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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ
ΑΙΓΤΠΣΟΤ (επτέμβριοσ 2022)
Ζ αηγππηηαθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ζρεδφλ ηξία δχζθνια ρξφληα ηεο παλδεκίαο ,
ππήξμε ε κφλε νηθνλνκία ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο
θαη Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ θαηέγξαςε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο , ζπξξηθλσκέλν
βεβαίσο αιιά ζεηηθφ, θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ παξνχζα θάζε κε
ξπζκνχο 5,5%, θζάλνληαο ζην 6,6% θαηά ην 2021/2022, κε ζρεηηθά απμεηηθέο
πξννπηηθέο ηα επφκελα ρξφληα, θαηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ εγθπξφηεξσλ δηεζλψλ
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ πξνζζήθε φκσο ζηελ εμίζσζε ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο
ζηελ Οπθξαλία ππήξμε θαηαιπηηθή , θαζψο ε ρψξα απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν
εηζαγσγέα ζηηεξψλ παγθνζκίσο, εμαξηψκελε θαηά 80% απφ ηηο εηζαγσγηθέο ξνέο
ζηηεξψλ απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο, ελψ απνζηεξείηαη

ζεκαληηθφηαησλ

ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ Ρψζσλ θαη Οπθξαλψλ ηνπξηζηψλ,
ζηπινβαηψλ ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ.
Απνηέιεζκα ε ζηαδηαθή ζπλαιιαγκαηηθή αθαίκαμε ηεο ρψξαο (πνπ εληάζεθε απφ
ηελ αζξφα εθξνή θαη ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαηά
ηηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά ηελ ξσζηθή εηζβνιή) θαη ε εκθάληζε πςειψλ
πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ , πνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 8 κήλεο έρνπλ αλέιζεη ζηα επίπεδα
ηνπ 15%, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 91% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη δεζκεπκέλν
ζηελ εμππεξέηεζε ηνθνρξενιπζίσλ. Ζ θαηαγξαθφκελε αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο
νηθνλνκίαο απνδίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ “ππεξζέξκαλζε” ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνλ
Πξφεδξν ίζη θαη ηα κεγάινπ αξηζκνχ εμαγγειιφκελα θαη πινπνηνχκελα mega
projects, γηγάληηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζε φιεο ηηο ππνδνκέο ησλ κεγάισλ πφιεσλ
αιιά θαη ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ, πνπ πινπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ
γελλαία ππνζηήξημε ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ. (ανπδηθή Αξαβία , Ζλσκέλα Αξαβηθά
Δκηξάηα , Καηάξ)
ηε πξνζπάζεηά ηεο λα ζπγθξαηήζεη ηελ αξλεηηθή απηή δπλακηθή, ε Αηγππηηαθή
Κπβέξλεζε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην θαζηέξσζε σο απνθιεηζηηθφ ηξφπν πιεξσκήο ησλ
μέλσλ εμαγσγέσλ ηελ κέζνδν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ελεγγχνπ πηζηψζεσο (letter of
credit: L/c) θαηαξγψληαο ζηελ νπζία ηνλ κέρξη ηνχδε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν
εξγαιείν πιεξσκήο ηνπ cash against documents. Παξά ηηο δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο
θηλήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηηο εμαηξέζεηο δηαθφξσλ λεπξαιγηθψλ γηα ηελ εγρψξηα
βηνκεραλία εκπνξεπκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, ζηελ νπζία ην κέηξν απηφ απνλέθξσζε ηηο

εηζαγσγηθέο ξνέο ζε πιεζψξα πξντφλησλ θαη εηδηθά ζε θαηεγνξίεο πνπ δελ
ζεσξνχληαη θαη πξψηεο αλάγθεο γηα

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία, φπσο απηφο ησλ

ηξνθίκσλ θαη απνηειεί ζηελ παξνχζα θάζε ην νμχηεξν πξφβιεκα ηνπ εηζαγσγηθνχ
εκπνξίνπ ηεο ρψξαο, έρνληαο θηλεηνπνηήζεη ηελ εγρψξηα θαη μέλε επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα, αιιά θαη ηελ εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πηέδνπλ
πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηε θαηάξγεζή ηνπ. ηελ παξνχζα θάζε δελ
δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα θάπνην ζεκάδη γηα ην πφηε ζα γίλεη απηφ, αιιά ή θνηλή
ινγηθή
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ζπλαιιαγκαηηθήο επάξθεηαο, θαζψο ε ρψξα αλακέλεηαη λα ππνγξάςεη ζχληνκα
πκθσλία ζηήξημεο κε ην Γ.Ν.Σ, ελψ απέθηεζε πξφζθαηα λέν Κεληξηθφ Σξαπεδίηε
κε ζαθή εληνιή αλφξζσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ.
Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ηνπιίνπ
2022 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021 θαηά πεξίπνπ 1% ($ 0,3 δηζ.). Απηφ
ήηαλ απνηέιεζκα αχμεζεο 18% ζηηο εμαγσγέο εθηφο πεηξειαηνεηδψλ, ελψ νη
εηζαγσγέο κε πεηξειαηνεηδψλ ήηαλ απμεκέλεο κφλν 7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν.
Οη ηνκείο (ρεκηθά πξντφληα θαη ιηπάζκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά, πξντφληα δηαηξνθήο,
κεραλνινγηθά θαη ειεθηξνληθά είδε θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο) ζπλέβαιαλ ζηνλ
φγθν ησλ εμαγσγψλ, κε πνζνζηά 24%, 19%, 11%, 10%, 9% θαη αμία $5,0
δηζεθαηνκκχξηα, $4,1 δηζεθαηνκκχξηα, $2,4 δηζεθαηνκκχξηα , $2,2 δηζεθαηνκκχξηα
θαη $2 δηζεθαηνκκχξηα ην θαζέλα αληίζηνηρα.
Οη θιάδνη κε ηε κεγαιχηεξε άλνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν είλαη
ηα ρεκηθά πξντφληα θαη ιηπάζκαηα αμίαο $1,3 δηζ. δνι., ηα νηθνδνκηθά πιηθά αμίαο
$500 εθ., ηα κεραλνινγηθά θαη ειεθηξνληθά είδε αμίαο $500 εθαηνκκπξίσλ θαη είδε
έλδπζεο αμίαο $400 εθαηνκκπξίσλ.
Οι επιδόζειρ ηος ενεπγειακού ηομέα:
Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηνκέα πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ –πξνζέιθπζε 74 δηζ. $ κεηαμχ ηνπ 2014/15 θαη ηνπ 2019/20. Ζ
νηθνλνκία είλαη δηαθνξνπνηεκέλε θαη ππάξρνπλ επθαηξίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ
βηνκεραλία έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ αληηπξνζσπεχνληαο ην 17,5%
ηνπ ΑΔΠ ην 2019/20, ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Αξρήο γηα

Δπελδχζεηο θαη Διεχζεξεο Εψλεο (GAFI). Άιινη ζεκαληηθνί ηνκείο είλαη ην ιηαληθφ
εκπφξην (14,8%), ε γεσξγία (12,4%) θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία (11,5%). Σν πεηξέιαην
θαη ην θπζηθφ αέξην, αληηπξνζψπεπαλ ην 6,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2019/2020.
Αναλςηικόηεπα για ηο ΑΕΠ:
Σν ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ, ην δεχηεξν ζηελ Αθξηθή, ήηαλ πεξίπνπ 403 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21. Γηαθξίλεηαη απφ κηα δηαθνξνπνηεκέλε
νηθνλνκία, δνκεκέλε γχξσ απφ ηνπο ηνκείο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ
θαηαζθεπψλ (17%), ηεο κεηαπνίεζεο (15%), ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ
(14%), ηεο γεσξγίαο, ηεο δαζνθνκίαο θαη ηεο αιηείαο (12%) θαη ηεο εμφξπμεο (10%)
). Ο δεκφζηνο ηνκέαο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ νηθνλνκία, αληηπξνζσπεχνληαο ην
31% ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 74% ησλ επελδχζεσλ (φινη νη δεκφζηνη ηνκείο καδί).
Δπηπιένλ, ε ζπκπεξίιεςε ηεο «καχξεο» νηθνλνκίαο, πνπ ζα αληηπξνζψπεπε κεηαμχ
30 θαη 60% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, ζα αχμαλε ην ΑΔΠ ηνπιάρηζηνλ θαηά 40%.
Κύπιερ πηγέρ ειζοδήμαηορ για ηην αιγςπηιακή οικονομία (2020, 2021, 2022):






Σα εκβάζκαηα απφ Αηγχπηηνπο νκνγελείο απμήζεθαλ θαηά 1,6% θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/2022, θαηαγξάθνληαο 31,9
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 31,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνο 2020/2021.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ, νη
αθίμεηο ηνπξηζηψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022 έθηαζαλ ζε ξεθφξ 1,2
εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ.
χκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA), νη εηζπξάμεηο γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2021/2022 απμήζεθαλ θαηά 21% ζε ζχγθξηζε κε ηα θέξδε
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (5,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα) γηα λα θηάζνπλ ηα 6,6
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ θαζεκεξηλή θίλεζε ζεκείσζε ξεθφξ 89 πινίσλ
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022, ηα πεηξειαηνθφξα πνπ πέξαζαλ ην θαλάιη ήηαλ
απμεκέλα θαηά 60%. Ζ δηψξπγα ηνπ νπέδ ζεκείσζε άιιν έλα ξεθφξ εζφδσλ
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2022 κε 704 εθ. δνιάξηα, 31% πςειφηεξα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ
2021.

Ο ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ σο κνριφ αλάπηπμεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο
ζην πιαίζην ηνπ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο

νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ΓΝΣ απφ ην 2016.
Σα έξγα ππνδνκψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ αχμεζε ηθαλφηεηαο
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζηα ιηκάληα έρνπλ επεθηαζεί γξήγνξα – κε γλψκνλα ηελ
πιεζπζκηαθή αχμεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ επηζπκία γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηηο
πξνζπάζεηεο γηα θεθαιαηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο γηα ην εκπφξην
θαη ηνλ ηνπξηζκφ
Μεγάιν κέξνο ηεο ππνθείκελεο δήηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πξνέξρεηαη
απφ ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ηελ πίεζε γηα ηελ απνθέληξσζε ηνπ Καΐξνπ. Απηφ,
κε ηε ζεηξά ηνπ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηεο ππνδνκέο – ηδηαίηεξα ζε λέεο
πφιεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο (NAC). Σα
κεγάια έξγα πξφθεηηαη λα δηαξθέζνπλ ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία, θαη νη επελδχζεηο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Egypt
Vision 2030.
Ζ θπβέξλεζε εξγάδεηαη ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηε ζηήξημε ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε
παξαβηάζεσλ ηεο πξνυπάξρνπζαο λνκνζεζίαο. Σνλ Μάην ηνπ 2021 δνθηκάζηεθε έλα
λέν ζχζηεκα νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε 27 πεξηνρέο γηα δχν κήλεο.
Έγηλε αλαπξνζαξκνγή ζην θφζηνο πνπ αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε, ηα πηζηνπνηεηηθά
ζπκκφξθσζεο θαη εμαζθάιηζεο ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ
θαη επίβιεςεο. ηελ πεξίπησζε νηθηζηηθνχ νξφθνπ εκβαδνχ 200 κέηξσλ, νξίζηεθε ην
ηέινο κειέηεο ζε 35 LE (€1,85)1 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ην ηέινο επίβιεςεο 32
LE (€1,69). Γηα έλα νηθφπεδν επηθάλεηαο 1000 κέηξσλ, ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ ήηαλ
17 LE (€0,85) αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ην ηέινο επίβιεςεο LE 18 (€1). Σα
απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ αλακέλνληαη λα θαλνχλ ζην δεχηεξν κηζφ
ηνπ 2022.
1

Official exchange rate 1€=EGP 18,9, $1= 19,5 EGP (26/9/2022)

Δςναμική και πποοπηικέρ
Οη θαηαζθεπέο ζεσξνχληαη ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη δηαηήξεζαλ ζεηηθή ηξνρηά ηελ πεξίνδν 2020-22 παξά ηηο
πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκία θαη ηελ αθφινπζε παχζε δηαθφξσλ
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ σο απνηέιεζκα παξαβηάζεσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ θψδηθα.
Πξηλ απφ ηελ παλδεκία, ν θιάδνο ζπλέβαιε κε 320,8 δηζ. LE (€ 17 δηζ.) ζην ΑΔΠ ζε
ηξέρνπζεο ηηκέο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 θαη ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 6% ηνπ
ζπλνιηθνχ ΑΔΠ. Σν πνζφ απμήζεθε ζε 374,7 δηζ. LE (€ 19,8 δηζ.)ην έηνο 2019/2020
θαη ζε LE429,2 δηζ. (€22,6 δηζ.)ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21. Όζνλ αθνξά ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ζην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, ήηαλ 4,4% θαη 6,8%, αληίζηνηρα, γηα ηα
νηθνλνκηθά έηε 2019/20 θαη 2020/21.
Σν νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021 ν θξαηηθφο ηνκέαο επέλδπζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα,
ζηε βηνκεραλία, ζηελ ελέξγεηα θαη ζηηο θαηαζθεπέο 475 δηζ. LE (€25 δηζ), ή 38%,
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεκφζησλ επελδχζεσλ.
Ο δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Αηγχπηνπ δηαηήξεζε πςειά ηα επίπεδα επελδχζεσλ ζηηο
θαηαζθεπέο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα κε πνζά πνπ μεπέξαζαλ

ηα LE 4

ηξηζεθαηνκκχξηα (Δ211 δηζ.) απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2021 θαη
αθνξνχζαλ ζε 25.000 έξγα.

Έξγα ζε Γηνηθεηηθέο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ (ζε εθ. EGP)

Με ρξεκαηνδφηεζε €250 εθαη. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη
Αλάπηπμεο (EBRD), ε αζηηθή αλάπιαζε θαη αλαβάζκηζε ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ
αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ
κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηνπ Καίξνπ. Σν νηθνλνκηθφ έηνο
2020/21 ε θπβέξλεζε δηέζεζε 16,6 δηζ. LE (€ 87 εθ.) γηα 279 έξγα ζηελ
Αιεμάλδξεηα, απμεκέλα θαηά 35% ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/2020. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 2020/21 πεξηειάκβαλε 3,3 δηζ. LE (€ 174 εθ.) γηα ππνδνκέο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 2,7 δηζ. LE (€ 142 εθ.) γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη LE
1,8 δηζ. (€95 εθ.) γηα ηηο κεηαθνξέο.
ην Κάηξν, ηα θχξηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ζηελ
έιιεηςε δεκφζησλ ρψξσλ. Έλα απφ ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη

είλαη ην

Mamsha Ahl Masr, έλαο πεδφδξνκνο δχν επηπέδσλ ζην Nile Corniche πξνθεηκέλνπ λα
δψζεη ζηνπο θαηνίθνπο θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πξνθπκαία θαη ρψξνπο
ςπραγσγίαο. Ζ πξψηε θάζε ηνπ πεδφδξνκνπ, πνπ εθηείλεηαη ζε 1,8 km, παξαδφζεθε
ζην θνηλφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2022 θαη θφζηηζε $ 45 εθαηνκκχξηα. Σν πιήξεο κήθνο ηνπ
πεδνδξφκνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε Μεραληθή Αξρή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,

ζα είλαη 54 km θαη ζα αλαπηχζζεηαη θαη ζηηο δχν φρζεο ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο
γεηηνληθήο Γθίδαο.
Εγσώπιορ και διεθνήρ ανηαγωνιζμόρ ηων καηαζκεςαζηικών εηαιπειών πος
αναλαμβάνοςν ηα μεγάλα έπγα
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ε θπβέξλεζε δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ
νινθιήξσζε ησλ Μεγάισλ-έξγσλ είλαη θαη νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο επηπηψζεηο
ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Βξαρππξφζεζκα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη δήηεζε
γηα ππεξεζίεο θαη νηθνδνκηθά πιηθά, ελψ καθξνπξφζεζκα νη ππνδνκέο ππνζηεξίδνπλ
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ηνκείο φπσο ε κεηαπνίεζε, ε εθνδηαζηηθή θαη
ην ιηαληθφ εκπφξην. Ζ θπβέξλεζε δίλεη ψζεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
δηθηχνπ ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ πφιεσλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο
ηεο ρψξαο σο ζεκαληηθνχ θέληξνπ logistics ζηελ πεξηνρή.
Μεγάινη θεξδηζκέλνη απφ ηα κεγάια έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην ηα
ηειεπηαία ρξφληα είλαη νη εγρψξηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαζψο έρνπλ
αλαπηχμεη ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα απφ ηελ νινθιήξσζε έξγσλ θαη είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε αληαγσληζηηθή ηηκή ζε ζχγθξηζε κε δηεζλείο
εηαηξείεο. Πξάγκαηη, νη εγρψξηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο κεηψλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο
ζπρλά θαη δεκηνπξγνχλ πεξηζψξηα θέξδνπο.

Οη πξνζαξκνγέο ησλ ηηκψλ γηα ηα

δνκηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά πιηθά κε βάζε ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ κπνξνχλ λα
επηηξέςνπλ ηελ νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ ηφζν έγθαηξα φζν θαη βάζεη
πξνυπνινγηζκνχ.
Ο όγκορ ηων επενδύζεων ζηον καηαζκεςαζηικό ηομέα ηηρ Αιγύπηος ηο
οικονομικό έηορ 2021/2022 έθηαζε ηα $ 30 διρ, ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη ν αηγππηηαθφο ηξαηφο εθηειεί πιεζψξα
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθνχο
νκίινπο, ζε κία πξνζπάζεηα ηαρείαο πινπνίεζεο ηνπ κεγαιφπλννπ αλαπηπμηαθνχ
νξάκαηνο

ηεο θπβέξλεζεο. ηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2018, ππεγξάθε πξσηφθνιιν

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξαηησηηθήο
Παξαγσγήο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ
ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.

Ωζηφζν, απηφ δελ έρεη απνθιείζεη μέλεο εηαηξείεο κε εκπεηξία ζηα κεγάια έξγα λα
αληαγσλίδνληαη ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο. χκθσλα κε θιαδηθνχο αλαιπηέο, οι διεθνείρ
καηαζκεςαζηικέρ εηαιπείερ και οι επενδςηέρ ηηπούν γενικά επιθςλακηική ζηάζη
σο πξνο ην ελδερφκελν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κεγάια
αλαπηπμηαθά θαηαζθεπαζηηθά projects ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Σνχην ζπκβαίλεη
δηφηη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο,
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ζπρλέο κεηαβνιέο
πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ, κε απνηέιεζκα αξθεηέο θνξέο λα δηαθπβεχεηαη ε ζηαζεξφηεηα
ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε δηαθάλεηα ζηνπο φξνπο εθηέιεζεο θαη παξάδνζεο
ησλ έξγσλ, πνπ ζπληζηνχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ
κε ηε καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε θαηαζθεπαζηηθά projects.
εκεηψλεηαη φηη ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν θαηαζθεπψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη
πνιιά ρξφληα νξηζκέλνη ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινη, θαη
ζπγθεθξηκέλα: ARCHIRODON (η οποία μαζί με ηην θσγαηρική ηης Archirodon
Group N.V. διαθέηει έδρα ζηην Αίγσπηο), θαζψο θαη ν εδξεχσλ ζηελ Διιάδα κεγάινο
αξαβηθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Consolidated Contractors Company (CCC), ν
νπνίνο

αλαιακβάλεη

έξγα

ζε

νιφθιεξν

ηνλ

αξαβηθφ

θφζκν.

Δπίζεο,

δξαζηεξηνπνηείηαη ε πνιπεζληθή εηαηξεία ΕΝΟΙΑ ε νπνία δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ,
θεληξηθά πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηελ Διιάδα θαη αλαιακβάλεη έξγα ηερληθήο
ππνζηήξημεο ζε 3 ηνκείο: Δλέξγεηα, Νεξφ/Τπνδνκέο θαη Βηνκεραλία, παξέρνληαο έλα
νινθιεξσκέλν θάζκα ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ε

ειιεληθή εηαηξεία ALUMIL

ALUMINIUM INDUSTRY SA έρεη επηηπρεκέλε παξνπζία ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο
ζπγαηξηθήο ηεο, Alumil Misr for Trading & Manufacturing ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
κνλάδαο γηα ηελ θαηαζθεπή, εμαγσγή, πξνκήζεηα θαη δηαλνκή πξντφλησλ αινπκηλίνπ
ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη είδε. Σέινο, ε ειιεληθή εηαηξεία ENVITEC S.A. ε νπνία
αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ πιήξε
ιεηηνπξγία αγσγψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρείξηζεο
πδάησλ, έρεη αλαπηχμεη ην ζχζηεκα BIOBLOCK ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη απφ ηελ
αηγππηηαθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο Μεηνρηθήο Δηαηξείαο γηα ην πφζηκν λεξφ θαη
ηελ πγηεηλή ηνπ Ministry of Housing, Utilities and Urban Development. Ζ εηαηξεία
έρεη ζπκκεηάζρεη απφ ην 2019 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Egyptian Drilling
Facilities ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηα αγσγψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ

απνβιήησλ ζηελ Αίγππην θαη έρεη ππνγξάςεη ήδε ζπκβφιαηα γηα αληίζηνηρα έξγα
ζηελ Αίγππην.

Μεηαθοπέρ
Έλα 10εηέο ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ, πνπ εθηείλεηαη απφ ην 2015 έσο ην
2024, ζηνρεχεη λα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε παγθφζκην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν κε
επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ LE 1,67 ηξηζ. (€ 88 δηζ.). Σν πξφγξακκα θαιχπηεη έμη
ηνκείο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ: ζήξαγγεο (LE 837 δηο). δξφκνη θαη γέθπξεο (LE 474
δηο), ζηδεξνδξφκνπο (LE 225 δηο). ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (LE 115 δηο). ιηκάληα θαη
logistics (LE15 δηο), δίθηπν κεηαθνξψλ ζε πνηάκηα (LE3 δηζ)2.
Η εηήζια ανάπηςξη πος αναμένεηαι ζηιρ καηαζκεςέρ ζηο διάζηημα μεηαξύ 2022
και 2025 θα είναι ζηο 10,2% , και θα οθείλεηαι ζε μεγάλο βαθμό ζηην
ζςνειδηηοποίηζη ηηρ ζημαζίαρ ηηρ ςιοθέηηζηρ βιώζιμων μεθόδων και
ππακηικών ζηον κλάδο. Απηφ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ πξνεδξία ηεο Αηγχπηνπ
ζηε Γηάζθεςε γηα ην θιίκα COP27 πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην αξκ Δι έηρ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2022, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα
επηθεληξσζεί ζε κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή
θαη νηθνλνκηθή αηδέληα ηεο Αηγχπηνπ.
Σα δίθηπα κεηαθνξψλ βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο
Αηγχπηνπ. 30.000 ρικ λέσλ δξφκσλ πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ
2024. Δπηπιένλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 είραλ θαηαβιεζεί ήδε 130 δηο LE γηα ηελ
θαηαζθεπή 1000 γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ έσο ην 2024.
Δπηπιένλ ε Δζληθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ, ην ENR, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηα
ηξέρνληα έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ, πξνζειθχεη ηδησηηθέο
επελδχζεηο, ελψ ε θπβέξλεζε απειεπζέξσζε ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα ην 2018 θαη
θαηήξγεζε ην θξαηηθφ κνλνπψιην ηδηνθηεζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηδεξνδξφκσλ. Σν
κεγαιχηεξν ζηδεξνδξνκηθφ έξγν πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηε ρψξα είλαη ν
Ζιεθηξηθφο ζηδεξφδξνκνο πςειήο ηαρχηεηαο, θφζηνπο 23 δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, θαη κήθνπο1800 ρικ. Ζ πξψηε θάζε, αμίαο πεξίπνπ 4,5 δηζεθαηνκκπξίσλ
2
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δνιαξίσλ, νινθιεξψζεθε θαη παξαδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2021 απφ ηε γεξκαληθή
Siemens, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Orascom
Ζ γξακκή κήθνπο 660 ρηιηνκέηξσλ ζα εθηείλεηαη απφ ην Marsa Matrouh θαη ηελ
Αιεμάλδξεηα ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα έσο ην Ain Sokhna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα,
πεξλψληαο απφ ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα. Ζ πξψηε ζχλδεζε αλακέλεηαη λα
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2023 θαη αλακέλεηαη λα κεηαθέξεη πεξηζζφηεξα απφ 30
εθαηνκκχξηα άηνκα εηεζίσο, κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν ηαμηδηνχ θαηά πεξίπνπ 50%.
Άιιεο ηξεηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζπλνιηθφ θφζηνο 14 δηζ
δνιάξηα, θαη πξφθεηηαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ην 2022. Πξφθεηηαη γηα ηηο γξακκέο:
Κάηξν-Λνχμνξ κήθνπο 700 ρικ, Λνχμνξ-Υνπξγθάληα κήθνπο 300 ρικ. θαη ηκήκα ηεο
δηαδξνκήο Αιεμάλδξεηαο-Κάξνπ κήθνπο 210 ρικ
Μεηαμχ ησλ κεγάισλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ε επέθηαζε
θαη αλαβάζκηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα ηεο ρψξαο, ηνπ ιηκαληνχ ηεο
Αιεμάλδξεηαο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηεο
ρψξαο. Έλαο λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη κε βαζχηεξεο ζέζεηο
ειιηκεληζκνχ ζα απμήζνπλ ηελ εηήζηα ρσξεηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ απφ 66m ζε 100m
ηφλνπο θαη αχμεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζην 1m ηεηξαγσληθά κέηξα κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ ην 2024.
Παξάιιεια, έλα έξγν επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο χςνπο LE 10 δηο ζην ιηκάλη El
Sokhna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο λαππεγείνπ θαη
ελφο ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 350.000 η.κ., ν νπνίνο ζα απμήζεη ηε
ρσξεηηθφηεηά ηνπ θαηά 1 εθαηνκκχξην εκπνξεπκαηνθηβψηηα εηεζίσο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ην 2023, θαζηζηψληαο ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ζηελ Δξπζξά
Θάιαζζα. Σαπηφρξνλα ζα ππάξμεη ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ηελ λέα ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο. Σν έξγν επέθηαζεο ηνπ δεχηεξνπ θαλαιηνχ ζηε δηψξπγα
ηνπ νπέδ αθνξά ζηε δηεχξπλζή ηνπ θαηά 40 κέηξα, 30 ρηιηφκεηξα λνηηφηεξα ηνπ
θαλαιηνχ. Απηφ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ρσξεηηθφηεηά δηέιεπζεο ζε 97 πινία ηελ
εκέξα θαη λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο δηψξπγαο ζηα 13 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο. Σνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2022 ε SCA αλαθνίλσζε φηη ην έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα
κέζα ηνπ 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ
εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη βνεζήζεη ηελ ηαρεία πξφνδν κεγάισλ
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ είηε έρνπλ νινθιεξσζεί (φπσο ε δηαπιάηπλζε θαη
επέθηαζε ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ζεξάγγσλ ζηε Γηψξπγα) ή
βξίζθνληαη ζε εμέιημε (φπσο ε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα) ζεσξείηαη ε πηνζέηεζε
επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο (“fast-track”), κε απ’ επζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο,
ηδηαίηεξα ζε επείγνληνο ραξαθηήξα κεγάια έξγα ππνδνκψλ.
Όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ αηγππηηαθφ
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ζηνλ θιάδν δνκηθψλ πιηθψλ, επηγξακκαηηθά ζεσξνχκε
φηη αμηφινγεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζηνπο ηνκείο ππεξγνιαβηθήο αλάιεςεο έξγσλ
δεκηνπξγίαο & εθζπγρξνληζκνχ ππνδνκψλ, εμαγσγψλ δνκηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο
ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο (επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ γηα παξνρή βνήζεηαο
ζε έξγα, project management θ.α.), θαζψο θαη ζπκπξάμεσλ γηα απφ θνηλνχ αλάιεςε
έξγσλ αλάπηπμεο ππνδνκψλ. O ηεξάζηηνο φγθνο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εμαγγειζεί απφ
ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα εληαρζεί ζην πεδίν θαηφπηεπζεο ησλ
δηαζεηνπζψλ ηα πξνζφληα ειιεληθψλ εηαηξεηψλ νχησο ψζηε λα ηχρνπλ αλάινγεο
αμηνπνίεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηεξάζηηεο επθαηξίεο.
Μεηά ηελ θξίζε πνπ επέθεξε ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ γηα ηηο εμαγσγέο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021,
παξαηεξνχκε φηη νη εμαγσγέο δνκηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ απφ ηελ Διιάδα
πξνο ηελ Αίγππην εθηνμεχηεθαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ, ελψ ζπλνιηθά ε
αχμεζε ην 2021 ζε ζρέζε κε ην 2020 μεπέξαζε ην 500%. Ζ ηεξάζηηα απηή αχμεζε
είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο επαλεθθίλεζεο ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά.
κωδ.
2020
2515'

ΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣ
ΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Μάξκαξα,
ηξαβεξηίλεο,
βειγηθνί
αζβεζηφιηζνη θαη
άιινη αζβεζηφιηζνη
γηα πειέθεκα ή
ρηίζηκν

2020

κωδ.
2021
'2515'

561.119,00 €

ΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣ
ΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Μάξκαξα,
ηξαβεξηίλεο,
βειγηθνί
αζβεζηφιηζνη θαη
άιινη αζβεζηφιηζνη
γηα πειέθεκα ή
ρηίζηκν

2021

2021/2020

521,29%
3.486.203,00
€

2519'

2530'

3204'

3208'

3209'

3806'

3816'

3909'

3917'

3919'

3920'

3921'

Αλζξαθηθφ
καγλήζην θπζηθφ
καγλεζίηεο.
Βεξκηθνπιίηεο,
πεξιίηεο θαη άιιεο
νξπθηέο χιεο
π.δ.θ.α.
Υξσζηηθέο χιεο
ζπλζεηηθέο
νξγαληθέο, έζησ θαη
θαζνξηζκέλεο
ρεκηθήο ζχζηαζεο.
Υξψκαηα επίρξηζεο
θαη βεξλίθηα κε
βάζε ζπλζεηηθά
πνιπκεξή ή
ηξνπνπνηεκέλα
θπζηθά
Υξψκαηα επίρξηζεο
θαη βεξλίθηα κε
βάζε ζπλζεηηθά
πνιπκεξή ή
ηξνπνπνηεκέλα
θπζηθά πνιπκεξή
Κνινθψληα θαη
ξεηηληθά νμέα,
θαζψο θαη ηα
παξάγσγά ηνπο.
Σζηκέληα,
θνληάκαηα,
ζθπξνδέκαηα θαη
παξφκνηεο
ππξίκαρεο
ζπλζέζεηο
Ρεηίλεο ακηληθέο,
ξεηίλεο θαηλνιηθέο
θαη πνιπνπξεζάλεο,
ζε αξρηθέο κνξθέο
σιήλεο θάζε
είδνπο θαη ηα
εμαξηήκαηά ηνπο
ζπλδέζεηο, γσλίεο,
αξκνί, απφ
πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο,
ινπξίδεο θαη άιιεο
επίπεδεο κνξθέο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο
θαη ινπξίδεο, απφ
πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο
θαη ινπξίδεο, απφ
πιαζηηθέο χιεο,
εληζρπκέλα, κε
απαλσηέο ζηξψζεηο

'2519'
537.235,00 €

'2530'
523.549,00 €

'3204'
390.152,00 €

'3208'
359.397,00 €

'3209'
350.921,00 €

'3806'
197.342,00 €

'3816'
182.421,00 €

'3909'
144.077,00 €

'3917'
135.763,00 €

'3919'
132.539,00 €

'3920'
129.576,00 €

'3921'
128.254,00 €

Αλζξαθηθφ
καγλήζην θπζηθφ
καγλεζίηεο.
Βεξκηθνπιίηεο,
πεξιίηεο θαη άιιεο
νξπθηέο χιεο
π.δ.θ.α.
Υξσζηηθέο χιεο
ζπλζεηηθέο
νξγαληθέο, έζησ θαη
θαζνξηζκέλεο
ρεκηθήο ζχζηαζεο.
Υξψκαηα επίρξηζεο
θαη βεξλίθηα κε
βάζε ζπλζεηηθά
πνιπκεξή ή
ηξνπνπνηεκέλα
θπζηθά πνιπκεξή
Υξψκαηα επίρξηζεο
θαη βεξλίθηα κε
βάζε ζπλζεηηθά
πνιπκεξή ή
ηξνπνπνηεκέλα
θπζηθά πνιπκεξή
Κνινθψληα θαη
ξεηηληθά νμέα,
θαζψο θαη ηα
παξάγσγά ηνπο.
Σζηκέληα,
θνληάκαηα,
ζθπξνδέκαηα θαη
παξφκνηεο
ππξίκαρεο
ζπλζέζεηο
Ρεηίλεο ακηληθέο,
ξεηίλεο θαηλνιηθέο
θαη πνιπνπξεζάλεο,
ζε αξρηθέο κνξθέο
σιήλεο θάζε
είδνπο θαη ηα
εμαξηήκαηά ηνπο
ζπλδέζεηο, γσλίεο,
αξκνί, απφ
πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο,
ινπξίδεο θαη άιιεο
επίπεδεο κνξθέο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο
θαη ινπξίδεο, απφ
πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεο, θχιια,
κεκβξάλεο, ηαηλίεο
θαη ινπξίδεο, απφ
πιαζηηθέο χιεο,
εληζρπκέλα, κε
απαλσηέο ζηξψζεηο

-74,82%
135.251,00 €

-83,40%
86.912,00 €

564,15%
2.591.188,00
€

-43,29%
203.813,00 €

-86,41%
47.699,00 €

1413,72%
2.987.196,00
€
523,07%
1.136.604,00
€

458,65%
804.889,00 €

-71,51%
38.678,00 €

22,98%
162.998,00 €

167,24%
346.274,00 €

-84,99%
19.246,00 €

3922'

3925'

4411'

4418'

6802'

6810'

6905'

6907'

7007'

Μπαληέξεο,
ληνπζηέξεο,
ληπηήξεο, κπηληέδεο,
ιεθάλεο
απνρσξεηεξίνπ θαη
ηα θαζίζκαηα θαη
ηα θαιχκκαηά ηνπο,
θαδαλάθηα
Δίδε εμνπιηζκνχ
γηα θαηαζθεπέο,
απφ πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεοδηαθξάγκαηα απφ
ίλεο μχινπ ή άιιεο
μπιψδεηο χιεο,
έζησ θαη
ζπζζσκαησκέλεο
κε ξεηίλεο
Σερλνπξγήκαηα
μπινπξγηθήο θαη
ηεκάρηα ζθειεηψλ
γηα νηθνδνκέο
Πέηξεο θαηάιιειεο
γηα ιάμεπζε ή γηα
ηελ νηθνδνκηθή
Σερλνπξγήκαηα
απφ ηζηκέλην, απφ
ζθπξφδεκα ή απφ
ηερλεηή πέηξα
Κεξακίδηα, κέξε
θαπλνδφρσλ,
αγσγνί θαπλνχ,
αξρηηεθηνληθέο
δηαθνζκήζεηο θαη
άιια θεξακεπηηθά
είδε
Πιαθάθηα θαη
πιάθεο γηα
επηθάιπςε δαπέδνπ
ή ηνίρνπ, απφ
θεξακεπηηθέο χιεο,
κε παισκέλα,
θαζψο θαη κε
Μνλφ γπαιί
αζθαιείαο,
ζθιεξπκέλν θαη
γπαιί αζθαιείαο κε
πνιιαπιέο
επηθάλεηεο
επηθνιιεηφ γπαιί

'3922'
126.848,00 €

'3925'
121.849,00 €
'4411'
97.764,00 €

'4418'
91.067,00 €

'6802'
23.954,00 €
'6810'
22.252,00 €

'6905'
22.197,00 €

'6907'
21.847,00 €

'7007'
19.438,00 €

'7008'

7210'

Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ ζίδεξν
ή απφ φρη ζε θξάκα
ράιπβα, κε πιάηνο
>= 600 mm

'7210'
18.260,00 €

'7212'

Μπαληέξεο,
ληνπζηέξεο,
ληπηήξεο, κπηληέδεο,
ιεθάλεο
απνρσξεηεξίνπ θαη
ηα θαζίζκαηα θαη
ηα θαιχκκαηά ηνπο,
θαδαλάθηα
Δίδε εμνπιηζκνχ
γηα θαηαζθεπέο,
απφ πιαζηηθέο χιεο
Πιάθεοδηαθξάγκαηα απφ
ίλεο μχινπ ή άιιεο
μπιψδεηο χιεο,
έζησ θαη
ζπζζσκαησκέλεο
κε ξεηίλεο
Σερλνπξγήκαηα
μπινπξγηθήο θαη
ηεκάρηα ζθειεηψλ
γηα νηθνδνκέο
Πέηξεο θαηάιιειεο
γηα ιάμεπζε ή γηα
ηελ νηθνδνκηθή
Σερλνπξγήκαηα
απφ ηζηκέλην, απφ
ζθπξφδεκα ή απφ
ηερλεηή πέηξα
Κεξακίδηα, κέξε
θαπλνδφρσλ,
αγσγνί θαπλνχ,
αξρηηεθηνληθέο
δηαθνζκήζεηο θαη
άιια θεξακεπηηθά
είδε
Πιαθάθηα θαη
πιάθεο γηα
επηθάιπςε δαπέδνπ
ή ηνίρνπ, απφ
θεξακεπηηθέο χιεο,
κε παισκέλα,
θαζψο θαη κε
Μνλφ γπαιί
αζθαιείαο,
ζθιεξπκέλν θαη
γπαιί αζθαιείαο κε
πνιιαπιέο
επηθάλεηεο
επηθνιιεηφ γπαιί
Μνλσηηθέο πιάθεο
απφ γπαιί κε
πνιιαπιέο
επηθάλεηεο
Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ ζίδεξν
ή απφ φρη ζε θξάκα
ράιπβα, κε πιάηνο
>= 600 mm
Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ ζίδεξν
ή απφ φρη ζε θξάκα
ράιπβα, κε πιάηνο

150,89%
318.250,00 €

-21,00%
96.265,00 €
465,74%
553.093,00 €

-98,51%
1.360,00 €

3263,89%
805.786,00 €
2143,16%
499.148,00 €

4636,32%
1.051.320,00
€

-94,34%
1.236,00 €

-84,73%
2.968,00 €

240,00 €

2.132.491,00
€

151.945,00 €

11578,48
%

< 600 mm, πνπ
έρνπλ ειαζεί ζε

7219'

7304'

7306'

7318'

7323'

7407'

Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ
αλνμείδσην ράιπβα,
κε πιάηνο >= 600
mm
σιήλεο θαη θνίια
είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, ρσξίο
ζπγθφιιεζε, απφ
ζίδεξν (εθηφο απφ
ρπηνζίδεξν) ή
ράιπβα
σιήλεο θαη θνίια
είδε κε
θαζνξηζκέλε κνξθή
Βίδεο, κπνπιφληα,
πεξηθφριηα
(παμηκάδηα), θαξθηά
καθξηά κε
ζπείξσκα
Σερλνπξγήκαηα
απφ ζίδεξν ή
ράιπβα, π.δ.θ.α.
(εθηφο εθείλσλ πνπ
έρνπλ ρπηεπζεί)
σιήλεο απφ ραιθφ

'7219'
18.166,00 €

'7304'
17.964,00 €

'7306'
17.870,00 €
'7318'
14.448,00 €

'7326'
13.451,00 €

'7411'

Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ
αλνμείδσην ράιπβα,
κε πιάηνο >= 600
mm
σιήλεο θαη θνίια
είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, ρσξίο
ζπγθφιιεζε, απφ
ζίδεξν (εθηφο απφ
ρπηνζίδεξν) ή
ράιπβα
σιήλεο θαη θνίια
είδε κε
θαζνξηζκέλε κνξθή
Βίδεο, κπνπιφληα,
πεξηθφριηα
(παμηκάδηα), θαξθηά
καθξηά κε
ζπείξσκα
Σερλνπξγήκαηα
απφ ζίδεξν ή
ράιπβα, π.δ.θ.α.
(εθηφο εθείλσλ πνπ
έρνπλ ρπηεπζεί)
σιήλεο απφ ραιθφ

13.125,00 €

7418'

7419'

7604'

7607'

7609'

Σερλνπξγήκαηα
απφ ραιθφ
Ράβδνη θαη είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, απφ αξγίιην
Διάζκαηα θαη
ηαηλίεο, απφ
αξγίιην, κε πάρνο >
0,2 mm
Φχιια θαη ιεπηέο
ηαηλίεο, απφ
αξγίιην, έζησ θαη
ηππσκέλα ή
επηθνιιεκέλα ζε
ραξηί, ραξηφλη,
Καηαζθεπέο θαη
κέξε θαηαζθεπψλ
(π.ρ. γέθπξεο θαη
ηκήκαηα γεθπξψλ,
πχξγνη, ππιψλεο,
ζηχινη, θνιφλεο,
ηθξηψκαηα, ζηέγεο,
Σερλνπξγήκαηα
απφ αξγίιην,
π.δ.θ.α.

'7419'
12.691,00 €
'7604'
12.500,00 €
'7606'
12.243,00 €

'7607'
12.051,00 €

'7610'
10.969,00 €

'7616'
10.950,00 €

1074,38%
210.966,00 €

-81,09%
3.380,00 €
-97,05%
426,00 €

1603,92%
229.194,00 €

7161,08%
953.017,00 €

'7412'

7415'

3259,21%
610.234,00 €

χλδεζκνη,
εμαξηήκαηα
ζχκπιεμεο θαη
δεχθηεο
ζσιελψζεσλ (π.ρ.
θακπχιεο ή
πεξηβιήκαηα), απφ
ραιθφ
Σερλνπξγήκαηα
απφ ραιθφ
Ράβδνη θαη είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, απφ αξγίιην
Διάζκαηα θαη
ηαηλίεο, απφ
αξγίιην, κε πάρνο >
0,2 mm ηαηλίεο)
Φχιια θαη ιεπηέο
ηαηλίεο, απφ
αξγίιην, έζησ θαη
ηππσκέλα ή
επηθνιιεκέλα ζε
ραξηί, ραξηφλη,
Καηαζθεπέο θαη
κέξε θαηαζθεπψλ
(π.ρ. γέθπξεο θαη
ηκήκαηα γεθπξψλ,
πχξγνη, ππιψλεο,
ζηχινη, θνιφλεο,
ηθξηψκαηα, ζηέγεο
Σερλνπξγήκαηα
απφ αξγίιην,
π.δ.θ.α.

74,00 €

-91,31%
1.103,00 €
6021,72%
765.215,00 €

3.154.847,00
€

25668,58
%

855,38%
115.133,00 €

4929,66%
551.703,00 €

1037,48%
124.554,00 €

7610'

8208'

8215'

8412'

8414'

Πιάθεο, ειάζκαηα,
ηαηλίεο θαη θχιια,
απφ κφιπβδν.
θφλεο θαη
ςήγκαηα απφ
κφιπβδν
Λνπθέηα,
θιεηδαξηέο θαη
ζχξηεο αζθαιείαο
(πνπ ιεηηνπξγνχλ
κε θιεηδί, κε
ζπλδπαζκφ ή κε
ειεθηξηζκφ)
ηδεξηθά θαη
παξφκνηα είδε, απφ
θνηλά κέηαιια, γηα
έπηπια, πφξηεο,
ζθάιεο, παξάζπξα,
παληδνχξηα

Αεξαληιίεο ή
αληιίεο θελνχ
(εθηφο ησλ
αλπςσηψλ
κεηγκάησλ αεξίσλ
αληιίεο
γαιαθηψκαηνο
Καπζηήξεο γηα
εζηίεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε
πγξά θαχζηκα, κε
ζηεξεά θαχζηκα ζε
ζθφλε ή κε αέξηα.

'7804'
10.900,00 €

'8301'
7.782,00 €

'8302'
7.745,00 €

'8414'
5.733,00 €

'8416'
5.374,00 €

'8477'

'8479'

8477'

Ρπζκηζηηθνί
θξνπλνί θαη
παξφκνηεο
ζπζθεπέο γηα
άθακπηνπο ή
εχθακπηνπο
ζσιήλεο,
αηκνιέβεηεο,
δεμακελέο,

'8481'
2.279,00 €

Πιάθεο, ειάζκαηα,
ηαηλίεο θαη θχιια,
απφ κφιπβδν.
θφλεο θαη
ςήγκαηα απφ
κφιπβδν
Λνπθέηα,
θιεηδαξηέο θαη
ζχξηεο αζθαιείαο
(πνπ ιεηηνπξγνχλ
κε θιεηδί, κε
ζπλδπαζκφ ή κε
ειεθηξηζκφ),
ηδεξηθά θαη
παξφκνηα είδε, απφ
θνηλά κέηαιια, γηα
έπηπια, πφξηεο,
ζθάιεο, παξάζπξα,
παληδνχξηα

Αεξαληιίεο ή
αληιίεο θελνχ
(εθηφο ησλ
αλπςσηψλ
κεηγκάησλ αεξίσλ
αληιίεο
γαιαθηψκαηνο
Καπζηήξεο γηα
εζηίεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε
πγξά θαχζηκα, κε
ζηεξεά θαχζηκα ζε
ζθφλε ή κε αέξηα.
Μεραλέο θαη
ζπζθεπέο γηα ηελ
θαηεξγαζία ή ηελ
επεμεξγαζία ηνπ
θανπηζνχθ ή ησλ
πιαζηηθψλ πιψλ ή
γηα η
Μεραλέο, ζπζθεπέο
θαη κεραλήκαηα κε
ηδηαίηεξε
ιεηηνπξγία, πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη
νχηε
πεξηιακβάλνληα
Ρπζκηζηηθνί
θξνπλνί θαη
παξφκνηεο
ζπζθεπέο γηα
άθακπηνπο ή
εχθακπηνπο
ζσιήλεο,
αηκνιέβεηεο,
δεμακελέο

-44,02%
6.102,00 €

875.715,00 €

1.570.671,00
€

870.178,00 €

11153,08
%

20179,81
%

15078,41
%

-34,74%
3.507,00 €

3.900,00 €

320.134,00 €

4220,01%
98.453,00 €

8533'

8534'

8535'

8536'

πζθεπέο
ειεθηξηθέο, γηα ην
θιείζηκν, ηε
δηαθνπή, ηελ
πξνζηαζία ή ηε
ζχλδεζε
ειεθηξηθψλ
πζθεπέο
ειεθηξηθέο, γηα ην
θιείζηκν, ηε
δηαθνπή, ηελ
πξνζηαζία ή ηε
ζχλδεζε
ειεθηξηθψλ
θπθισκάησλ
Μέξε πνπ
αλαγλσξίδνληαη φηη
πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ή
θχξηα γηα ζπζθεπέο
ηεο θιάζεο 8535,
8536 ή 8537,
π.δ.θ.α.
Λακπηήξεο
ππξάθησζεο θαη
εθθέλσζεο, φ.
ζπκπ. ηα είδε κε
ηελ νλνκαζία θάξνη
θαη πξνβνιείο
ζθξαγηζκέλνη,

'8533'
763,00 €

'8535'
750,00 €

'8536'
749,00 €

'8538'
710,00 €

'8539'

'8542'

9403'

πζθεπέο θσηηζκνχ
(φ. ζπκπ. νη
πξνβνιείο) θαη ηα
κέξε απηψλ, πνπ
δελ θαηνλνκάδνληαη
νχηε
πεξηιακβάλνληαη
αιινχ.
ΤΝΟΛΟ

'9403'
123,00 €

πζθεπέο
ειεθηξηθέο, γηα ην
θιείζηκν, ηε
δηαθνπή, ηελ
πξνζηαζία ή ηε
ζχλδεζε
ειεθηξηθψλ
θπθισκάησλ
πζθεπέο
ειεθηξηθέο, γηα ην
θιείζηκν, ηε
δηαθνπή, ηελ
πξνζηαζία ή ηε
ζχλδεζε
ειεθηξηθψλ
θπθισκάησλ
Μέξε πνπ
αλαγλσξίδνληαη φηη
πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ή
θχξηα γηα ζπζθεπέο
ηεο θιάζεο 8535,
8536 ή 8
Λακπηήξεο
ππξάθησζεο θαη
εθθέλσζεο, φ.
ζπκπ. ηα είδε κε
ηελ νλνκαζία θάξνη
θαη πξνβνιείο
ζθξαγηζκέλνη
Οινθιεξσκέλα
θπθιψκαηα θαη
ειεθηξνληθέο
κηθξνζπλαξκνινγή
ζεηο
Έπηπια (εθηφο απφ
θαζίζκαηα θαη
έπηπια γηα ηελ
ηαηξηθή, ηελ
νδνληηαηξηθή, ηελ
θηεληαηξηθή ή ηε
ρεηξν
πζθεπέο θσηηζκνχ
(φ. ζπκπ. νη
πξνβνιείο) θαη ηα
κέξε απηψλ, πνπ
δελ θαηνλνκάδνληαη
νχηε
πεξηιακβάλνληαη
αιινχ.

117,73%
1.633,00 €

147.983,00 €

19657,41
%

109.268,00 €

15289,86
%

48.985,00 €

39725,20
%

95.065,00 €

379.463,00 €

1.155.868,00
€

4.547.157€

30.068.684€

939630,08
%

561,26%

Πηγή: ΕΛ.ΣΑΣ.

Ειζαγωγικό καθεζηώρ για ηα δομικά ςλικά ζηην Αίγςπηο
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο Δ.Δ. πνπ εμάγνληαη
ζηελ Αίγππην, φπσο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην,

απαιιάζζεηαη απφ δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο, κε βάζε ηελ ππνγξαθείζα ην 2001
πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ, ε νπνία ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ην 2004 θαη
πξνβιέπεη ηελ εθαηέξσζελ δαζκνινγηθή απειεπζέξσζε ησλ αγξνηηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, 15εηνχο δηάξθεηαο). Γηα ηηο ηζρχνπζεο εηζαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δαζκνχο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ Αίγππην, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Market Access
Database, ζηε δηεχζπλζε: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).
Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη φηη, ην αηγππηηαθφ θξάηνο απφ ηα κέζα Μαξηίνπ 2016
εθαξκφδεη λέα λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ αγαζψλ, ε
νπνία ζεζπίδεη εηδηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, επηζεψξεζεο θαη εγγξαθήο ζε
κεηξψν εγθεθξηκέλσλ αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (registration) πνπ δχλαληαη
λα εμάγνπλ πξνο Αίγππην. Πέξαλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην ελ ιφγσ
θαζεζηψο ζηνπο μέλνπο εμαγσγείο, ηνπο επηβαξχλεη επίζεο κε πξφζζεηα ζεκαληηθά
θφζηε, ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία πξν-πηζηνπνίεζεο.
Ζ ελ ιφγσ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα ελεξγεηψλ
(πηζηνπνίεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, επηζεψξεζε πξντφλησλ πξν ηεο θφξησζεο θαη
εγγξαθή ζε «ιεπθή ιίζηα»). Σν Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ κπνξεί λα πξνκεζεχζεη θάζε
ελδηαθεξφκελν κε ηελ αηγππηηαθή λνκνζεζία πεξί registration, θαζψο θαη θαηαιφγνπο
θαηεγνξηψλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο.
ηα πξντφληα δνκηθψλ ρξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο
registration πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: (α) Δίδε πγηεηλήο απφ δηάθνξεο χιεο, Γ.Κ.
392210, 392220, 6910, 732410, 732421, 732429, 741820, 75089020, 761520), (β)
ηνχβια, πιάθεο & πιαθάθηα, απφ πεηξψκαηα, θεξακηθά ή ππξίκαρα πιηθά (Γ.Κ.
680210, 68022110, 68029110, 690440, 681019, 6907, 6908), (γ) ξάβδνη απφ ζίδεξν /
ράιπβα (Γ.Κ. 7213, 7214, 7215), (δ) πιηθά επέλδπζεο δαπέδσλ (Γ.Κ. 3918, 401691),
(ε) ζπζθεπέο A/C (Γ.Κ. 841510, 841581, 841582, 841583), (ζη) είδε θσηηζκνχ
νηθηαθήο ρξήζεο (Γ.Κ. 940510, 940520, 940530, 94054090).

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
Δληζρπηηθά πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζηνρεπκέλεο
ελέξγεηεο ηδίσο θιαδηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία ηφζν κε

ηνπο νηθείνπο θιαδηθνχο θνξείο ζηε Διιάδα φζν θαη κε ηνπο εδψ επηρεηξεκαηηθνχο
ζπλδέζκνπο. ηηο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζπγθαηαιέγνληαη
πξνζθιήζεηο Αηγχπηησλ αγνξαζηψλ ζε θιαδηθέο εθζέζεηο θαη εκπνξηθέο εθδειψζεηο
ζηελ Διιάδα (ι.ρ. Infacoma / Aquatherm), νξγάλσζε εηδηθψλ πξνσζεηηθψλ
εθδειψζεσλ,

ζπζηεκαηηθή

ζπκκεηνρή

Διιήλσλ

παξαγσγψλ-εμαγσγέσλ

ζε

επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, κηθξέο αιιά
επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε
δεκνζηεχζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά, αθίζεο θιπ.
ην ελ ιφγσ πιαίζην, ζα πξέπεη επίζεο λα ζηνρεχζνπκε ηελ πινπνίεζε
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο,
ζε θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ζηελ
εδψ αγνξά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα δνκηθά πιηθά θάζε είδνπο, δεδνκέλσλ ησλ ηζρπξψλ
αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη ν εγρψξηνο θιάδνο θαηαζθεπψλ, κε
έκθαζε ζηα ππξίκαρα πιηθά, ηα πεηξψκαηα, θαζψο επίζεο ηα πξάζηλα δνκηθά πιηθά
(ρξσζηηθέο ή άιιεο χιεο επηθάιπςεο θηηξίσλ λέαο γεληάο), ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα
θαηαζθεπψλ (θαξθηά, ειάζκαηα θιπ.).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζπκκεηνρή 10 κεγάισλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ
δνκηθψλ πιηθψλ ζηελ θνξπθαία έθζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ BIG5
EGYPT, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 25-27 Ηνπλίνπ 2022 ζην Κάηξν. Απφ ηηο
ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ νη INTERPLAST (πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη
εμαξηήκαηα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο), ΓΔΡΜΗΣΕΑΚΖ (Ηδησηηθά ιαηνκεία ιεπθνχ
καξκάξνπ & ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο), Mathios Refractories S.A.
(φκηινο Δηαηξεηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηα ππξίκαρα πιηθά θαη ηα δνκηθά πξντφληα),
KDF LTD (παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη κεγάιε γθάκα δνκηθψλ πιηθψλ θαη
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ) θαη ε DIMAS SOLAR (παξαγσγφο εθαξκνγψλ
ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα/ ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο), δξαζηεξηνπνηνχληαη
εκπνξηθά ζηελ Αίγππην κέζσ κφληκσλ πξνκεζεπηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ
εγρψξηα αγνξά, αλαιακβάλνληαο κέξνο ή εμ νινθιήξνπ έξγα θαηαζθεπήο θαη
αλαθαίληζεο θηεξίσλ. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή δηείζδπζε ησλ ειιεληθψλ
δνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά απνηειεί ε πςειή πνηφηεηα, ε άκεζε
εμππεξέηεζε θαη ην εγγπεκέλν service ησλ πξντφλησλ. Απηφ ηα ηνπνζεηεί ζηελ
θνξπθή ηεο ιίζηαο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγνιάβσλ πνπ αλαιακβάλνπλ
θαηαζθεπαζηηθά έξγα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αιγυπτιακέσ καταςκευαςτικέσ εταιρείεσ & real estate developers
Επωνυμία

Διεύθυνςη

Επικοινωνία

Ιςτοςελίδα

Δραςτηριότητα

ARAB
CONTRACTORS
FOR
INVESTMENTS
OSMAN AHMED
OSMAN AND CO
EMAAR MISR FOR
DEVELOPMENT

34 Adly St
Downtown Cairo

Tel : +(202) 2395-9500
info@arabcont.com

www.arabcont.com

Building Contractor, Property
Development, management and
sales services

Emaar Misr Sales
Center Uptown
Cairo, Muqattam, El
Qalaa Cairo P.O. Box
229 Muqattam Cairo

www.emaarmisr.com

TALAAT
MOUSTAFA
GROUP HOLDING

34/ 36 Mossadak St.
Dokki, Giza

Tel : +(202) 2503-2000100 lines/ 2503-20052503-2141
Fax : +(202) 2503-2020
Marketingmisr@emaar.a
e
TEL: +(202) 3331-2000
10 lines / 3331-2120
/ 3301-6701
/ 3331-2227
/ 3345-5785
FAX:+(202) 3336-2198
tmgh@tmg.com.eg

ORASCOM
DEVELOPMENT
HOLDING

Nile
City Towers, South
Towers, 2005A
Corniche El Nil
Boulak Abu El Ela,
Cairo

TEL: +(202) 2461-8999
FAX: +(202) 2461-9977
ir@orascomdh.com

www.orascomdh.com

HASSAN ALLAM
HOLDING

Yehia Zakaria St.,
Industrial Zone - lot
5, Sheraton
Heliopolis Housing,
Cairo

TEL: + (202) 2678-5917
FAX: + (202) 2678-5920
Info@hassanallam.com

www.hassanallam.com

SIXTH OF
OCTOBER
DEVELOPMENT &
INVESTMENT
(SODIC)

Km. 38 Cairo/Alex.
Desert Rd., El Sheikh
Zayed City, 6th of
October

TEL: +(202) 3854-0100
/ 3854-0200
FAX: +(202) 3857-0060
akhalil@sodic.com,
ir@sodic.com

www.sodic.com

PALM HILLS
DEVELOPMENTS

Smart
Village, A4 B83,
Km.28 Desert Rd.,
Abu Rawash ,
Cairo/Alex. Road,
Giza
Building 290, Second
Business District, off
90th Road, New
Cairo, Egypt

TEL:+(202) 3535-1200
FAX:+(202) 3535-1208
/ 3535-1209
Investors.relations@phdi
nt.com

www.phdint.com
www.palmhillsdevelopme
nts.com

Tel : +(20) 128-5000509
Fax +(20) 114-8266643

www.alahly.com

Building Contractor, Property
Development,
Commercial buildings and
business Centers. Wholly owned
subsidiary of UAE based Emaar
Properties PJSC
Holding company / Group of
Companies
The Company invests, establishes
and participates in companies
within different business sectors,
such as real estate, hotels and
hospitality,
construction and housing
Holding company / Group of
companies
Leading developer of integrated
towns with a strong foothold in
Egypt & Middle East; developer of
towns, villas, apartments, hotels
& leisure facilities
One of the largest privately
owned groups in Egypt and the
MENA Region, with over 80 years
of experience in the field of
engineering, procurement &
construction, building materials
and utilities
Land clearance and reclamation
contractors, Real estate
consultants, Property
development, management and
sales services; real estate
development projects and
operations; building, selling and
leasing all various kinds of real
estate properties, urban
communities development,
working in the field of tourist
development, as well as sporting,
entertainment, medical and
educational buildings
Real estate consultants, Property
development, management and
sales services; developing
integrated residential,
commercial real estate and resort
projects
One of the most prominent real
estate businesses in the country.
The company’s projects cover a
wide geographical area in Egypt
ranging from Cairo moving to the
North Coast and the Red Sea.

Al Ahly for Real
Estate
Development

www.talaatmoustafa.com
www.talaatmoustafagrou
p.com
www.tmgholding.com

106 Mohy El Din
Aboul Ezz Street,
Dokki, Giza.

Επωνυμία

Διεύθυνςη

Commercial, residential and
touristic projects

Επικοινωνία

Ιςτοςελίδα

DEGLA GROUP
FOR REAL ESTATE
INVESTMENT
Trade Name:
Meaamar
ElMorshedy

Villa
12, St., No. 150, El
Horreya
Sq. , Maadi, Cairo

TEL:+(202)
/ 2378-3695
/ 2768-0280
/ 2768-0281 - 285
info@morshedy.com

www.morshedy.com

GOLDEN HOME
real estate

14, Shagaret Al Dor ,
Zamalek, Cairo

TEL: +(202)
01272935000

www.goldenhome.eg

AMER GROUP

11 Cleopatra St. ,
Heliopolis, Cairo

www.amergroup.com

REDCON

35 Abo Bakr Elsedik
Road, Heliopolis,
Cairo, Egypt.

TEL: +(202) 2415-5736,
2414-2065 / 2415-3367
FAX: +(202) 2418-8331
/ 2415-4283 /2690-2940
rrefaat@amergroup.
com
amer@amergroup.
com
Tel.: +(202) 2771-2329,
2771-2539,
2771-2639
info@redconcon.com

ROOYA GROUP

1150/3
Emtedad Abd El
Hamid Badawy
st., Sheraton
Buildings, Cairo,
Egypt

Tel: +(202) 2268-4500
Fax: +(202) 2266-8813

www.rooyagroup.com

www.redconcon.com

Δραςτηριότητα
Building contractors, General
building contractors
Prefabricated industrial and
commercial building contractors,
Residential building contractors
Hotel and office building
contractors
Property development,
management and sales services
Property management services,
industrial and commercial
Property development,
management and sales services
Property management services,
industrial and commercial
Real estate development &
hospitality management sector.
Real estate development &
hospitality management sector.
The Company develops, manages
and operates several real estate
projects, hotels and touristic
resorts located at the Egyptian
northern coast and the Red Sea
coast
REDCON offers both public and
private sectors clients a
comprehensive range of services
across all construction areas

