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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  (Ιανουάριος – Ιούλιος 2014) - Ελληνικές εξαγω-

γές στις Φώρες της Βόρειας Αφρικής 

 

Σο διάστημα του επταμήνου  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς 

την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, κατέγραψαν αύξηση 

+39,2% και οι εισαγωγές μας αύξηση +97%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθη-

κε κατά +62,7% και το εμπορικό ισοζύγιο, είναι  θετικό.  Σο διάστημα Ιαν-Ιουλίου 

2014 η Αίγυπτος ήταν ο 6ος σημαντικότερος πελάτης μας όπου κατευθύνθηκε το 

3,4% των ελληνικών εξαγωγών  έναντι 2,4% το επτάμηνο Ιαν-Ιουλίου 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών μας 

κατά –11,2%, μεγαλύτερη από την πτώση των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως (-

4,2%). Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές μας στην Συνησία και την Αίγυπτο ενώ στις 

υπόλοιπες καταγράφηκε σημαντική πτώση.     

 

Από το σύνολο των 18 χωρών της γεωγραφικής περιοχής Μέσης Ανατολής – Βόρειας 

Αφρικής, η Αίγυπτος απορρόφησε το 25,2% (το ¼) των ελληνικών εξαγωγών.  

 

 

  εκ. € Ιαν-Ιουλ 2013 Ιαν-Ιουλ 2014 %13/14 

εξαγωγές 382,4 532,4 39,2% 

εισαγωγές 262,0 516,2 97,0% 

όγκος 644,4 1.048,6 62,7% 

ισοζύγιο 120,4 16,2   

αξία σε € Ιαν-Ιουλ 2013 Ιαν-Ιουλ 2014 % 13/14 

Αίγςπτορ 382,4 532,4 39,2% 

Αλγεπία 269,3 167,5 -37,8% 

Λιβύη 476,6 132,0 -72,3% 

Μαπόκο 152,0 37,2 -75,5% 

Τςνησία 45,0 121,4 169,7% 

σύνολο 2.375,4 2.108,6 -11,2% 

παγκοσμίωρ 16.114,9 15.439,9 -4,2% 
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Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα οικονομικού έτους 2013/14 

μειώθηκε σε  LE253,7 δισ. ή 12,4% του ΑΕΠ έναντι 13,8% 

το 2012/13.   

 

ΑΕΠ 

Ο ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 4ου  τριμήνου διαμορφώθηκε σε 

3,7% έναντι 2,5% της αντίστοιχης περιόδου 2013, ωστόσο 

σε ετήσια βάση αυξήθηκε οριακά για το 2013/14 σε 2,2% 

από 2,1%.  

 

υναλλαγματικά αποθέματα 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου αυξήθηκαν τον 

επτέμβριο σε $16,9 δισ. έναντι $16,8 δισ. τον Αύγουστο. 

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η απουσία έκτακτων οικονο-

μικών υποχρεώσεων διευκόλυνε την αύξηση των αποθεμά-

των, ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω προς τα 

τέλη του έτους, λόγω της επικείμενης επιστροφής σημαντι-

κών ποσών οικονομικής βοήθειας στο Κατάρ.  

 

Πληθωρισμός 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον επτέμβριο ανήλθε σε 

11,1% έναντι 11,4 % τον Αύγουστο. Αναλυτές επισημαίνουν 

ότι η επιβράδυνση δεν είναι αξιόλογη και, δεδομένων των 

πρόσφατων περικοπών των επιδοτήσεων τομέα ενέργειας 

και αύξησης τιμών καυσίμων, προβλέπουν συνέχιση των 

ανοδικών τάσεων τους επόμενους μήνες.   

 

Μεταναστευτικά εμβάσματα 

Η αξία των μεταναστευτικών εμβασμάτων οικονομικού 

έτους 2013/14 κατέγραψε ιστορικό υψηλό, σε $18,45 δισ., 

έναντι $18,4 δισ. το 2012/13. υνιστούν μία από τις σημα-

ντικότερες πηγές εσόδων της αιγυπτιακής οικονομίας, μαζί 

με τη Διώρυγα του ουέζ και τον τουρισμό, και ανέρχονται 

σε 7% του ΑΕΠ για το 2013, έναντι 3,5% το 2010. 

 

Οικονομική πολιτική 

Ο Τπουργός Οικονομικών, σε ενημέρωση Πρεσβειών κρατών-

μελών ΕΕ, ανακοίνωσε ότι καταρτίζεται βραχυπρόθεσμο 

σχέδιο οικονομικής πολιτικής που στοχεύει σε ρυθμό ανά-

πτυξης 6% εντός 5ετίας και περιορισμό του ακαθάριστου 

εγχώριου χρέους στο 80%-85% του ΑΕΠ. Οι στόχοι αναμένε-

ται να επιτευχθούν μέσω εξυγίανσης των δημοσιοοικονομι-

κών μεγεθών (στόχος ο περιορισμός του ελλείμματος σε 8%-

9% το 2018-19) και της προσέλκυσης επενδύσεων σε μεγά-

λα αναπτυξιακά έργα.  

 

υμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή έκθεση 

HACE 

Ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγών τυροκομικών προϊόντων 

πρόκειται να συμμετάσχουν στην Διεθνή Έκθεση HACE ξενο-

δοχειακού εξοπλισμού, catering και διατροφικών προϊόντων, 

στις 11-14 Νοεμβρίου, στο Κάιρο. Η συμμετοχή λαμβάνει 

χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LAC-

TIMED, που αφορά την διοργάνωση πέντε 

«Μεσογειακών Εβδομάδων», κατά τις οποίες 

παραγωγοί από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την 

Συνησία, την Ελλάδα και την Ιταλία, θα πα-

ρουσιάσουν τα τυροκομικά τους προϊόντα σε 

αντίστοιχες διεθνείς εκθέσεις σε κάθε χώρα. 

(Σορίνο, Σύνιδα, Βηρυτό και Αίγυπτο) και μία 

εθνική στην Αθήνα.  

Ημερίδα ΕΒ για επιχειρηματική συνεργασία με την Αίγυπτο  

 

τις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα 

στην οποία συμμετείχαν  100 επιχειρήσεις και με  θέμα την 

επιχειρηματική συνεργασία με την Αίγυπτο και τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζει για εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότη-

τες . Σην ημερίδα  διοργάνωσαν ο ΕΒ και το Επιχειρηματικό 

υμβούλιο Ελλάδας-Αιγύπτου.  Αντίστοιχη εκδήλωση διοργα-

νώθηκε και στη Θεσσαλονίκη, στις  16.10.2014, σε συνεργα-

σία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-

κης, τον ύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και τον 

ύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας με συμμετοχή 40 

εταιριών. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού υμβουλίου Ελλάδας-

Αιγύπτου κ. Γιάννης Γιώτης και άλλοι ομιλητές  υπογράμμισαν 

τις δυνατότητες ενίσχυσης των μεγεθών του διμερούς εμπορί-

ου -οι ελληνικές εξαγωγές μετρούν 593,5 εκ. € έναντι 576,5 

εκ. € εισαγωγών από Αίγυπτο-  και των ελληνικών επενδύσεων 

που ανέρχονται σε 1,2 δις δολ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

μεγάλα έργα που σχεδιάζει η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση, ενώ η 

υμφωνία ύνδεσης Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμ-

μετοχή της Αιγύπτου σε άλλες Περιφερειακές υμφωνίες αδα-

σμολόγητου εμπορίου επιτρέπουν την εξαγωγική διείσδυση σε 

πολλές αγορές της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, τους 

Αραβικού Κόλπου και της Τποσαχάριας Αφρικής.  

 

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων, πραγματοποιήθηκαν αναλυ-

τικές παρουσιάσεις από στελέχη του Τπουργείου Εμπορίου 

και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, του Οργανισμού Επενδύσεων 

και Ελεύθερων Ζωνών και του υνδέσμου Aιγυπτίων Επιχειρη-

ματιών, καθώς και από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο 

κ. Φ. Λάζαρη και τον ύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών 

Τποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Ε. Δαϊρετζή.  Παράλ-

ληλα, επικεφαλής Ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποι-

ούνται για πολλά χρόνια στην Αίγυπτο, αναφέρθηκαν σε ε-

μπειρίες, ανέδειξαν εμπόδια και προβλήματα και υπέδειξαν 

τρόπους προσέγγισης της αιγυπτιακής αγοράς. 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο 

Σο Τπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΕΒ 

(ύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) διοργανώνει επιχει-

ρηματική αποστολή στο Κάιρο στις 4 Δεκεμβρίου 2014 στα 

πλαίσια της διοργάνωσης της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής  
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Αναβάθμιση αιγυπτιακής οικονομίας 

 

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τις 

προοπτικές της αιγυπτιακής οικονομίας, από «αρνητικές» σε 

«σταθερές», βασιζόμενος στην προώθηση της πολιτικής σταθε-

ρότητας, την υλοποιούμενη δημοσιονομική προσαρμογή και τα 

δείγματα οικονομικής ανάκαμψης, επισημαίνοντας, ωστόσο,  

το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος. ε σχετι-

κή ανακοίνωση αναφέρει, ότι σημαντικό ρόλο για την εν λόγω 

αναβάθμιση διαδραματίζει η ισχυρή οικονομική υποστήριξη 

από διεθνείς δωρητές.  

 

ε συνέχεια των ανωτέρω, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση 

πέντε αιγυπτιακών τραπεζών, από αρνητικές σε σταθερές 

(National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque du Caire, 

Commercial International Bank και Bank of Alexandria). ύμ-

φωνα με την ανακοίνωση καταγράφονται τάσεις σταθεροποίη-

σης του προφίλ πιστωτικού κινδύνου της Κυβέρνησης, που 

συνιστά οδηγό της αξιοπιστίας των τραπεζών, δεδομένου του 

μεγάλου όγκου κρατικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή 

τους.   

 

Κατάταξη επιχειρείν  

 

Η Αίγυπτος κέρδισε μία θέση στην Έκθεση Doing Business 

2015 της Παγκόσμιας Σράπεζας, σε συνέχεια βελτίωσης της 

νομοθεσίας για την προστασία των μειοψηφικών μετόχων, 

βρισκόμενη πλέον στην 112η θέση μεταξύ 189 χωρών. Οι εν 

λόγω διατάξεις αφορούν την γνωστοποίηση μεγαλύτερου 

όγκου πληροφοριών στους μειοψηφικούς μετόχους και την 

πρόσδοση σε αυτούς αυξημένου βάρους κατά την έγκριση 

εταιρικών συναλλαγών. 

Άλλοι τομείς στους οποίους 

βελτιώθηκε η κατάταξη της 

χώρας είναι το διασυνορια-

κό εμπόριο, ενώ υποχώρησε 

σε αυτούς της έναρξης επι-

χείρησης, καταβολής φό-

ρων, εφαρμογής συμβάσε-

ων και λήψης πιστώσεων.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

Επενδυτικός νόμος 

 

ύμφωνα με τον Τπουργό Επενδύσεων, ο πολυαναμενό-

μενος νέος επενδυτικός νόμος πρόκειται να εγκριθεί από 

την Κυβέρνηση εντός δύο εβδομάδων. Ο νέος νόμος ανα-

μένεται να βελτιώσει την υπηρεσία «μίας στάσης» για 

έναρξη επιχείρησης, επιτρέποντας στην Γενική Αρχή Ε-

πενδύσεων να εκδίδει την πλειονότητα των απαιτούμενων 

αδειών. Επιπλέον, θα παρέχει εγγυήσεις στους επενδυτές 

έναντι νομικών αμφισβητήσεων από τρίτα μέρη για συμ-

βόλαια επενδυτή-Κυβέρνησης αλλά και έναντι κινδύνου 

επανεθνικοποίησης.   

 

 

 

Φρηματοδότηση οικονομίας 

 

Ο Τπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι σε περίπτωση 

«εξόδου» στη διεθνή αγορά ομολόγων το 2015, η Αίγυ-

πτος θα μπορούσε να συγκεντρώσει περί το $1 - $1,5 

δισ., χωρίς να αποκλείει, αν χρειαστεί στη συνέχεια, και 

ενδεχόμενη συμφωνία με το ΔΝΣ.  

 

 

 

 

Διεθνές επενδυτικό συνέδριο 

 

τις 21 Υεβρουαρίου 2015, πρόκειται να λάβει χώρα 

διεθνές επενδυτικό συνέδριο, στο θέρετρο του Sharm El-

Sheikh στην Φερσόνησο του ινά. τόχος του εν λόγω 

συνεδρίου, είναι η παρουσίαση και προσέλκυση επενδύ-

σεων για 15 μεγάλα έργα («mega projects»), συνολικού 

προϋπολογισμού $100 δισ. 

 

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να παρουσιαστούν περισσότε-

ρες λεπτομέρειες για τον «Αναπτυξιακό Διάδρομο Διώρυ-

γας ουέζ» (νέοι λιμένες, βιομηχανικές ζώνες, κέντρα επι-

μελητείας, οικιστικές περιοχές, οδικοί άξονες, σήραγγες), 

τον σχεδιασμό διεθνούς εμπορικής ζώνης πλησίον του 

Κόλπου του ουέζ, την δημιουργία νέας εμπορευματικής 

ζώνης και δέσμη έργων ΔΙΣ ποικίλων τομέων της οικονο-

μίας. Παράλληλα, θα λάβουν χώρα παρουσιάσεις του 

ιδιωτικού τομέα για την προσέλκυση επενδύσεων σε ίδια 

έργα.   

 

Σο Διεθνές Νομισματικό Σαμείο, μέσω της Γενικής Διευθύ-

ντριας, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο συνέδριο, 

επισημαίνοντας τις «ενθαρρυντικές προσπάθειες στο 

πλαίσιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων» και την συνεργασία 

με την αιγυπτιακές αρχές στα θέματα φορολογικής πολι-

τικής και μεταρρύθμισης συστήματος ΥΠΑ. ε αυτό το 

πλαίσιο και ενόψει του συνεδρίου, το Τπουργείο Οικονομι-

κών ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της αιγυπτιακής οικο-

νομίας από το ΔΝΣ θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο 

(διαβούλευση του Άρθρου 4 της ύμβασης του ΔΝΣ).    
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Οικονομική βοήθεια 

 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Σράπεζας ανακοίνωσε ότι, σε συ-

νέχεια σχετικού αιτήματος του Κατάρ, η Αίγυπτος επέστρεψε 

ποσό $500 εκ. της οικονομικής βοήθειας που κατεβλήθη το 

2013, σημειώνοντας ότι σύντομα θα επιστραφεί και το σύνο-

λο των υπολειπόμενων κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην 

Κεντρική Σράπεζα, με την ωρίμανση των χρεογράφων και 

δεδομένου του αιτήματος της μη ανανέωσής τους.   

Κατά την διακυβέρνηση Μόρσι, το Κατάρ είχε ενισχύσει την 

Αίγυπτο με συνολικά $7,5 δισ., υπό μορφή δανείων και προϊό-

ντων, εκ των οποίων, έως τα τέλη 2013, είχαν αποπληρωθεί 

τα $3 δισ. 

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αουδική Αραβία και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόκειται να καταθέσουν $5 δισ. 

στην Κεντρική Σράπεζα της Αιγύπτου, σε δύο δόσεις, αρχόμε-

νων από τον Οκτώβριο, πριν από την επιστροφή της βοήθειας 

του Κατάρ. Η . Αραβία αναμένεται να συνεισφέρει $2 δισ. 

ενώ τα ΗΑΕ $3 δισ. Ο Τπουργός Επενδύσεων διευκρίνισε πρό-

σφατα ότι η λήψη της εν λόγω βοήθειας δεν έχει ακόμη επιβε-

βαιωθεί. 

 

 

 

Επιχειρηματικό κλίμα 

 

ύμφωνα με έκθεση της HSBC, ο δείκτης επιχειρηματικού 

κλίματος βελτιώθηκε αισθητά τον επτέμβριο και ήδη κατα-

γράφονται οι πρώτες νέες προσλήψεις προσωπικού μετά από 

2,5 έτη. ε αυτό, συνηγορούν η αύξηση της παραγωγής και η 

άνοδος των νέων παραγγελιών και, ταυτόχρονα, η τάση μείω-

σης των πληθωριστικών πιέσεων, με την επιβράδυνση ανόδου 

τιμών εισροών-εκροών.  

 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Καταναλωτική Σραπεζική 

το πλαίσιο αναδιοργάνωσης του ομίλου, η Citigroup Inc ανα-

κοίνωσε ότι αποσύρεται από τις υπηρεσίες καταναλωτικής 

τραπεζικής από 11 επιπλέον χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Αίγυπτος, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους 

θεσμικούς πελάτες της στις εν λόγω χώρες. 

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Επενδύσεις 

 

ύμφωνα με τον Διευθύνοντα ύμβουλο της SODIC, από τις 

μεγαλύτερες εισηγμένες κτηματομεσιτικού τομέα στο αιγυπτι-

ακό χρηματιστήριο, η εταιρεία προγραμματίζει την υλοποίηση 

επενδύσεων ύψους $336 εκ. κατά το 2015, αναζητώντας 

παράλληλα και νέα έργα. Όπως επεσήμανε, «η αιγυπτιακή 

αγορά είναι ισχυρή, για αυτό και επενδύουμε δυναμικά, σε 

ορίζοντα πενταετίας. Κρίνουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη 

στιγμή». Δύο τρίτα των ανωτέρω επενδύσεων θα κατευθυν-

θούν σε νέο έργο στην περιοχή της Ηλιούπολης στο Κάιρο, 

ενώ το υπόλοιπο σε αγορά νέας γης είτε στην βόρεια ακτή 

είτε στις παρυφές του Καΐρου. 

Ο Πρόεδρος της Beltone Financial δήλωσε σε συνέντευξή του 

ότι η εταιρεία προτίθεται να επενδύσει περί τα $42 εκ. για 

την επέκταση των εγχώριων δραστηριοτήτων σας, καθώς 

θεωρεί ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο ξεπερνούν 

κάθε άλλη στην Μέση Ανατολή. Η εταιρεία προτίθεται να ε-

πενδύσει στον μη-τραπεζικό τομέα, σε ίδρυση νέων επιχειρή-

σεων ή εξαγορά υφιστάμενων. 

 

Διάρθρωση επιχειρήσεων 

 

ύμφωνα με έκθεση της τατιστικής Τπηρεσίας, 97% των 

αιγυπτιακών  επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους των 10 

εργαζομένων, 2,6% μεταξύ 10-50 και μόλις 0,4% απασχο-

λούν άνω των 50 εργαζομένων. Σα ανωτέρω στοιχεία κατα-

δεικνύουν την σημαντική έλλειψη σε επιχειρήσεις μικρομεσαί-

ου μεγέθους. Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν ότι αυτό οφεί-

λεται κυρίως στο μη ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο 

θέτει φραγμούς και σειρά διαδικασιών οι οποίες δεν επιτρέ-

πουν σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με 

ευχέρεια. 

 

  

Μετοχές Vodafone Egypt 

 

ύμφωνα με πηγές του Τπουργείου Επικοινωνιών και Πληρο-

φορικής, το Τπουργείο Ηλεκτρισμού εξετάζει την πώληση του 

ποσοστού 45% που κατέχει στην Vodafone Egypt σε 

«κυρίαρχο» κυβερνητικό φορέα (δικαιοσύνης, πληροφοριών, 

άμυνας, εσωτερικών και εξωτερικών). Κατά πάσα πιθανότη-

τα, η εν λόγω κίνηση αποσκοπεί στην διασφάλιση της κρατι-

κής συμμετοχής και άλλων παραμέτρων ασφάλειας, δεδομέ-

νου ότι οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται σε 

ξένη ιδιοκτησία (France Telecom 94% της Mobinil  και Emira-

ti Etisalat 65% της Etisalat). Σα ανωτέρω κρίνονται ως η βέλ-

τιστη πρόταση εξόδου της Telecom Egypt από την Vodafone 

Egypt, που αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη προκειμένου 

να κατοχυρώσει άδεια παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνί-

ας.   
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ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Κόμβος logistics 

Εκπρόσωπος του Τπουργείου Εφοδιασμού ανακοίνωσε το 

σχέδιο της Κυβέρνησης για την κατασκευή κόμβου logistics 

για την αποθήκευση, εμπορία και μεταποίηση σιτηρών, συνο-

λικού προϋπολογισμού LE13.1 δισ. ($1,8 δισ.). Σο έργο, που 

παρουσιάζεται σε επενδυτές, αφορά την κατασκευή αποθη-

κευτικών σιλό, δύο αποβάθρων φορτοεκφόρτωσης στον λιμέ-

να της Δαμιέττης και πέντε μονάδων παραγωγής αλεύρων, 

ζυμαρικών, μαγειρικών ελαίων και ζάχαρης και θα καταλαμ-

βάνει έκταση 3.350 τ.χλμ. με δυναμικό παραγωγής έως 65 

τον. σιτηρών και τροφίμων ετησίως.    

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Παραγωγή ενέργειας 

 

Η εταιρεία Hussain Al Nowais, με έδρα το Αμπου Ντάμπι, 

υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την κρατική Egyptian 

Electricity Holding Company για την κατασκευή της πρώτης 

μονάδας παραγωγής ενέργειας στην Αίγυπτο με καύσιμο 

άνθρακα, στο ουέζ (Ayoun Moussa). Η μονάδα προβλέπεται 

να παράγει συνολικά 3.960 ΜW ηλεκτρικής ενέργειας. Έως 

σήμερα, δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

και λειτουργίας. Φρηματοοικονομικός σύμβουλος του έργου 

είναι η HSBC, νομικός σύμβουλος η White & Case και τεχνι-

κός σύμβουλος η Technimont.  

 

 

  

Οφειλές πετρελαϊκού τομέα 

 

Τπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και κονσόρτσι-

ουμ τεσσάρων τραπεζών, (National Bank of Egypt,, Commer-

cial International Bank, Arab African Bank και Qatar National 

Bank) ύψους $1,4 δισ.,  για την αποπληρωμή μέρους οφειλών 

προς πετρελαϊκές εταιρείες. Ο Τπουργός Πετρελαίου ανέφερε 

ότι η Κυβέρνηση οφείλει περίπου $6 δισ. προς εταιρείες του 

ενεργειακού τομέα και υπολογίζει να εξοφλήσει $2-$3 δισ. 

έως το τέλος του έτους 

H British Gas ανακοίνωσε ότι η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση κατέ-

βαλε στην εταιρεία $350 εκ., ως αποπληρωμή μέρους των 

οφειλών της, συνολικού πλέον ύψους $1,2 δις 

Η Κυβέρνηση κατέβαλε $47 εκ. στην Dana Gas, συμφερό-

ντων ΗΑΕ, εκ των οποίων $36 εκ. σε αιγυπτιακές λίρες 

 

 

 

Εξορύξεις 

 

Σο Τπουργείο Πετρελαίου υπέγραψε συμφωνία με την Tharwa 

Petroleum Company για την διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στην Δυτική Έρημο. Η συμφωνία αφορά 

επενδύσεις τουλάχιστον $15 εκ. στο Abu Sinan, κοντά στα 

σύνορα με την Λιβύη. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 

και είναι ιδιοκτησίας πολλαπλών κρατικών και μη φορέων, 

συμπεριλαμβανόμενου του Τπουργείου Πετρελαίου. 

Εξαγωγές φυσικού αερίου 

 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά 

86% έναντι Αυγούστου 2013, ανερχόμενες σε $26,1 εκ. 

έναντι $192 εκ. πέρυσι. Σην ίδια περίοδο, η παραγωγή φυσι-

κού αερίου μειώθηκε κατά 14%, σε 3,04 χιλ. τον., έναντι 3,5 

χιλ. τον το 2013. Ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

απορροφά περίπου 67% της συνολικής κατανάλωσης, από 

60% το 2013. 

 

 

 

 

Κατασκευή  μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 

 

Σο Τπουργικό υμβούλιο ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τα 

τέλη που θα ισχύσουν όσον αφορά την  κατασκευή πυρηνι-

κών εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

σχετική διαδικασία περιλαμβάνει τέλη για την άδεια «θέσης 

εγκατάστασης» ύψους LE1.5 εκ.,  τέλη  LE3 εκ. για άδεια 

εγκατάστασης, για δοκιμές πριν την έναρξη λειτουργίας τέλη 

LE1 εκ. και τέλη παραγωγής ύψους LE1 εκ. Ορίστηκε επίσης 

και σειρά τελών για συμπληρωματικά έργα και λειτουργίες. 

Ένα άλλο τέλος θα ισχύει για τη λειτουργία της πυρηνικής 

εγκατάστασης, που θα αντιστοιχεί στο 0,001% της ετήσιας 

παραγωγής.  

 

Οι εν λόγω λεπτομέρειες σχετικά με τα κόστη δημοσιεύτηκαν 

στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

ημειώνεται ότι, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ξεκίνησε την ανά-

πτυξη της υποδομής για το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας 

τον Μάιο στην Dabaa στις ακτές της Μεσογείου.  

Σέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται έως τα τέλη 

του έτους διεθνής διαγωνισμός για την μονάδα παραγωγής 

στην Dabaa. 

 

Ο θεμέλιος λίθος του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέρ-

γειας στην Dabba είχε τεθεί από τον ανατραπέντα πρόεδρο 

Φόσνι Μουμπάρακ, αλλά διακόπηκε λόγω των διαφορών με 

τους κατοίκους, οι οποίοι κατηγόρησαν την Κυβέρνηση για 

την «βίαιη» απαλλοτρίωση της γης τους χωρίς την κατάλληλη 

αποζημίωση. Σον Ιανουάριο του 2012, κάτοικοι της περιοχής 

εισέβαλαν στο εργοτάξιο, καταστρέφοντας την υπάρχουσα 

υποδομή και λεηλάτησαν πηγές  χαμηλής ραδιενέργειας σύμ-

φωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Οι κατα-

ληψίες (τοπικές φυλές βεδουϊνων) πριν από ένα περίπου χρό-

νο παρέδωσαν το εργοτάξιο στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνά-

μεις  
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Διαμετακομιστικό εμπόριο 

 

ύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, Αιγύπτιοι αξιω-

ματούχοι ανακοίνωσαν, ότι, η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην 

ανανεώσει την τριετή συμφωνία διαμετακομιστικού εμπορίου με 

την Σουρκία η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2015.  Η συμφωνία, 

η οποία υπεγράφη το 2012 κατά την διάρκεια της διακυβέρνη-

σης της χώρας από τον ισλαμιστή Μοχάμεντ Μόρσι, παρείχε 

διευκολύνσεις στην εξαγωγή των τουρκικών προϊόντων στις χώ-

ρες του Κόλπου και της Αφρικής μέσω της ενδοχώρας και των 

λιμένων της Αιγύπτου. 

 Η εν λόγω συμφωνία επέτρεπε στην Σουρκία να αποφεύγει την 

διέλευση από την Διώρυγα του ουέζ και επομένως την καταβο-

λή υψηλών τελών, χρησιμοποιώντας συνδυασμό θαλάσσιων και 

χερσαίων μεταφορών στην αιγυπτιακή επικράτεια (ιδίως σε μι-

κρά λιμάνια στη Μεσόγειο όπως αυτό της Δαμιέττας) δεδομέ-

νου ότι πλέον δεν ήταν εφικτή η δια ξηράς μεταφορά προς τον 

Περσικό Κόλπο μέσω συριακών λιμένων  

 ε αντάλλαγμα, η συμφωνία, είχε ως στόχο να διευκολύνει τις 

αιγυπτιακές εξαγωγές προς την Ευρώπη μέσω τουρκικών λιμέ-

νων αλλά  λόγω «δυσμενών οικονομικών συνθηκών» η Αίγυπτος 

δεν κατάφερε να επωφεληθεί από αυτή την πτυχή της συμφωνί-

ας.  

Είναι εμφανές ότι η απόφαση να μην ανανεώσει τη συμφωνία, 

δεν είναι μόνο οικονομική, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών 

έχουν επιδεινωθεί μετά την απομάκρυνση του Morsi από την 

εξουσία τον Ιούλιο του 2013 και την διαρκή καταδίκη από τον 

τούρκο πρόεδρο Ερντογάν της επέμβασης του στρατού ως 

«πραξικόπημα».  

Η αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών κα Ραχμάν δή-

λωσε ότι η συμφωνία δεν θα ανανεωθεί επειδή η Αίγυπτος θεω-

ρεί ότι έχει ήδη αποκομίσει όλα τα πιθανά οφέλη από αυτήν. 

Παράλληλα, ο Τπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Αμπντ Ελ 

Νουρ διαβεβαίωσε 

ότι η Κυβέρνηση δεν 

προτίθεται να κα-

ταγγείλει την διμερή 

συμφωνία ελευθέ-

ρου εμπορίου με την 

Σουρκία δεδομένου 

ότι η Αίγυπτος είναι 

«χώρα που σέβεται 

τις διεθνείς της  συμ-

φωνίες» 

 

Διώρυγα ουέζ 

 

Σα έσοδα της Διώρυγας του ουέζ ανήλθαν τον επτέμβριο σε 

$469,7 εκ., αυξημένα κατά 6,3% έναντι επτεμβρίου 2013 και 

μειωμένα κατά 8% έναντι Αυγούστου 2014. Ο αριθμός των διε-

λεύσεων αυξήθηκε κατά 3% σε 1.458, έναντι 1.415.  

 

 

 

Εισαγωγές σιταριού 

 

Ο Τπουργός Εφοδιασμού ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι εισα-

γωγές σιταριού έως τον Μάρτιο 2015, καθώς τα αποθέματα 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Κατά το οικονομικό 

έτος 2013/14, η Αίγυπτος εισήγαγε 5,46 εκ. τον. σιταριού. 

 

Aρση απαγόρευσης εξαγωγών ρυζιού 

 

Ο Τπουργός Βιομη-

χανίας και Εμπορί-

ου ανακοίνωσε ότι η 

Κυβέρνηση θα άρει 

την απαγόρευση 

εξαγωγών ρυζιού, 

εκτιμώντας ότι τα 

δημόσια ταμεία θα 

επωφεληθούν κατά 

$140 εκ. και το εμπορικό ισοζύγιο κατά $500 εκ. Οι 

απαγορεύσεις των 2008, 2009 και 2011 είχαν επηρεά-

σει αρνητικά την παραγωγή καθώς έστρεψαν τις μονά-

δες στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ρυζιού για εξα-

γωγή, περιορίζοντας το μερίδιο της εγχώριας αγοράς. Ο 

Τπουργός επεσήμανε ότι η τρέχουσα τιμή του αιγυπτια-

κού ρυζιού στην διεθνή αγορά ανέρχεται σε $750/τον. 

ενώ σημείωσε τις προβλέψεις για άνοδο έως σε $1000 

έως τον Μάρτιο 2015.  Η παραγωγή ρυζιού στην Αίγυ-

πτο καταλαμβάνει από 10% έως 20% των συνολικών 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

Επιβολή δασμών 

 

ύμφωνα με τον Τπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου 

πρόκειται να επιβληθεί προσωρινός δασμός 7,3% στις 

εισαγωγές χαλύβδινων ράβδων οπλισμού (steel rebars) 

για την προστασία της εγχώριας παραγωγής έναντι φθη-

νών εισαγωγών, για αρχική διάρκεια 200 ημερών με 

προοπτικές παγίωσής του. Σο Επιμελητήριο Μεταλλουρ-

γικών Βιομηχανιών κατέθεσε αίτημα στο Τπουργείο Βιο-

μηχανίας για τον έλεγχο των εισαγωγών χάλυβα και το 

Τπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική έρευνα. ύμ-

φωνα με την τατιστική Τπηρεσία, οι τιμές χαλύβδινων 

ράβδων είχαν αυξηθεί τον επτέμβριο κατά 5,9% και 

διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε LE5.315,5 / τον.  

 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

Σιμές λιπασμάτων 

 

ε συνέχεια αιτημάτων παραγωγών, οι τιμές πώλησης 

στην εγχώρια αγορά επιδοτούμενων λιπασμάτων αυξή-

θηκαν κατά 33%. Η αξία ενός τόνου ουρίας διαμορφώ-

θηκε σε LE2.000 ($281) ενώ η των νιτρικών λιπασμά-

των σε LE1.900/τον. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται 

να ευνοήσει κυρίως τις κρατικές εταιρείες Delta Co. for 

Fertilisers και Abu Qir Fertilisers Co. που συνιστούν τους 

κύριους εγχώριους προμηθευτές επιδοτούμενων λιπα-

σμάτων. ύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρί-

ων, οι τιμές ουρίας στην ελεύθερη αγορά ανέρχονται σε 

LE2.800 ($394)/τον., κοντά στις διεθνείς τιμές. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Σουρισμός 

Ο Τπουργός Σουρισμού ανέφερε ότι ο αριθμός εισερχό-

μενων τουριστών αυξήθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, 

κατά 67% έναντι Αυγούστου 2013, που σύμφωνα με 

υπολογισμούς αντιστοιχεί σε 997.500 αφίξεις.  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 
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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
18, Aisha El Taymoureya, Garden City 

Cairo - Egypt  
Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

www.agora.mfa.gr/eg50  

HACE Exhibition 
Δξοπλιζμόρ Ξενοδοσεί-
ων 

11-14/11/2014 http://www.hace.com.eg 

Egyptian Group for Marketing 

53, Youssef Abbas St. Nasr City,Cairo, 
Zip Code 11371  
Tel: (202) 22619160 – 24050151  
Fax: (202) 22635215 
Email: info@hace.com.eg 

Ceramic and sani-
tary ware Fair 

Κεπαμικά και είδη ςγι-
εινήρ 

19-22/11/2014 
http://www.Ics-
inegypt.com 

Climax Creation 

24, Degla St., From Shehab, El-
Mohandseen 

Tel: 00 (2 02) 33368404 - 00 (2 02) 
37491434 

Fax: 00 (2 02) 33368404 

E-mail: info@ics-inegypt.com 

MacTECH & Han-
dling & 
Transpotec Exhi-
bition 

Βιομησανικόρ και μησα-
νολογικόρ εξοπλιζμόρ/
επγαλεία 

27-30/11/2014 
http://
www.Mactech.com.eg 

International Fairs Group 

10 Fok, El Motawaset, Osman Towers, 
Maadi, Cairo, Egypt. 
Tel : (+202) 25264499 / (+202)
25247996 

Fax : (+202) 25264499724 

Email: info@ifg-eg.com 

Int. Exhibition for 
Cleaning Technol-
ogy & Chemi-
cals,Transport 
and Waste Recy-
clin 

Τεσνολογίερ και εξοπλι-
ζμόρ καθαπιζμού και 
ανακύκλωζηρ 

2729/12/2014 http://ctf-eg.com/en/ 

Capital Trade Fairs Group 

28 Attia Al Sawalhy - Nasr City - No. 3 - 
Front Of Serag Mall. 
Tel: (+202) 26706212 

Fax: (+202) 26703089 

Email: info@ctf-eg.com 

Metal & Steel Mid-
dle East 2015 

Βιομησανία ζιδήπος, 
σάλςβα-
Μησανολογικόρ εξοπλι-
ζμόρ-Χύηεςζη, καηεπ-
γαζία και βιομησανικοί 
κλίβανοι  

19-21/2/2015 www.metaisteeleg.com 

30 Mostafa Hamam st. Nasr City, Cai-
ro, Egypt 
Tel. (00202)22703584/5 
Fax. (00202)22703586 
Email  
marketing@arabiangerman.com 

Green Tech Expo 
2015 

Ανανεώζιμερ πηγέρ 
ενέπγειαρ-Γιασείπιζη 
και ανακύκλωζη απο-
βλήηων-Οικολογικά 
πποϊόνηα και ςπηπεζί-
ερ 

28-31/5/2015 
Www.greentechexpoegy
pt.com 

International Investment & Busines 
Developmenr Consultants (IIBDC) 
Tel. (00202)26331454 
info@iibdc.org 
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