, που ζχουν ελακεί ςε κερμι ι ψυχρι κατάςταςθ, 
επιςτρωμζνα με άλλο μζταλλο ι επενδυμζνα 

2.038.541 3.055.660 2.818.756 4.332.600 -27,7% -29,5% 

3904' Ρολυμερι του χλωριοφχου βινυλίου ι άλλων αλογονωμζνων 
ολεφινϊν, ςε αρχικζσ μορφζσ 

2.017.374 2.698.000 3.182.779 4.070.600 -36,6% -33,7% 

0710' Λαχανικά, άβραςτα ι βραςμζνα ςτο νερό ι ςτον ατμό, κατεψυγμζνα 1.861.583 1.255.740 2.180.389 1.473.652 -14,6% -14,8% 

3005' Βαμβάκι, γάηεσ, ταινίεσ και ανάλογα είδθ π.χ. επίδεςμοι, τςιρότα, 
ςιναπιςμοί, εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με ουςίεσ φαρμακευτικζσ ι 
ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, για ιατρικοφσ, χειρουργικοφσ, 
οδοντιατρικοφσ ι κτθνιατρικοφσ ςκοποφσ 

1.702.412 39.645 1.003.842 31.859 69,6% 24,4% 

4107' Δζρματα αποτριχωμζνα χοιροειδϊν, ερπετϊν και άλλων ηϊων, 
παραςκευαςμζνα, και δζρματα άτριχων ι άμαλλων ηϊων (εκτόσ από 
δζρματα βοοειδϊν, μονόπλων, προβατοειδϊν, αιγοειδϊν, κακϊσ και 
εκτόσ από δζρματα κατεργαςμζνα με λάδι, δζρματα βερνικωμζνα  

1.529.985 112.275 1.457.989 109.925 4,9% 2,1% 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

CN4 ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ (ευρϊ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(κιλά) 

% ΑΞΙΑ % ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

2510' Φωςφορικά αςβζςτια και φωςφορικά αργιλαςβζςτια, φυςικά, και 
κιμωλίεσ φωςφορικζσ 

1.494.134 34.530.000 242.225 6.001.358 516,8% 475,4% 

3920' Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ και λουρίδεσ, από πλαςτικζσ 
φλεσ μθ κυψελϊδεισ, μθ ενιςχυμζνα οφτε με απανωτζσ ςτρϊςεισ, 
οφτε όμοια ςυνδυαςμζνα με άλλεσ φλεσ, χωρίσ υπόκεμα, μθ 
κατεργαςμζνα ι κατεργαςμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια ι κομμζνα 
μόνο ςε ςχιμα 

1.441.425 832.945 604.296 286.659 138,5% 190,6% 

2009' Χυμοί φροφτων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και ο μοφςτοσ 
ςταφυλιϊν, ι λαχανικϊν, που δεν ζχουν υποςτεί ηφμωςθ, χωρίσ 
προςκικθ αλκοόλθσ, με ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων 
γλυκαντικϊν 

1.390.931 1.213.104 1.912.349 3.161.769 -27,3% -61,6% 

2303' Κατάλοιπα αμυλοποιίασ και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεφτλων, 
υπολείμματα ηαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ηαχαροποιίασ, 
υπολείμματα και απορρίμματα ηυκοποιίασ ι οινοπνευματοποιίασ 

1.308.949 6.559.622 2.177.257 11.550.250 -39,9% -43,2% 

0811' Καρποί και φροφτα, άψθτα ι ψθμζνα ςτον ατμό ι βραςμζνα ςτο 
νερό, κατεψυγμζνα, ζςτω και με προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων 
γλυκαντικϊν 

1.133.055 1.178.556 971.909 1.144.362 16,6% 3,0% 

2814' Αμμωνία άνυδρθ ι ςε υδατικό διάλυμα (υγρι αμμωνία) 1.123.430 4.000.130 0 0 ø ø 
5407' Υφάςματα από νιματα από ςυνκετικζσ ίνεσ ςυνεχείσ, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και νιματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων θ 
μεγαλφτερθ διάςταςθ τθσ εγκάρςιασ τομισ είναι <= 1 mm 

1.052.399 430.434 758.146 449.930 38,8% -4,3% 

 ΡΘΓΘ: ΕΛΣΤΑΤ       
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4.2 Χρόςιμεσ διευθύνςεισ 

1. Ελλθνικζσ Αρχζσ 

ΡΕΣΒΕΙΑ  
Τθλ .: +20 (2) 2795-5915,  2795-0443, 2795-1074, Fax: +20 (2) 2796-3903  
Email: gremb.cai@mfa.gr 
    
ΓΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.  
Τθλ .: +20 (2) 2794-8482, 2795-2036, Fax:  +20 (2) 2794-0684  
Email: ecocom-cairo@mfa.gr 
Web site: http://www.agora.gr  
     
ΓΕΝ.ΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΚΑΪΟ) 
Τθλ .: +20 (2) 2575-3833, 2574-1085, 2574-1140, Fax: +20 (2) 2575-3962  
Email: grgencon.cai@mfa.gr 
 
ΓΕΝ . ΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΕΙΑ) 
Τθλ .: +20 (3) 480-2088, 480-2099, Fax: +20 (3) 486-5896  
Email: grgencon.ale@mfa.gr 
    
ΡΟΞΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΧΕΙΟ PORT SAID 
Τθλ.: +20 (66) 322-2650, Fax: +20 (66) 322-2614 
Email : hma.portsaid@hcg.gr 
 

2. Αιγυπτιακζσ Αρχζσ 

Υπουργεία 
Ministry of Foreign Affairs 
Tel: +20 (2) 2574-9821, 2574-9816, 2579-6334, 2574-6871, 2579-6338, 2579-6342  
Fax: +20 (2) 2574-8822, 2574-9533, 2579-6342  
E-mail: contact.us@mfa.gov.eg, Web site: http://www.mfa.gov.eg 
 
Ministry of Defense 
Tel: +20 (2) 2403-2158, 2414-4247, 2414-4248                                                                                                          
Fax: +20 (2) 2414-4247, 2414-4248, 2291-6227 
E-mail: mmc@afmic.gov.eg, mod@afmic.gov.eg, Web site: http://www.mod.gov.eg 
 
Ministry of State for Military Production 
Tel: +20 (2) 2795-1428, 2794-7968, Fax: +20 (2) 2263-4427, 2794-8372 
E-mail: momp@momp.gov.eg, homlog@momp.gov.eg, infomarketing@momp.gov.eg 
Web site: http://www.momp.gov.eg  
 
Ministry of Petroleum & Mineral Wealth 
Tel: +20 (2) 2670-6401, 2670-6436 
Fax:  +20 (2) 2670-6419 
E-mail: contact@petroleum.gov.eg, omobarez@petroleum.gov.eg, Web site: http://www.petroleum.gov.eg  
 
Ministry of Electricity and Renewable Energy 
Tel: +20 (2) 2261-6317, 2261-6514, 2404-3975, 2261-6305, 2404-8529, 2261-6321  
Fax: +20 (2) 2261-6302, 2261-6523, 2261-6234 
E-mail: info@moee.gov.eg, oasran@moee.gov.eg, hassan@moere.gov.eg, Web site: http://www.moee.gov.eg  
 
Ministry of International Cooperation 
Tel: +20 (2) 2405-5628, 2405-5651 
Fax: +20 (2) 2405-5635 
 
Ministry of Communication & Information Technology 
Tel: +20 (2) 3534-1300 
Fax: +20 (2) 3537-1111 
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, nsaadany@mcit.gov.eg, Web site: http://www.mcit.gov.eg 
 
 

mailto:gremb.cai@mfa.gr
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr
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mailto:grgencon.cai@mfa.gr
mailto:grgencon.ale@mfa.gr
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mailto:contact.us@mfa.gov.eg
http://www.mfa.gov.eg/
mailto:mmc%40N0SPAM.afmic.gov.eg
mailto:mod%40N0SPAM.afmic.gov.eg
http://www.mod.gov.eg/
mailto:momp@momp.gov.eg
http://www.momp.gov.eg/Ar/Success.aspx
http://www.momp.gov.eg/Ar/Success.aspx
http://www.momp.gov.eg/
mailto:contact@petroleum.gov.eg
mailto:omobarez@petroleum.gov.eg
http://www.petroleum.gov.eg/
mailto:info@moee.gov.eg
mailto:momran96@yahoo.com
mailto:hassan@moere.gov.eg
http://www.moee.gov.eg/
mailto:webmaster@mcit.gov.eg
mailto:nsaadany@mcit.gov.eg
http://www.mcit.gov.eg/
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Ministry of Environment 
Tel: +20 (2) 2525-6452 
Fax: +20 (2) 2525-6490 
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg, Web site: http://www.eeaa.gov.eg 
 
Ministry of Transport 
Tel: +20 (2) 2795-5562, 2260-4884 
Fax: +20 (2) 22610510 
Web site: http://www.mot.gov.eg  
 
Ministry of Antiquities &Tourism  
Tel: +20 (2) 2735-8761, 2735-0645, 2737-1724 
Fax: +20 (2) 2735-7239     
 
Ministry of Justice  
Tel: +20 (2) 2794-9912, 2794-6866, 2792-2263  
Fax: +20 (2) 2795-8103 
E-mail: info@moj.gov.eg, Web site: http://www.jp.gov.eg  
 
Ministry of Agriculture 
Tel: +20 (2) 3337-2596, 3337-2677 
Fax: +20 (2) 3749-8128 
E-mail: info.malr@agr-egypt.gov.eg, Website: http://www.agr-egypt.gov.eg  
 
Ministry of Water Resources & Irrigation 
Tel: +20 (2) 3544-9420  
Fax: +20 (2) 3544-9410 
E-mail: minister@mwri.gov.eg, Web site: http://www.mwri.gov.eg 
 
Ministry of Civil Aviation 
Tel: +20 (2) 2267-7610-14  
Fax: +20 (2) 2267-9470 
E-mail: info@civilaviation.gov.eg, contact_us@civilaviation.gov.eg, Web site: http://www.civilaviation.gov.eg  
 
Ministry of Finance 
Tel: +20 (2) 2342-8830, 2342-8840, 2342-8032, 2342-2151-53  
Fax: +20 (2) 2685-1561 
E-mail: finance@mof.gov.eg, atter@mof.gov.eg (PPP Unit), Web site: http://www.mof.gov.eg  
 
Ministry of Trade & Industry 
Tel: +20 (2) 2794-3600, 2792-1194, 2792-1224, 2792-1182, 2792-1227, 2792-1229 
Fax: +20 (2) 2795-7487, 2792-1178  
E-mail: minister-office@mti.gov.eg, Web site: http://www.mti.gov.eg   
 
Ministry of Housing, Utilities & Urban Communities 
Tel: +20 (2) 2792-1364 
Fax: +20 (2) 2792-1365  
E-mail: egypt@ad.gov.eg, Web site: www.mhuc.gov.eg  
 
Ministry of State for Emigration & Egyptian Expatriates Affairs  
Tel: +20 (2) 3303-6436, 3303-6431 
Fax: +20 (2) 3303-5332  
E-mail: egyptiansabroad@emigration.gov.eg, Web site:  http://www.emigration.gov.eg  
 
Ministry of Social Solidarity 
Tel: +20 (2) 3337-5404, 3761-8183 
Fax: +20 (2) 33365174, 33375459  
E-mail: minister.office@moss.gov.eg, socialmedia@moss.gov.eg, Web site: http://www.moss.gov.eg  
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Ministry of Health & Population  
Tel: +20 (2) 2795-1821, 2794-3462  
Fax: +20 (2) 2795-3966 
E-mail: nnichp@mohp.gov.eg,

 
Web site: http://www.mohp.gov.eg  

 
Ministry of Interior 
Tel: +20 (2) 2406-0785-86  
Fax: +20 (2) 2406-0579 
E-mail: center@moi.gov.eg, Web site: http://www.moiegypt.gov.eg  
 
Ministry of Culture 
Tel: +20 (2) 2748-5065 
Fax: +20 (2) 2748-6957 
E-mail: media.moc.gov.eg, Web site: http://www.moc.gov.eg 
 
Ministry of Higher Education & Scientific Research 
Tel: +20 (2) 2792-0323  
Fax: +20 (2) 2794-1005 
E-mail: info@mohe.cloud.gov.eg, Web site: http://portal.mohesr.gov.eg  
 
Ministry of Education & Technical Education 
Tel: +20 (2) 27959664, 27963263 
Fax: +20 (2) 2792-1351  
E-mail: secucent@mail.moe.gov.eg, Web site: http://www.moe.gov.eg  
 
Ministry of Local Development  
Tel: +20 (2) 3335-6708, 3749-7656  
Fax: +20 (2) 3749-7788 
E-mail: info@mld.gov.eg, Web site: http://www.mld.gov.eg  
 
Ministry of Legal & Parliamentary Affairs  
Tel: +20 (2) 2795-8930, 2796-0391, Fax: +20 (2) 2794-2721, Web site: www.mpa.gov.eg/Pages/default.aspx 
 
Ministry of Supply & Internal Trading 
Tel.: +20 (2) 2794-4338, 2794-8184 
Fax: +20 (2) 3794-8224 
E-mail: info@mss.gov.eg, Web site: http://www.msit.gov.eg  
 
Ministry of Planning & Economic Development 
Tel.: +20 (2) 2400-0100  
Fax: +20 (2) 2401-4619 
E-mail: contact@mop.gov.eg, Web site: http://mpmar.gov.eg  
 
Ministry of Public Business Sector 
Tel.: +20 (2) 5972-7599, 5972-7599 
Fax: +20 (2) 2795-9233 
E-mail: info@mpbs.gov.eg, Web site: www.mpbs.gov.eg  
 
Δθμόςιοι Φορείσ-Οργανιςμοί 
General Authority for Investment & Free Zones  
Tel: +20 (2) 2405-5452, Fax: +20 (2) 2405-5425 
E-mail: info@gafinet.org, myoussef@gafinet.org.eg, s.eman@gafinet.org  
Web site: http://www.gafi.gov.eg   
 
Industrial Development Authority 
Tel.: +20 (2) 2537-0308, 2537-0309-10, 2537-0319  
Fax: +20 (2) 2537-0325 
E-mail: info@ida.gov.eg, magdy.ghazy@ida.gov.egy, Web site: http://www.ida.gov.eg   
 
Export Development Authority (EDA) 
Tel.: +20 (2) 3749-3920-21 
Fax: +20 (2) 3337-0045 
E-mail: eda@eda.gov.eg, Web site: http://www.expoegypt.gov.eg  
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Information Technology Industry Development Authority (ITIDA) 
Tel.: +20 (2) 3534-2000, 3534-5219 
E-mail: nshaaban@itida.gov.eg, Web site: https://www.itida.gov.eg 
 
Egypt Innovate (Technology Innovation & Entrepreneurship Center) 
Tel.: +20 (2) 3534-5760, 3534-5711 
E-mails: mnour@tiec.gov.eg, amoustafa@tiec.gov.eg, Web site: https://www.tiec.gov.eg    
 
Arab Organization for Industrialization (AOI) 
Tel: +20 (2) 2267-2304, 2267-2297  
Fax: +20 (2) 2518-2385 
E-mail: info@aoi.org.eg, Web site:  http://www.aoi.org.eg  
 
Egyptian Financial Supervisory Authority 
Tel: +20 (2) 3534-5350 
Fax: +20 (2) 3537-0037 
E-mail: info@efsa.gov.eg, Web site:  http://www.fra.gov.eg  
 
Central Agency for Public Mobilization & Statistics (CAPMAS) 
Tel: +20 (2) 2402-0231, 2402-3031, 2402-3926 – 2402-0574  
Fax: +20 (2) 2402-4099, 2402-0574 
E-mail: nic@capmas.gov.eg, pres_capmas@capmas.gov.eg Web site: http://www.capmas.gov.eg  
 
Central Bank of Egypt 
Tel: +20 (2) 2770-2770, 2770-1770, 2597-6000  
Fax: +20 (2) 2391-7168, 2392-8693, 2597-6081 
E-mail: info@cbe.org.eg, Web site: http://www.cbe.org.eg  
 
Egyptian Customs Authority 
Tel: +20 (2) 2342-2152, 2342-2153, 2342-2154  
Fax: +20 (2) 2342-2280/1 
E-mail: info@customs.gov.eg, Web site: http://www.customs.gov.eg  
 
EgyptAir Holding Company 
Tel: +20 (2) 2206-7010, +20 (2) 2418-3690, 2696-6798  
Fax: +20 (2) 2696-3334 
Web site:  http://www.egyptair.com  
 
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC) 
Tel: +20 (2) 2706-6900  
Fax: +20 (2) 2706-5776/7/9 
E-mail: egpc@egpc.com.eg, Web site:  http://www.egpc.com.eg  
 
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
Tel.: +20 (2) 2405-5845/6/7/8  
Fax: +20 (2) 2405-5876 
E-mail: egas@egas.com.eg, Web site: http://www.egas.com.eg  
 
General Authority for Export & Import Control (GOEIC) 
Tel: +20 (2) 2268-1743, 2575-6031, 2266-9534, 2266-9609, 2266-9532, 2575-8138, 2267-5367, 2266-9548  
Fax: +20 (2) 2268-1739, 2266-9364, 2266-9403, 2575-8318, 2267-7747 
E-mail: customercare@goeic.gov.eg, askadmin@goeic.gov.eg, goeic@goeic.gov.eg 
Web site: http://www.goeic.gov.eg    
 
National Food Safety Authority (NFSA) 
Tel.: +20 (2) 2793-3493, 2793-3497 
Fax: +20 (2) 2793-3496 
E-mail: info@nfsa.gov.eg, Web site: http://www.nfsa.gov.eg  
 
The Central Administration of Plant Quarantine (CAPQ) 
Tel: +20 (2) 3335-1625, 3760-8575, Fax: +20 (2) 3760-8574  
E-mail: ippc.egypt@capq.gov.eg, capqoffice@gmail.com, ippc.egypt@gmail.com, Tech.office.q@gmail.com 
Web site: http://www.capq.gov.eg    
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General Organization for Veterinary Services (GOVS) 
Tel: +20 (2) 3748-1750-51, Fax: +20 (2) 3748-1763   
Email: govs-egypt@govs.gov.eg  
Site: http://www.govs.gov.eg 
 
Central Labs Administration  
Tel: +20 (2) 2795-0096, 2794-9346, 2794-3517, 2795-8128, 2794-7371-72, 2794-7839  
Fax: +20 (2) 2796-2248  
Email: centralhealthlabs@yahoo.com Site: http://www.healthlabs.net  
 
National Nutrition Institute (NNI)  
Tel: +20 (2) 2532-4315, 2364-6413, 2364-3522  
Fax: +20 (2) 2364-7476  
Email: nniegypt@nni.org.eg 
 
Egyptian Organization for Standardization and Quality control (EOS) 
Tel: +20 (2) 2284-5524, 2284-5528  
Fax: +20 (2) 2603-1351  
Email eos@idsc.net.eg Site: http://www.eos.org.eg  
 
Egyptian Stock Exchange 
Tel: +20 (2) 2394-1900/1  
Fax: +20 (2) 2395-5799 
E-mail: info@egx.com.eg, Web site:  http://www.egx.com.eg   
 
Suez Canal Authority 
Tel: +20 (64) 339-2515, 391-4784-85  
Fax: +20 (64) 339-6222, 339-6333, 339-7222 
E-mail: info@suezcanal.gov.eg, planning@suezcanal.gov.eg, Web site: https://www.suezcanal.gov.eg  
 
Suez Canal Economic Zone 
Tel.: +20 (62) 359-0004-6 
Fax: +20 (62) 359-0003 
E-mail: eman.farouk@sczone.eg, dina.wagih@sczone.eg, Web site: http://www.sczone.eg  
 
New Egyptian Countryside Development Company (El Reef El Masry) 
Tel.:  +20 (2) 2342-1283/84 
E-mail: info@elreefelmasry.com, atter@elreefelmasry.com, Web site: http://www.elreefelmasry.com     
 
General Authority for Supply Commodities (Ministry of Supply & Internal Trading) 
Tel: +20 (2)-2796-0766, 2796-0733, 2796-0788, 2796-1244, 2796-0644  
Fax: +20 (2)-2796-0711, 2796-0733, 2796-1255, 2796-1233 
Web site: http://www.gasc.gov.eg 
 
New Urban Communities Authority 
Tel: +20 (2) 3851-9879, 3851-9876, 3851-9875 
E-mail: nuca-it@nuca.cloud.gov.eg, Web site: http://www.newcities.gov.eg  
 
Egyptian Tax Authority 
Tel: +20 (2) 2403-4896, 2403-4893, 2403-4891  
Fax: +20 (2) 2794-7918 
E-mail: info@salestax.gov.eg, appeals@salestax.gov.eg  
 
Micro, Small & Medium Enterprise Development Agency (MSMEDA) 
Tel: +20 (2) 3336-4873, 3332-2000 
Fax: +20 (2) 3336-1985 
E-mail: info@msmeda.org.eg, Web site: http://www.msmeda.org.eg 

 
 

 
Telecom Egypt 
Tel: +20 (2) 3131-5219, 3131-5219  
Fax: +20 (2) 3131-6115 
E-mail: investor.relations@telecomegypt.com, Web site:  http://te.eg 
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3. Εμπορικά & Βιομθχανικά Επιμελθτιρια, Επιχειρθματικοί Φορείσ 

Federation of Egyptian Chambers of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-3677, 2795-8371, 2795-6066, 2794-2943  
Fax: +20 (2) 2795-1164, 2794-5872, 2794-3801, 2795-8361 
E-mail: info@fedcoc.org.eg, Web site: http://www.fedcoc.org.eg  
 
Cairo Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, 2794-8491  
Fax: +20 (2) 2796-3603, 2794-4328 
E-mail: info@cairochamber.org.eg, Web site: http://www.cairochamber.org.eg 
 
Alexandria Chamber of Commerce 
Tel: +20 (3) 483-7804, 483-7805, 483-7807-08, 480-9339, 495-5167-68, 543-0209   
Fax: +20 (3) 483-7806, 483-7788 
E-mail: acc@alexcham.org, Web site: http://english.alexcham.org   
 
Assiut Chamber of Commerce 
Tel: +20 (88) 233-2082, 228-4116  
Fax: +20 (88) 234-6044 
 
Aswan Chamber of Commerce 
Tel: +20 (97) 230-1177, 231-3214  
Fax: +20 (97) 230-3084 
 
Beni Suef Chamber of Commerce 
Tel & Fax: +20 (82) 332-2094 
E-mail: schamber@yahoo.com 
 
Dakahlia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (50) 231-2730, 231-0670 
Fax: +20 (50) 231-2720 
E-mail: dkchamber@hotmail.com 
 
Damietta Chamber of Commerce 
Tel: +20 (57) 328-9294, 222-3177  
Fax: +20 (57) 223-0632 
E-mail: dam-champ-c@yahoo.com 
 
Beheira Chamber of Commerce 
Tel: +20 (45) 331-8207, 331-7531 
Fax: +20 (45) 331-7531 
 
Fayoum Chamber of Commerce 
Tel: +20 (84) 633-1148  
Fax: +20 (84) 633-2148 
 
Giza Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 3569-3971, 3569-9965, 3572-1761 
Fax: +20 (2) 3568-3971, 3776-5622  
E-mail: info@gccegypt.org, Web site: http://www.gccegypt.org  
 
Qalyubia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (13) 326-2477, 325-2177, Fax: +20 (13) 325-2177 
E-mail: qal-coc-egy@yahoo.com 
 
Minya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (86) 234-0196, 236-3232  
Fax: +20 (86) 235-6885 
 
Menofia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (48) 222-1511, 223-8889, Fax: +20 (48) 222-6611 
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El Wadi El Gedid Chamber of Commerce 
Tel: +20 (92) 792-1528  
Fax: +20 (92) 393-6955 
 
Gharbeya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (40) 330-4090 
Fax: +20 (40) 330-3793 
 
Ismailia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (64) 391-5974  
Fax: +20 (64) 391-1663 
 
Kafr El Sheikh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (47) 323-2916, 256-3308 
Fax: +20 (47) 321-3434 
E-mail: ecockfs@yahoo.com  
 
Marsa Matrouh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (46) 493-5864, 493-2237 
Fax: +20 (46) 493-5864 
 
Port Said Chamber of Commerce 
Tel: +20 (66) 391-1663 
Fax: +20 (66) 391-5974 
 
Qena Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (96) 533-2412  
Fax: +20 (96) 533-2690 
 
Red Sea Chamber of Commerce 
Tel & Fax.: +20 (65) 354-9298 
 
Suez Chamber of Commerce 
Tel: +20 (62) 333-1351-52 
Fax: +20 (62) 332-3074 
 
Sohag Chamber of Commerce 
Tel: +20 (93) 232-3036, 230-5620 
Fax: +20 (93) 331-0057 
 
Sharqiya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (55) 234-9744  
Fax: +20 (55) 230-2423 
E-mail: info@sharkiachamber.com, Web site: http://www.sharkiachamber.com 
 
North Sinai Chamber of Commerce 
Tel: +20 (68) 336-0327, 335-7834 
Fax: +20 (68) 336-0327 
 
South Sinai Chamber of Commerce 
Tel. & Fax: +20 (69) 377-3331 
 
American Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-9081, 3336-9092, 3338-1050 
Fax: +20 (2) 3338-1060 
E-mail: info@amcham.org.eg, Web site: http://www.amcham.org.eg  
 
German-Arab Chamber of Industry and Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-8183 
Fax: +20 (2) 3336-8026 
E-mail: info@ahk-mena.com, Web site: http://www.ahkmena.com 
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Federation of Egyptian Industries 
Tel: +20 (2) 2579-6590-2, 2579-7074-6  
Fax: +20 (2) 2576-6593-4, 2576-6672 
E-mail: info@fei.org.eg, Website: www.fei.org.eg 
 
Chamber of Building Materials Industries 
Tel: +20 (2) 2578-4638, 2576-7415, 2575-5166  
Fax: +20 (2) 2576-7304, 2575-5149 
E-mail: info@cbmegypt.com, cbmegypt@yahoo.com, Web site: http://www.cbmegypt.com  
 
Chamber of Cereals, Grains, & Related Products 
Tel: +20 (2) 2579-8901, 2577-0748  
Fax: +20 (2) 2579-8971 
E-mail: info@cerealsegy.org, Web site: http://www.cerealsegy.org  
 
Chamber of Chemical Industries 
Tel: +20 (2) 2579-7021, 2579-7031, 2575-0240  
Fax: +20 (2) 2575-6117 
E-mail: cciegy@yahoo.com, info@cci-egy.com  
 
Chamber of Food Industries 
Tel: +20 (2) 2574-8627  
Fax: +20 (2) 2574-8312 
E-mail: sahar@egycfi.org.eg  
 
Chamber of Leather Industries 
Tel: +20 (2) 2576-5404, 2575-9303 
Fax: +20 (2) 2576-5632 
E-mail: info@leatheregypt.com  
 
Chamber of Metallurgical Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4667, 2577-8675  
Fax: +20 (2) 2577-4556 
E-mail: cmieg@idsc.net.eg  
 
Chamber of Engineering Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4334, 2577-8060, 2577-4112 
Fax: +20 (2) 2577-0889, 2575-3214 
E-mail: info@ceiegypt.org, Web site: http://www.ceiegypt.org  
 
Chamber of Petroleum & Mining 
Tel: +20 (2) 2392-6462 
Fax: +20 (2) 2393-0098 
E-mail: pet.min.ch@fei.org.eg  
 
Chamber of Printing Industries 
Tel: +20 (2) 2577-0451  
Fax: +20 (2) 2577-7925 
E-mail: cpi@link.net  
 
Chamber of Leather Tanning Industries 
Tel: +20 (2) 2577-3915, 2577-9822  
Fax: +20 (2) 2577-9676 
E-mail: clt@idsc.net.eg  
 
Chamber of Woodworking & Furniture Industries 
Tel: +20 (2) 2577-1778, 2579-7939, 2579-7896 
Fax: +20 (2) 2577-0358 
E-mail: cwwfi@fei.org.eg  
 
Chamber of Pharmaceutical Industries 
Tel: +20 (2) 2393-7270  
Fax: +20 (2) 2393-7260, E-mail: drugchamber@yahoo.com  
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Information Technology & Communication Chamber 
Tel.: +20 (2) 2403-1987, 2403-1978, 2403-1985  
Fax: +20 (2) 2403-1985 
E-mail: cit@cit-fei.org  
 
Healthcare Chamber 
Tel. & Fax: +20 (2) 3337-4307 
E-mail: hcp_chamber@fei.org.eg  
 
Chamber of Ready-Made Garments 
Tel.: +20 (2) 2528-8922  
Fax: +20 (2) 2528-8933 
E-mail: info.ecaht@gmail.com, Web site: http://www.ecahtegypt.com   
 
Egyptian Businessmen’s Association (EBA) 
Tel: +20 (2) 3572-3020, 3573-6030, +20 (100) 538-4604-5                                                                                          
Fax: +20 (2) 3572-3855, 3573-7258 
E-mail: eba@eba.org.eg, Website: http://www.eba.org.eg  
 
Alexandria Business Association (ABA) 
Tel: +20 (3) 484-8978, 484-8979                                                                                                                             
Fax: +20 (3) 487-2411, 487-2206 
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website: http://aba.org.eg  
 
Egyptian Junior Businessmen’s’ Association (EJB) 
Tel: +20 (2) 2528-4094 
Fax: +20 (2) 2528-4095 
E-mail: info@ejb.org.eg, Web site : http://www.ejb.org.eg  
 
Borg El Arab Investors Association  
Tel:  +20 (3) 459-3650  
Fax: +20 (3) 459-1198  
E-Mail: info@borgassoc.org, sofia_mhmd__2010@yahoo.com 
 
Egyptian Small Enterprise Development Foundation  
Tel: +20 (2) 3336-3980/1/2 
Fax: +20 (2) 3336-3983                                                                                                                                             
Web site: http://www.esed-eg.com  
 
Sixth of October Investors Association 
Tel.: +20 (2) 3697-4256, 3697-4250 
Fax: +20 (2) 3697-4267 
E-mail: info@socia1.com, Web site: http://www.octinvestors.com.eg  
 
Sadat City Investors Association 
Tel: +20 (48) 260-1614, 260-2992, 260-2968                                                                                                            
Fax: +20 (48) 260-1468                                                                                                                                              
E-mail: info@sadat-city.com, Web site: http://sadat-city.com 
 
Tenth of Ramadan Investors Association 
Tel: +20 (15) 363-655, +20 (55) 449-4406, 449-4429 
Fax: +20 (55) 4494414 
E-Mail: info.triaeg@yahoo.com, Web site: http://triaeg.org 
 

4. Τράπεηεσ 

National Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2594-5000  
Fax: +20 (2) 2594-5137 
Web site: http://www.nbe.com.eg  
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Banque Misr 
Phone: +20 (2) 2391-2172, 2391-2029, 2397-8853 
Fax: +20 (2) 2390-8464, 2392-5768 
Web site: http://www.banquemisr.com  
 
Banque Du Caire 
Phone: +20 (2) 2391-6499  
Fax: +20 (2) 2395-0032 
Web site: http://www.banqueducaire.com 
 
Commercial International Bank (CIB) 
Phone: +20 (2) 3747-2000  
Fax: +20 (2) 3774-5332 
Web site: http://www.cibeg.com  
 
National Bank of Greece, Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3337-0751  
Fax: +20 (2) 3337-0579 
Web site: http://www.nbg.com.eg  
 
Bank Audi 
Phone: +20 (2) 3534-3300  
Fax: +20 (2) 3536-2120 
Web site: http://www.bankaudi.com.eg  
 
Qatar National Bank Al Ahli 
Phone: +20 (2) 2770-7000-03  
Fax: +20 (2) 2770-7799 
Web site: http://www.qnbalahli.com  
 
Bank of Alexandria 
Phone: +20 (2) 2399-2000  
Web site: http://www.alexbank.com  
 
Arab Bank 
Phone: +20 (2) 3531-4800 
Web site: http://www.arabbank.com.eg  
 
African Export Import Bank 
Phone: +20 (2) 2456-4100-03, 2451-5201-02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Web site: https://www.afreximbank.com   
 
Bank ABC-Egypt (Arab Banking Corporation Egypt) 
Phone: +20 (2) 2586-1199, 2586-1000  
Fax: +20 (2) 2811-1555 
Web site: https://www.bank-abc.com   
 
Arab International Bank 
Phone: +20 (2) 2391-8794, 2391-6391, 2391-6492, 2391-6120  
Fax: +20 (2) 2391-6233, 2391-2319 
Web site: http://www.aib.com.eg  
 
Attijariwafa Bank S.A. (πρϊθν Barclays Bank Egypt) 
Phone: +20 (2) 2529-6100, 2529-1300  
Web site: http://www.attijariwafabank.com.eg   
 
Citibank N.A. Egypt 
Phone: +20 (3) 483-9341-42  
Fax: +20 (3) 487-4363 
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Credit Agricole Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-9300  
Web site: http://www.ca-egypt.com  
 
Export Development Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2810-1536, 2810-1548-49, 3338-7085  
Web site: http://www.ebebank.com  
 
Faisal Islamic Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 3333-0930, 3333-0979, 3762-1285-87, 3762-1289   
Fax: +20 (2) 3762-1281 
Web site: http://www.faisalbank.com.eg  
 
Housing & Development Bank (HDB) 
Phone: +20 (2) 3748-1361  
Fax: +20 (2) 3749-9388  
Web site: http://www.hdb-egy.com  
 
HSBC Bank Egypt SAE 
Phone: +20 (2) 3535-9100, 3535-9600, 3535-9800, 2529-6900, 2529-6940, 2529-6970  
Web site: http://www.hsbc.com.eg   
 
Egyptian Housing Finance (E.H.F.C.)  
Phone: +20 (2) 3761-1004-05 
Fax: +20 (2) 3761-6943 
Web site: http://www.ehfc.com.eg  
 
Egyptian Gulf Bank 
Phone: +20 (2) 2594-8528  
Web site: http://www.eg-bank.com  
 
Industrial Development & Workers Bank of Egypt (IDBE) 
Phone: +20 (2) 2578-4635   
Fax: +20 (2) 2578-6580 
 
Mashreq Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2456-1580 
Web site: http://www.mashreqbank.com/egypt  
 
Misr Financial Investments 
Phone: +20 (2) 3749-8537-38, 3335-4692  
Fax: +20 (2) 3749-3374 
Web site: http://www.mfic-sae.com  
 
Misr Iran Development Bank 
Phone: +20 (2) 3572-7311  
Fax: +20 (2) 3570-1185 
Web site: http://www.midb.com.eg  
 
National Investment Bank 
Phone: +20 (2) 2798-7406, 2798-7401, 2798-7273, 2798-7399, 2794-3088, 2794-1336 
Web site: http://www.nib.gov.eg  
 
Al Ahli Bank of Kuwait 
Phone: +20 (2) 3535-2790-91 
Web site: http://www.abkegypt.com  
 
Société Arabe Internationale de Banque 
Phone: +20 (2) 3332-5270 
Web site: http://www.saib.com.eg  
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Suez Canal Bank 
Phone: +20 (2) 2160-1879  
Web site: http://scbank.com.eg/IndexEN.aspx  
 
The United Bank 
Phone: +20 (2) 2792-0146-49  
Fax: +20 (2) 2792-0153 
Web site: https://www.theubeg.com  
 
Blom Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-2770-09  
Fax: +20 (2) 3749-4508, 3749-4168, Web site: http://www.blombankegypt.com  
 
Emirates National Bank of Dubai Egypt 
Phone: +20 (2) 2366-1000 
Web site: http://www.emiratesnbd.com.eg 
 
Arab Investment Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2577-0376  
Fax: +20 (2) 2773-9286 
Web site: http://www.aibegypt.com  
 
Ahli United Bank 
Phone: +20 (2) 2249-9500, 2249-9900, 2249-9700  
Fax: +20 (2) 2613-5160 
Web site: https://www.ahliunited.com/eg  
 
Al Baraka Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2160-0118  
Web site: http://www.albaraka-bank.com.eg  
 
National Bank of Kuwait (NBK) 
Phone: +20 (2) 2614-9400  
Web site: https://www.nbk.com/egypt.html  
  
Abu Dhabi Islamic Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-9300  
Web site: https://www.adib.eg  
 
Union National Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-0700  
Web site: https://www.unb-egypt.com/en/personal  
 
Arab African International Bank 
Phone: +20 (2) 2673-3107  
Web site: http://www.aaib.com  
 
National Bank of Abu Dhabi Egypt 
Phone: +20 (2) 2407-5000, 2407-5300  
Fax: +20 (2) 2400-5410, 2407-5295 
Web site: https://www.bankfab.com/en-eg 
 
Bank of Nova Scotia Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3747-9800-05 
Fax: +20 (2) 3747-9807-08 
 

5. Διοργανωτζσ Εκκζςεων 

Egypt Expo & Convention Authority (EECA) 
Tel.: +20 (2) 2263-3222  
Fax: +20 (2) 2263-4640 
E-mail: eeca@eeca.gov.eg, Web site: http://www.eeca.gov.eg 
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IFP EGYPT  
Tel.: +20 (2) 2537-8949  
E-mail: info@ifpegypt.com, Web site: http://www.ifpegypt.com  
 
Konzept Exhibitions & Event Management  
Tel: +20 (2) 2524-5187-88  
Fax: +20 (2) 2524-5199  
Email: info@konzept-egypt.com, Web site: http://www.konzept-egypt.com 
 
Green Land for Organizing Exhibitions & Conferences 
Tel.: +20 (2) 2082-2137, 2082-2109  
Fax : +20 (2) 2082-2108  
Mobile : +20 128 363-3814, 100 364-8329 
E-mails: info@egymedica.com, marketing@egymedica.com 
 
Vision Fairs Co. 
Tel.: +20 (2) 3335-5423  
Fax: +20 (2) 3336-7979  
Email: info@visionfairs.com, Web site: http://visionfairs.com  
 
Pyramids International Co. 
Tel: +20 (2) 2623-3190  
Fax: +20 2 2623-3191 
Email: info@pyramidsfaireg.com, Web site: http://pyramidsfaireg.com  
 
DMG Events Middle East 
Tel. +20 (2) 2753-8401, +20 100 178-3246 (Ms. Noha Kabbani, Project Manager)  
Ε-mail: noha-egyps@acg-itf.com, egyps.conference@dmgevents.com 
Tel.: +97 (1) 4445-3631, 5699-07089 
Emails: josineheijmans@dmgeventsme.com, mennalotfy@dmgeventsme.com 
Official Representative for Greece: Paul Kyriazis 
Tel.:+(30) 210-9616-109, +(30) 6932-336149 
E-mail: paulkyriazis@pmk.gr     
 
International Exhibition Organizing Group - IGM  
Tel. +20 (2) 2342-3934  
Fax: +20 (2) 2342-3935 
Mobile: +20 111 555-8710 
Emails: graintech@igmfairs.com, info@igmfairs.com, info@graintecheg.com, Web site: 
http://www.igmfairs.com, https://graintecheg.com  
 
Al Ahram Advertising Agency 
Tel.: +20 (2) 2770-4550, 2770-4254 
Fax: +20 (2) 2578-5889 
 
Informa Co. 
Tel.: +20 (2) 2322-6969, 2322-6980  
E-mails: infor.egypt@informa.com, ed.johnson@informa.com, Ramy.Boushra@informa.com, dina.abuelrish@informa.com, 
mostapha.khalil@informa.com, faariss.khalil@informa.com, alexander.edwards@informa.com, 
northafricahealth@informa.com, afmexpo@informa.com, mohamed.abdelhamid@informa.com, 
hanaa.youssef@informa.com, rania.salaheldin@informa.com, nadine.salama@informa.com 
 
Art Line Co. 
Tel.: +20 (2) 2753-8323, 2273-2237 
Emails: int.sales@acg-itf.com, hosni.fouad@artline.com.eg, Web site: http://www.artline.com.eg   
 
Cairo Expo Marketing & Exhibitions 
Tel.: +20 106 502-0377, 127-501 6033, 106 750-0966 
Emails: info@cairoexpo.net, info@hvacregypt.com, Web site: http://www.cairoexpo.net, 
http://www.hvacregypt.com 
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Universal Trade Fairs  
Tel.: +20 100 608-8019, +20 (2) 2359-4110 
Fax: +20 (2) 2378-0458  
Emails: info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com, int2.egybeautyexpo@outlook.com, 
gm@egybeautyexpo.com, Web site: http://utfaexpo.com 
 
Defile D'Egypte Co. 
Tel.: +20 (2) 2401-9488, 2403-5345 
 Fax: +20 2 2405-1618 
Email: info@defiledegypte.com, Web site: http://defiledegypte.com/main.htm 
 
Dar El Menyawi for Organizing Exhibitions 
Tel.: +20 (3) 302-2891 
Fax: +20 (3) 345-9533 
 
Egyptian Group for Marketing 
Tel: +20 (2) 2261-9160, 2405-0151, 2405-1909  
Fax: +20 (2) 2263-5215 
Mobile: +20 122 179-9060 
Email: info@hace.com.eg, Web site: http://www.hace.com.eg 
 
Events Middle East 
Tel.: +20 (2) 3912-0659 
Fax: +20 (2) 3825-0812  
E-mail: info@events-me.com, Web site: http://www.events-me.com  
 
Al Awael for International Trade Fairs (ATF) 
Tel.: +20 (2) 2358-0982, 2767-0146  
Fax: +20 (2) 2358-0982  
E-mail: info@atf-egy.com, Web site: https://atf-egy.com/index.aspx  
 
Arab African Conferences & Exhibitions (ACE) 
Tel.: +20 (2) 2378-1592  
Fax: +20 (2) 2378-0458  
 
Arabian German for Exhibitions S.A.E. 
Tel.: +20 (2) 2270-3584-85 
Fax: +20 (2) 2270-3586  
E-mail: info@arabiangerman.com, Web site: http://www.arabian-german.com  
 
Middle East Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 3335-7494, 3761-2758  
Fax: +20 (2) 3761-7898 
E-mails: info@apexcairo.net, info@mtf-fairs.com, Web site: http://www.apexcairo.net  
 
Sama Marketing Business 
Tel. & Fax: +20 (2) 3353-9456 
Mobiles: +20 100 727-4969, 111 647-5842, 122 756-4203 
E-mails: info@smbegypt.com, smbegypt@link.net, Web site: http://www.smbegypt.com  
 
International Trade Expo Co. 
Tel. & fax: +20 (2) 2261-5141 
Mobiles: +20 100 164-5408, 101 452-6699 
 
Global for Organizing Local & International Exhibition Co.                                               
Tel.: +20 (2) 3703-4409  
Mobile: +20 114 055-5569 
 
Egy Health Expo 
Tel: +20 100 651-2802, 120 038-9400, 100 604-5156 
Fax: +20 (2) 3338-6304 
E-mail: info@egyhealthexpo.com, Web site: http://www.egyhealthexpo.com/en 
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Nile Trade Fairs 
Tel.: +(202) 2671-2287, 2670-5239, 2275-3634                                                          
Fax: +(202) 2275-3634 
E-mail: info@nilefairs.com, Web site: http://www.nilefairs.com 
 
Egytec Engineering Co. 
Tel.: +20 (2) 2736-7549, 2735-5877, 2735-5837 
Fax: +20 (2) 2735-8801 
Emails: info@egytraffic-africa.com, marketing@egytraffic-africa.com, sales@egytraffic-africa.com,  
Web site: http://egytraffic-africa.com          
 
Innova Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 26036739, +20 101 200-2727 
E-mails: info@innovafairs.com, info@packafrica.org, Web site: http://www.packafrica.org                
 

6. Ξενοδοχεία 

Le Meridien Cairo Airport  
Tel: +20 (2) 2265-9000 
www.marriott.com/hotels/travel/caiam-le-meridien-cairo-airport/?program=spg  
 
Hilton Heliopolis 
Tel: +20 (2) 2267-7730 
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-heliopolis   
  
Cairo Marriott Hotel  
Phone: +20(2) 2728-3000  
Fax: +20(2) 2728-3001  
Web site: http://www.cairomarriotthotel.com 
 
Hilton Cairo Zamalek 
Tel: +20 (2) 2737-0055   
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-zamalek-residences-CAIZRHI 
 
InterContinental City Stars Cairo 
Phone: +20(2) 2480-0100  
Fax: +20(2) 2480-0200 
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/crohc/hoteldetail   
 
Semiramis InterContinental 
Phone: +20(2) 2798-8000  
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/croha/hoteldetail  
 
Conrad Cairo Hotel 
Phone: +20 (2) 2580-8000  
Fax: +20 (2) 2580-8080 
Web site: http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/egypt/conrad-cairo-CAICICI/index.html  
 
Grand Nile Tower Hyatt Hotels Cairo 
Phone: +20 (2) 2365-1234  
Fax: +20 (2) 2362-1927  
E-mail: info@grandniletower.com, http://grandniletower.com   
 
Four Seasons Cairo Nile Plaza  
Phone: +20 (2) 2791-7000  
Fax: +20 (2) 2791-6900  
Web site: http://www.fourseasons.com/caironp  
 
Ramses Hilton Hotel 
Phone : +20 (2) 2577-7444  
Fax: +20 (2) 2575-2942  
E-mail: ramses@hilton.com   
Web site: http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html  
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Nile Ritz-Carlton Hotel 
Phone: +20 (2) 2577-8899 
E-mail: Rc.cairz.leads@ritzcarlton.com  
Web site: http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo#Hotel  
 
Sofitel Gezirah Hotel 
Phone: +20 (2) 2737-3737  
Fax: +20 (2) 2739-8298  
Web site: http://www.sofitel.com  
 
Fairmont Nile City Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2461-9494 
Web site: http://www.fairmont.com/nile-city-cairo  
 
Kempinski Nile Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2798-0000 
Web site: https://www.kempinski.com/ar/cairo/nile-hotel  
 
Hotels in New Cairo  
Royal Maxim Palace Kempinski Cairo  
Tel: +20 (2) 2249-5300 
 www.kempinski.com/en/cairo/royal-maxim-palace-kempinski-cairo  
 
Dusit Thani Lake View  
Tel: +20 (2) 2614-0000 
www.dusit.com/dusitthani/lakeviewcairo 
 
JW Marriott  
Tel: +20 (2) 2411-5588 
www.marriott.com/hotels/travel/caijw-jw-marriott-hotel-cairo 
 

7. Διπλωματικζσ αποςτολζσ 

Embassy of Austria in Cairo  
Tel: +20 (2) 3570-2975, Fax: +20 (2) 3570-2979 
E-mail : kairo-ov@bmeia.gv.at 
Web site: www.bmeia.gv.at/ceb-kairo  
 
Embassy of Belgium in Cairo  
Tel: +20 (2) 2794-7494, Fax: +20 (2) 2794-7239 
E-mail : cairo@diplobel.fed.be   
Web site: www.egypt.diplomatie.belgium.be  
 
Embassy of Bulgaria in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3025, Fax: +20 (2) 2736-3826 
E-mail : embassy.cairo@mfa.beg  
Web site: www.mfa.bg/embassies/egypt  
 
Embassy of Canada in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-2200, Fax : +20 (2) 2461-2201 
E-mail : cairo@international.gc.ca   
Web site: www.international.gc.ca 
 
Embassy of the Republic of Cyprus in Egypt  
Tel: +20 (2) 2737-7012-14,  Fax: +20 (2) 2737-7016 
E-mail: cairoembassy@mfa.gov.cy  
Web site: http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Cairo.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument 
 
Embassy of the Czech Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3333-9700, Fax: +20 (2) 3748-5892 
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz  
Web site: www.mzv.cz/cairo  
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http://www.fairmont.com/nile-city-cairo
https://www.kempinski.com/ar/cairo/nile-hotel
http://www.kempinski.com/en/cairo/royal-maxim-palace-kempinski-cairo
http://www.dusit.com/dusitthani/lakeviewcairo
http://www.marriott.com/hotels/travel/caijw-jw-marriott-hotel-cairo
mailto:kairo-ov@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/ceb-kairo/
mailto:cairo@diplobel.fed.be
http://www.egypt.diplomatie.belgium.be/
mailto:embassy.cairo@mfa.beg
http://www.mfa.bg/embassies/egypt
mailto:cairo@international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/
mailto:cairoembassy@mfa.gov.cy
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Cairo.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
mailto:cairo@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/cairo
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Royal Danish Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-6630, Fax: +20 (2) 2461-9330 
E-mail: caiamb@um.dk 
Web site: http://egypten.um.dk  
 
Embassy of Finland in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3722 , Fax: +20 (2) 2737-1376 
E-mail: sanomat.kai@formin.fi  
Web site: http://www.finland.org.eg  
 
Embassy of France in Cairo  
Tel: +20 (2) 3567-3200, Fax: +20 (2) 3567-3201 
E-mail: questions@ambafrance-eg.org  
Web site: www.eg.ambafrance.org  
 
Embassy of Germany in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-2000, Fax: +20 (2) 2728-2159 
E-mail: info@kairo.diplo.de  
Web site: www.kairo.diplo.de  
 
Embassy of Hungary in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-8634, 2737-0019, Fax: +20 (2) 2735-8648   
E-mail: mission.cai@mfa.gov.hu   
Web site: www.kairo.mfa.gov.hu  
 
Embassy of Ireland in Cairo  
Telefax: +20 (2) 2728-7100, Fax: +20 (2) 2736-2863 
E-mail: cairoembassy@dfa.ie  
Web site: www.dfa.ie/irish-embassy/egypt  
 
Embassy of Italy in Cairo  
Tel: +20 (2)  2794-3194, Fax: +20 (2) 2794-0657 
E-mail: ambasciata.cairo@esteri.it   
Web site: www.ambilcairo.esteri.it  
 
Embassy of Latvia in Cairo  
Tel: +20 (2) 2738-4188, Fax: +20 (2) 2738-4189 
E-mail: emhassy.egypt@mfa.gov.lv  
Web site: www.mfa.gov.lv/egypt  
 
Embassy of Malta in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-9960, Fax: +20 (2) 2461-9962  
E-mail: maltaembassy.cairo@gov.mt  
Web site link: www.foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Cairo/Pages/ME_Cairo.aspx  
 
Royal Netherland Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2739-5500, Fax: +20 (2) 2736-3821    
E-mail: kai@minbuza.nl  
Web site: www.netherlandsendyoun.nl  
 
Royal Norwegian Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-3900, Fax: +20 (2) 2728-3901 
E-mail: emb.cairo@mfa.no  
Web site: www.norway.no/en/egypt  
 
Embassy of Romania in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-0107, Fax: +20 (2) 2736-0851  
E-mail: cairo@mae.ro, Web site: www.cairo.mae.ro  
 
Embassy of Russia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3748-9353-55, Fax: +20 (2) 3760-9074 
E-mail: rus.egypt@mail.ru  
Web site: www.egypt.mid.ru  

mailto:caiamb@um.dk
http://egypten.um.dk/
mailto:sanomat.kai@formin.fi
http://www.finland.org.eg/
mailto:questions@ambafrance-eg.org
http://www.eg.ambafrance.org/
mailto:info@kairo.diplo.de
http://www.kairo.diplo.de/
mailto:mission.cai@mfa.gov.hu
http://www.kairo.mfa.gov.hu/
mailto:cairoembassy@dfa.ie
http://www.dfa.ie/irish-embassy/egypt
mailto:ambasciata.cairo@esteri.it
http://www.ambilcairo.esteri.it/
mailto:emhassy.egypt@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/egypt
mailto:maltaembassy.cairo@gov.mt
http://www.foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Cairo/Pages/ME_Cairo.aspx
mailto:kai@minbuza.nl
http://www.netherlandsendyoun.nl/
mailto:emb.cairo@mfa.no
http://www.norway.no/en/egypt
mailto:cairo@mae.ro
http://www.cairo.mae.ro/
mailto:rus.egypt@mail.ru
http://www.egypt.mid.ru/
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Embassy of the Slovak Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3335-8240, 3335-7544, Fax: +20 (2) 3335-5810 
E-mail: emb.cairo@mzv.sk  
Web site: www.mzv.sk/web/kahira-en  
 
Embassy of Slovenia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3749-8171, Fax: +20 (2) 3749-7141     
E-mail: vka@gov.si 
Web site: http://cairo.embassy.si 
 
Embassy of Spain in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-6437 / 397, Fax: +20 (2) 2735- 2132 
E-mail: emb.elcairo@maec.es 
Web site: www.exteriores.gob.es/ebajadas/elcairo  
 
Embassy of Sweden in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-9200, Fax: +20 (2) 2728-9260 
E-mail: ambassaden.kairo@gov.se  
Web site: www.swedenabroad.se/en/embassies/egypt-cairo  
 
British Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2791- 6000, Fax: +20 (2) 2791- 6130 
E-mail: commercial.cairo@fco.gov.uk    
Web site: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-cairo  
 
Embassy of the United of States in Cairo 
Tel: +20 (2) 2797-3300,  Fax: +20 (2) 2797-3200  
Web site: www.eg.usembassy.gov  
 

8. Διεκνείσ-Ρεριφερειακοί Οικονομικοί Οργανιςμοί 

EU Delegation to Egypt 
Tel: +20 (2) 2461-9860 
Fax: +20 (2) 2461-9884 
E-mail: delegation-egypt@eeas.europa.eu  
Web site:  https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en   
 
European Investment Bank, Representation to Egypt 
Tel.: +20 (2) 2461-9890 
Fax: +20 (2) 2461-9891 
E-mail: cairo@eib.org  
Web site: https://www.eib.org  
 
United Nations Development Program (UNDP) 
Tel & Fax: +20 (2) 2574-2620 
E-mail: registry.eg@undp.org  
Web site: http://www.eg.undp.org   
 
World Bank 
Tel.: +20 (2) 2461-9983-85 
E-mail: ewahby@worldbank.org  
Web site: http://www.worldbank.org/en/country/egypt   
 
African Export Import Bank (AFREXIM) 
Tel: +20 (2) 2456-4100/01/02/03, 2451-5201/02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Website: www.afreximbank.com 
 
African Development Bank, Egypt Country Office (AFDB) 
Tel: +20 (2) 2256-3790/01  
Fax: +20 (2) 2256-3792 
E-mail: M.BLOMBERG@AFDB.ORG  
Web site: www.afdb.org 

mailto:emb.cairo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/web/kahira-en
mailto:vka@gov.si
http://cairo.embassy.si/
mailto:emb.elcairo@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/ebajadas/elcairo
mailto:ambassaden.kairo@gov.se
http://www.swedenabroad.se/en/embassies/egypt-cairo
mailto:commercial.cairo@fco.gov.uk
http://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-cairo
http://www.eg.usembassy.gov/
mailto:delegation-egypt@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
mailto:cairo@eib.org
https://www.eib.org/
mailto:registry.eg@undp.org
http://www.eg.undp.org/
mailto:ewahby@worldbank.org
http://www.worldbank.org/en/country/egypt
http://www.afreximbank.com/
mailto:M.BLOMBERG@AFDB.ORG
http://www.afdb.org/
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EBRD Egypt 
Tel.: +20 (2) 2322-5900, +20 (3) 541-9155 
Web site: www.ebrd.com/egypt.html  
 
International Finance Corporation (IFC) 
Tel: +20 (2) 2461-4200  
E-mail: WLabadi@ifc.org  
Web site: www.ifc.org 
 
KfW Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2736-9525 
Fax: +20 (2) 2736-3702 
E-mail: KfW.Cairo@kfw.de  
Web site: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-
presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt 
 
GIZ Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2735-9750 
Fax: +20 (2) 2738-2981 
E-mail: giz-aegypten@giz.de  
Web site: https://www.giz.de/en/worldwide/319.html 
 
Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration 
Tel: +20 (2) 2735-1333/35/37  
Fax: +20 (2) 2735-1336 
E-mail: info@crcica.org  
Web site: https://crcica.org   
 

9. Ελλθνικι Ομογζνεια 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΚΑΪΟΥ 
Tel: +20 (2) 2591-3945, 2593-3372  
Fax: +20 (2) 2588-4652                                                                                                                          
E-mail: greek.com@link.net  
Web site: http://ekkairo.org  
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 
Tel: +20 (3) 484-8484, 486-5084, 486-8496  
Fax: +20 (3) 487-4854 
E-mail: info@ekalexandria.org  
Web site: http://ekalexandria.org  
 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΪΟΥ 
Tel: +20 2 2574-1190 
Fax: +20 2 2575-4970 
E-Mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com   
Web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 
Tel: +20 (3) 486-8583, 486-2974  
Fax: +20 3 486-2698 
E-mail: greekchamber@link.net 
 

http://www.ebrd.com/egypt.html
mailto:NShousha@ifc.org
http://www.ifc.org/
mailto:KfW.Cairo@kfw.de
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt/
mailto:giz-aegypten@giz.de
https://www.giz.de/en/worldwide/319.html
mailto:info@crcica.org
https://crcica.org/
mailto:greek.com@link.net
http://ekkairo.org/
mailto:info@ekalexandria.org
http://ekalexandria.org/
mailto:greekchamber@link.net

