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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  (Ιαν. – Νοέμ. 2014)  

 

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΑΣ, το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 

2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2013, κατέγραψαν αύξηση +24,6% και οι εισαγωγές μας αύξηση +57,2%. Ο 

όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά +57,1% και το εμπορικό ισοζύγιο, είναι  

αρνητικό.  Σο διάστημα Ιαν-Νοεμβρίου 2014 η Αίγυπτος ήταν ο 8ος σημαντικότερος 

πελάτης μας όπου κατευθύνθηκε το 2,9% των ελληνικών εξαγωγών  έναντι 2,3% την 

περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013 

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

κατά –21,2%, μεγαλύτερη από την πτώση των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως (-

2,4%) λόγω κυρίως της μεγάλης πτώσης (σε αξία) των εξαγωγών μας στην Λιβύη. Αύ-

ξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές μας στην Συνησία («εκρηκτική» άνοδος 262,2%) 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 13,9%  των ελληνικών εξαγωγών στην εν λόγω 

περιοχή. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 

υναλλαγματική ισοτιμία 

ε δημοπρασία συναλλάγματος ύψους $40 εκ., που διεξήχθη στις 1-2-2015, συνεχί-

στηκε η αλλεπάλληλη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολαρίου ($1 = 

LE7,53). Έκτοτε, η ισοτιμία παραμένει σταθερή. Η ισοτιμία έναντι του ευρώ διαμορ-

φώνεται σε €1 = LE8,63. 

 

υναλλαγματικά αποθέματα 

ύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Σράπεζας, τα συναλλαγματικά αποθέματα 

τον Ιανουάριο 2015 αυξήθηκαν κατά $96 εκ. σε $15,4 δισ. Σα αποθέματα είχαν μει-

ωθεί τον Νοέμβριο κατά $1 δισ. σε $15,9 δισ. όταν η Αίγυπτος είχε επιστρέψει $2,5 

δισ. οικονομικής βοήθειας στο Κατάρ και λάβει $1 δισ. από το Κουβέιτ.    

 

Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός αστικών περιοχών μειώθηκε τον Ιανουάριο σε 9,7%, έναντι 10,1% τον 

Δεκέμβριο 2014. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση του πληθωρισμού τροφίμων, 

από 8,4% τον Δεκέμβριο σε 5,8% τον Ιανουάριο, ο οποίος συνεισφέρει στον γενικό 

δείκτη κατά 40%.  Αντίθετα, αντισταθμίστηκε από την αύξησή του στους τομείς στέ-

γασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λαμβάνοντας την υψηλότερη τιμή του κατά 

την τελευταία τριετία. ε συνέχεια δραστικών περικοπών των επιδοτήσεων καυσίμων 

τον περασμένο Ιούλιο, είχαν καταγραφεί αλλεπάλληλες αυξήσεις του πληθωρισμού, ο 

οποίος τον Οκτώβριο 2014 είχε ανέλθει σε 11,8%.  

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

εξαγωγές 568,9 708,9 24,6% 

εισαγωγές 517,7 813,5 57,2% 

όγκος 1035,4 1627 57,1% 

ισοζύγιο 51,2 -104,6   



 

 

Εμπορικό ισοζύγιο 

 

Σο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε σημαντικά τον 

Νοέμβριο 2014 κατά 13,9%, φτάνοντας τα $3,47 δισ. έναντι 

$2,81 δισ. τον Νοέμβριο 2013. Οι εξαγωγές κατέγραψαν αύ-

ξηση 3,4% και διαμορφώθηκαν σε $21,9 δισ., και οι εισαγω-

γές 9,6% σε $5,6 δισ. Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται κυρί-

ως στη μείωση της τιμής ορισμένων προϊόντων, όπως του αρ-

γού κατά 25,6% και των πλαστικών σε αρχικές μορφές κατά 

97,5%. Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται κυρίως σε προϊό-

ντα όπως σιτάρι, πετρελαιοειδή, αργό και αυτοκίνητα οχήμα-

τα.   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Οικονομική βοήθεια 

 

ύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Σράπεζας, η Κυβέρ-

νηση θα επιστρέψει τον Οκτώβριο στο Κατάρ $1 δισ., τελευ-

ταίο εναπομείναν μέρος της συνολικής οικονομικής βοήθειας 

της χώρας προς την Αίγυπτο. Σον Νοέμβριο 2013 είχε ολοκλη-

ρωθεί η επιστροφή στο Κατάρ $6 δισ. από σύνολο δανείων 

ύψους $7,5 δισ.  

 

 

Διεθνές Επενδυτικό υνέδριο Sharm el Sheikh  

 

Η Τπουργός Διεθνούς υνεργασίας 

δήλωσε ότι τα μισά από τα έργα 

που θα παρουσιαστούν στο Επεν-

δυτικό υνέδριο στο αρμ Ελ ιχ 

στις 13-15 Μαρτίου αφορούν τον 

τομέα ενέργειας, ενώ η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους θα 

καταλαμβάνει, επίσης, σημαντικό μέρος του υνεδρίου.    

Σο συνέδριο εστιάζει σε 10 τομείς: Πετρέλαιο-φυσικό αέριο, 

γεωργία, μεταφορές-logistics, τουρισμός, κατασκευές, ενέργει-

α, πληροφορική-τηλεπικοινωνίες, εξορύξεις, βιομηχανία-

μεταποίηση και επιχειρηματικότητα. Θα λάβουν χώρα ξεχωρι-

στά workshops για κάθε τομέα, με την συμμετοχή του εκάστο-

τε αρμόδιου Τπουργού, εμπειρογνώμονα κ.ο.κ.   

Σα επενδυτικά έργα που θα παρουσιαστούν χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες: τα δημόσια, τα οποία απευθύνονται στον 

ιδιωτικό τομέα, τα ΔΙΣ (PPP) και αυτά που χρηματοδοτούνται 

εξολοκλήρου από την Κυβέρνηση. υνολικά, περίπου σαράντα 

έργα προωθήθηκαν αρχικά σε συμβουλευτικούς οίκους προς 

περαιτέρω επεξεργασία, ενώ εκτιμάται ότι έως είκοσι εξ’ αυ-

τών θα είναι ώριμα προς παρουσίαση στο συνέδριο.  

Ο επιθυμητός αριθμός συνέδρων ανέρχεται σε 1800, 1200 εκ 

των οποίων από τον ιδιωτικό τομέα. Ή συμμετοχή στο συνέδρι-

ο γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Έχουν ήδη προσκληθεί 

διευθύνοντες σύμβουλοι σημαντικών επιχειρήσεων άνω των 

εκατό κρατών, ενώ στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων η αίτηση πρόσκλησης υποβάλλεται από τις ίδιες μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου 

www.egyptthefuture.com. 

 

τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθεί ο πλήρης κα-

τάλογος έργων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, ενώ ανα-

μένεται να λάβει χώρα ξεχωριστή ενότητα για τον 

«Αναπτυξιακό Διάδρομο Διώρυγας ουέζ» που θα περιλαμβάνει 

την παρουσίαση του “masterplan”, καθώς και ειδικότερα συ-

γκεκριμένα έργα και επενδυτικές ευκαιρίες. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Περιορισμοί κατάθεσης μετρητών 

Η Κεντρική Σράπεζα της Αιγύπτου, πρόσφατα, εισήγαγε 

περιορισμούς στις καταθέσεις μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ, 

σύμφωνα με τους οποίους, επιχειρήσεις και άτομα δεν θα 

επιτρέπεται να καταθέσουν περισσότερα από $10.000 

ημερησίως ή $ 50.000 τον μήνα.  

Ο Κυβερνήτης της Κεντρικής Σράπεζας Hisham Ramez 

ανέφερε ότι οι νέοι περιορισμοί στις  καταθέσεις αναμέ-

νεται να εξαλείψουν αποτελεσματικά την μαύρη αγορά, 

καθιστώντας αδύνατο για τις επιχειρήσεις να αγοράσουν 

μεγάλες ποσότητες σε ξένο νόμισμα και εν συνεχεία να 

τις καταθέτουν στις τράπεζες.  Προσέθεσε ότι οι τράπεζες 

θα δέχονται μεγάλες καταθέσεις κατά περίπτωση, όπως, 

επί παραδείγματι,  των ξενοδοχείων τα οποία απαιτείται 

να καταθέσουν τα έσοδα τους σε δολάρια. Ο κ. Ramez 

πρόσθεσε ότι τα όρια καταθέσεων έχουν θεσπισθεί   σύμ-

φωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατά του «ξεπλύματος» 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

 

Επισημαίνεται επίσης, ότι προ μηνός, η Κεντρικής Σράπε-

ζα μείωσε κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια και επέ-

τρεψε στις τράπεζες να διευρύνουν το περιθώριο που 

μπορούν να συναλλάσσονται σε ξένο νόμισμα από 3 σε 

10 γρόσια πάνω ή κάτω από το επίσημο επιτόκιο. Σα μέ-

τρα αυτά προκάλεσαν υποτίμηση της λίρας και σημαντι-

κή μείωση της διαφοράς μεταξύ επίσημης και παράλλη-

λης ισοτιμίας ωθώντας τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος 

σε αγοραπωλησίες ξένου νομίσματος στις επίσημες τιμές.  

ύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα εν λόγω μέτρα 

αναμένεται να προσελκύσουν τα μεταναστευτικά εμβά-

σματα, ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, τα 

οποία διακινούνται εκτός τραπεζικού συστήματος αφαι-

ρώντας σημαντική ρευστότητα από τις τράπεζες   

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

 

Ιταλική επιχειρηματική αποστολή 

 

Πολυπληθής ιταλική επιχειρηματική 

αποστολή 170 ατόμων πραγματο-

ποίησε τριήμερη επίσκεψη στο Κάι-

ρο στις 22-24 τ.μ. την εν λόγω 

αποστολή, της οποίας ηγείτο ο Τφυ-

πουργός Οικονομικής Ανάπτυξης κ. 

Carlo Calenda, συμμετείχαν εκπρό-

σωποι 80 εταιρειών στους τομείς 

των υποδομών, μεταφορών, ενέργειας (ΑΠΕ), βιομηχανι-

κού εξοπλισμού καθώς και εκπρόσωποι της Ενωσης Βιο-

μηχάνων (Confidustria), του Οργανισμού Ασφαλίσεων 

(SACE) και του Οργανισμού Επενδύσεων (SIMEST). 

Σην πρώτη ημέρα της επίσκεψης  πραγματοποιήθηκε 

επιχειρηματικό Forum στο οποίο συμμετείχαν οι αιγύπτιοι 

Τπουργοί Βιομηχανίας και Εμπορίου, Μεταφορών, Ηλε-

κτρισμού και ΑΠΕ, Πετρελαίου και Διεθνούς υνεργασίας. 

Μικρή ομάδα από επιφανείς επιχειρηματίες και τους εκ-

πρόσωπους των Οργανισμών είχαν στις 23 τ.μ. συναντή-

σεις με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου  καθώς και με τον 

Πρωθυπουργό.  
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Αυτοκινητοβιομηχανία 

ύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος υμβούλου, σε συνέ-

χεια συνάντησης με τον Αιγύπτιο Πρωθυπουργό, ο κουβεϊτια-

νός όμιλος Al-Kharafi σχεδιάζει τη δημιουργία μονάδας συ-

ναρμολόγησης της Mitsubishi στην Κένα στην Άνω Αίγυπτο. 

Μεταξύ των σημαντικότερων επενδύσεων του ομίλου στην 

Αίγυπτο συγκαταλέγονται ένα παραλιακό θέρετρο στο Porto 

Ghalib της Ερυθράς Θάλασσας και  το αεροδρόμιο της Marsa 

Alam, ενώ οι συνολικές επενδύσεις στην χώρα ανέρχονται σε 

$1,2 δισ. 

 

 

 

 

Επενδύσεις Vodafone  

Η Vodafone Egypt, ηγέτης της αγοράς κινη-

τής τηλεφωνίας, προγραμματίζει, κατά την 

επόμενη τριετία, την υλοποίηση επενδύσεων 

ύψους $1,25 δισ. για την αναβάθμιση του 

δικτύου της, έτσι ώστε να συμβαδίσει με την 

αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών δεδομένων. ε 

συνέντευξή του, ο Διευθύνων ύμβουλος ανέφερε ότι άνω 

των 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας πρόκει-

ται να διοχετεύεται σε επενδύσεις.  

 

 

 

 

Ο Naguib Sawiris αποκτά ποσοστό 53% του Euronews 

ύμφωνα με το πρακτορείο Euronews,  ο επιχειρηματίας 

Naguib Sawiris, μέσω της εταιρείας Orascom Telecom Media 

& Technology (OTMT), εξαγόρασε μερίδιο 53%  του πρακτο-

ρείου, έναντι $40 εκ. Η ΟΣΜΣ, που δραστηριοποιείται στην 

Αίγυπτο, Ν. Κορέα, Λίβανο, Πακιστάν και άλλες χώρες στην 

ευρύτερη περιοχή, είχε διαθέσει πρόσφατα το ποσοστό 5% 

που κατείχε στην αιγυπτιακή Mobinil,  

 

 

 

 

Αμυντική βιομηχανία 

ύμφωνα με γαλλικές δημοσιογραφικές πηγές «επίκειται 

άμεσα» η πώληση στην Αίγυπτο 24 μαχητικών αεροσκαφών 

Rafale, 1 φρεγάτας καθώς και πυραυλικών συστημάτων αξί-

ας €5 – 6 δισ. ημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι τα αερο-

σκάφη Rafale συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο εξελιγμένων 

και αποτελεσματικών παγκοσμίως, δεν έχουν υπάρξει έως 

σήμερα διεθνείς αγοραστές, κυρίως λόγω του υψηλού κό-

στους του.   

 

 

 

Επενδύσεις 

Η L’Oreal εγκαινίασε μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο, επέν-

δυση συνολικής αξίας $57 εκ., η οποία συνιστά την πρώτη 

μονάδα της εταιρείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Βόρειας Αφρικής. Η Διευθύνουσα ύμβουλος σημείωσε ότι η 

επένδυση θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας και θα 

εστιάζει στην εξαγωγή 90% της παραγωγής στην ευρύτερη 

περιοχή. υνολικά, δεκατέσσερις γαλλικές εταιρείες δραστηρι-

οποιούνται στην Αίγυπτο, με συνολικές επενδύσεις $3,4 δισ.  

 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Μετρό Kαίρου 

Η αρμόδια αιγυπτιακή Αρχή υπέγραψε σύμβα-

ση με την γαλλική VINCI Bouygues Travaux 

Public καθώς και τις  Orascom και Arabco, για 

την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργα-

σιών, στην τρίτη γραμμή του μετρό του Καΐρου, 

οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε νέους σταθμούς 

σε μήκος πέντε χιλιομέτρων. Η Alstom θα είναι υπεύθυνη ερ-

γασιών σήμανσης/σηματοδότησης, η Colas, Thales και 

Orascom για τις ηλεκτρομηχανικές εργασίες, ενώ η Oravia 

and Orascom για την ολοκλήρωση των σιδηρογραμμών.  

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Εισαγωγές φυσικού αερίου 

 

ύμφωνα με δημοσιεύματα του αιγυπτιακού τύπου, αντιπρο-

σωπεία της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Noble Ener-

gy επισκέφθηκετην 1η Υεβρουαρίου το Κάιρο για συνομιλίες 

με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου EGAS με θέμα την 

εισαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ.  

Η μεταφορά φυσικού αερίου θα μπορούσε να προέλθει από 

το υπεράκτιο πεδίο Σαμάρ που εκμεταλλεύεται η Noble, και η 

οποία έχει εκπονήσει σχέδια για τη σύνδεση του κοιτάσματος 

με τον σταθμό Τγροποιημένου Υυσικού Αερίου στην Δαμιέτ-

τα. Η ισραηλινή  Delek Drilling, ένας από τους εταίρους της 

Noble στο εν λόγω κοίτασμα, δήλωσε τον περασμένο Νοέμ-

βριο ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με την Αίγυπτο για την εξα-

γωγή φυσικού αερίου, αρχής γενομένης το 2017.  

 

ύμφωνα με τον αιγυπτιακό τύπο, οι συνομιλίες με την αμερι-

κανική εταιρεία αφορούσαν τεχνικές διαδικασίες για την προ-

μήθεια φυσικού αερίου από ισραηλινά κοιτάσματα και ότι οι 

διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις ποσό-

τητες του φυσικού αερίου που μπορούν να εισαχθούν.  το 

ίδιο πλαίσιο, ο Τπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου, δήλωσε ότι 

η χώρα είναι «ανοιχτή» σε εισαγωγές από το Ισραήλ «υπό τον 

όρο της παραίτησης από κάθε διαφορά ενώπιον διεθνούς 

διαιτησίας σε περίπτωση που η Αίγυπτος είναι αντίδικος με 

οιονδήποτε ξένο εταίρο που θα επωφεληθεί από το εν λόγω 

φυσικό αέριο».    

 

Η Αίγυπτος, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν εξήγαγε φυσικό 

αέριο στο Ισραήλ (μέσω αγωγού ο οποίος μετά την επανάστα-

ση του 2011 ανατινάχθηκε 14 φορές, αλλά καμμία φορά 

κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης από τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους), διέρχεται την χειρότερη ενεργειακή κρίση 

των τελευταίων δεκαετιών, με χαρακτηριστικά την άνοδο της 

κατανάλωσης και την μείωση της παραγωγής μετατρέποντάς 

την από εξαγωγέα σε εισαγωγέα ενέργειας. Η Κυβέρνηση της 

χώρας, έχει προσπαθή-

σει να βελτιώσει το ενερ-

γειακό τοπίο μέσω περι-

κοπής των επιδοτήσεων, 

αποπληρωμής του χρέ-

ους της σε ξένες εταιρεί-

ες ενέργειας και μέσω  

διαπραγμάτευσης συμ-

φωνιών εισαγωγής. 
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Αναδιάρθρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Η Κυβέρνηση ενέκρινε νόμο για την ιδιωτικοποίηση του τομέα 

παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

με τον οποίο ο ρόλος του κράτους περιορίζεται στην ρύθμιση 

και εποπτεία διακριτών δραστηριοτήτων, με σκοπό την δια-

σφάλιση του ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα. τόχος της 

εν λόγω μεταρρύθμισης είναι η μεταβολή της αγοράς ηλεκτρι-

κής ενέργειας και η υπέρβαση του μοντέλου του «μοναδικού 

αγοραστή», στο οποίο η κρατική εταιρεία διανομής λειτουργεί 

το εθνικό δίκτυο, αγοράζοντας ηλεκτρική ενέργεια από παρα-

γωγούς και μεταπωλώντας την στους καταναλωτές σε επιδο-

τούμενες τιμές.  

ύμφωνα με τον επικεφαλής της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρ-

χής, πρόκειται, σε πρώτο στάδιο, να δημιουργηθούν δύο πα-

ράλληλες αγορές: μία ανταγωνιστική και μία όπου τα τιμολόγι-

α θα ορίζονται κεντρικά. τη συνέχεια, μέσω της σταδιακής 

απελευθέρωσης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

την επόμενη πενταετία, η ανταγωνιστική αγορά θα διευρύνε-

ται, ενσωματώνοντας μεγαλύτερο μερίδιο καταναλωτών, ξεκι-

νώντας από τους μεγαλύτερους, και συμπεριλαμβάνοντας, 

τελικά, τους οικιακούς καταναλωτές.     

Η αγορά ενέργειας είναι ελλειμματική,  καθώς οι ξένες πετρε-

λαϊκές εταιρείες αναστέλλουν, εν μέρει, τις εργασίες τους, 

λόγω των καθυστερημένων αποπληρωμών οφειλών από την 

Κυβέρνηση, ενώ ευρύ μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης 

χρήζει εκτεταμένης αναβάθμισης. 

 

 

 

 

Αγορά καυσίμων 

 

ε συνέχεια της επιτυχημένης εφαρμογής στην αγορά επιδο-

τούμενου ψωμιού, η Κυβέρνηση ενέκρινε την επέκταση της 

χρήσης «έξυπνων καρτών» στην διανομή κυλίνδρων υγραερί-

ου.     

 

Ερευνα και εξόρυξη πετρελαίου 

 

ύμφωνα με το Τπουργείο Πετρελαίου, η Κυβέρνηση θα προ-

κηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την εκμετάλλευση οκτώ κοιτα-

σμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Μεσόγειο, και 

συγκεκριμένα των West Arish Marine, East Port Said Marine, 

North Rumana Marine, Nosth Ras-al-Ash Marine, West al-

Timsah Marine, South Taneen Marine, North Hammad Ma-

rine και East Alexandria Marine, συνολικής έκτασης 11.849 

τ.χμ. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Βαμβάκι 

Οι αιγυπτιακές εξαγωγές βάμβακος την περίοδο επτ. - Νοεμ. 

2014 συρρικνώθηκαν κατά 21,1% σε 283.000 τον. έναντι 

358.000 τον. τον επτ. – Νοεμ. 2013 λόγω μείωσης της πα-

ραγωγής που οφείλεται στον περιορισμό των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων κατά 34,3%.  

 

 

Αύξηση φορολογίας στα τσιγάρα 

 

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση του φόρου 

επί των πωλήσεων σε διαφορετικές μάρκες τσιγάρων κατά 

29% (για τα εμπορικά σήματα με λιανική τιμή ίση ή μικρότερη 

από EGP 10 το πακέτο),44% (για τις μάρκες με λιανική τιμή 

υψηλότερη από EGP 10 και λιγότερο από EGP 16 το πακέτο) 

και 54,5% (για τα εμπορικά σήματα με λιανική τιμή που υπερ-

βαίνει τις EGP 16 το πακέτο). 

 

Τπολογίζεται ότι μετακυλιόμενη η  νέα αύξηση της φορολογί-

ας στους καταναλωτές θα οδηγήσει σε αύξηση 12-14% στις 

τιμές των τσιγάρων. Η Κυβέρνηση αναμένει ότι το μέτρο αυτό 

θα αυξήσει τα έσοδα της κυβέρνησης κατά EGP 5-5,5 δις  

ετησίως 

 

 

Σελωνεία 

 

ε συνέχεια σχετικής συνάντησης στο Κάιρο στις 9/2, ανακοί-

νωση του αιγυπτιακού Τπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι 

τελωνειακές αρχές αραβικών χωρών συμφώνησαν στην υιο-

θέτηση κοινών τελωνειακών διαδικασιών και εφαρμογής πε-

ραιτέρω διευκολύνσεων στο περιφερειακό εμπόριο. Η αιγυπτι-

ακή πλευρά αναφέρει ότι υπήρξε συμφωνία για την δημιουρ-

γία κέντρου τελωνειακής πληροφόρησης και την επίσπευση 

σύστασης Ομοσπονδίας Αραβικών Σελωνείων και Αραβικής 

Ζώνης Εμπορίου. Οι αρμόδιοι πρόκειται να συναντηθούν εκ 

νέου τον Απρίλιο για την προετοιμασία του σχεδίου συμφωνί-

ας τελωνειακής συνεργασίας, η οποία θα υποβληθεί σε επα-

κόλουθη συνάντηση που θα λάβει χώρα στις Αρχές Μαΐου 

στην αουδική Αραβία. 

 

 

Σελωνειακή συμφωνία 

Αξιωματούχοι των Ρωσικών και Αιγυπτιακών Σελωνείων υπέ-

γραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ρύθμιση και ενίσχυ-

ση των διμερών εμπορικών ροών, μέσω της ανταλλαγής πλη-

ροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Αρχών. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Εισερχόμενος τουρισμός 

 

Ο Τπουργός Σουρισμού ανακοίνωσε ότι τα τουριστικά έσοδα 

2014 αυξήθηκαν κατά 27% σε $7,5 δισ. έναντι $5,9 δισ. το 

2013. Ο αριθμός τουριστών ανήλθε σε 9,9 εκ., έναντι 9,5 εκ. 

το 2013. υγκριτικά, το 2010, πριν από την Επανάσταση, 

είχαν επισκεφτεί την Αίγυπτο 14,7 εκ. αποφέροντας έσοδα 

$12,5 δισ.  
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Α/
Α 

Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος 

Αθοπά 

Ημ/νια 
Διεξαγω-

γήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

      

      

      

1 Egy Home Tex 
Βιομησανία 
ςθαζμάηων 

26/2 – 
1/3/2015 

http://
www.egyhometex.co

m/ 

Vision Fairs 

1 El Kawther st., off Gameat El Dowal El Arabeya, 
5th floor, Mohandeseen, 13711 

Tel. +2 (02) 3335 5423, Fax. +2(02)33367979 

e-mail: info@visionfairs.com 

2 LE MARIAGE 2015 

Αγοπά γά-
μος, οικιακόρ 
εξοπλιζμόρ, 

ηαξίδι 

5-7/03/2015 

http://
www.dimexegypt.com

/#!le-mariage/c1ogq 

Dimex Egypt Co. 
121 Al Fateh Buildings, Flat 2, District 7, 
 Nasr City, Cairo, 11471 

Tel +2 02 26703273 / 5, Fax +2 02 26703279 

E-mail: center@dimexegypt.com 

3 CAIRO Fashion & Tex 

Μόδα, 
ένδςζη, ςθά-

ζμαηα 

5-8/03/2015 

http://
www.cairofashiontex.

com/ 

Pyramids Int. Group 

84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, Cairo 

Tel. +2 02 262 33 190 / 91 

Fax. +2 02 262 33 195 

E-mail. info@cairo-energy.com 

4 
Automec Formula 

Exhibition 
Αςηοκίνηζη 

13-
17/03/2015 

http://www.automech-

formula.com/ 

ACG Arab Communication Group 

41 St. No. 269 New Maadi. Cairo, Egypt 
Tel: +20 (0)2 27538401, 
Fax: +20 (0)2 27538323 

info@acg-itf.com , info@artlineacg-itf.com 

5 Pipex Exhibition 
Σωληνώζειρ - 

εθαπμογέρ 
21-

23/03/2015 

http://
www.pipexegypt.com/

pipex/ 

Climax Creation Group 

Building # 2, El Khamael compound,6October 
Tel: 00 (2 02) 38610657 

Fax: 00 (2 02) 38610657 

E-mail: info@pipexegypt.com 

6 
Aqua Therm Exhibi-

tion 

Πιζίνερ - 
ηεσνολογίερ  

νεπού 

26-
28/03/2015 

http://
www.aquathermeg.co

m/main.html 

Eng, Essam Marwan & Mr, Adel .A.El-Ghany 

33 King Faisal Street- Giza - Egypt  
Tel.: (+202) 3383 1902 - 3384 2040  
Fax :(+202) 3384 2040 

E-mail: info@aquathermeg.com 

7 CAFEX Exhibition 

Δζηιαηόπια, 
Καθέ, μπαπ 

σςμών 

16-
19/04/2015 

http://www.cafex-

me.com/ 

Event Middle East Exhibition 

Tel: +2(02)37600987, Fax: +2(02)37496086 

E-mail: info@events-me.com 

8 
Mediconex Confer-
ence & Exhibition 

Πποϊόνηα-
ςπηπεζίερ 

ςγείαρ/ ιαηπι-
κήρ εκπαίδες-

ζηρ 

18-
20/04/2015 

http://mediconex.org/

en/ 

Arab African Conferences & Exhibitions 

32 Road 7, Maadi, Cairo, Egypt 
Tel : +202 2359 4110 – +202 2359 0999 

Fax : +202 23780458 

E-mail : info@mediconex.net 
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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 

9 TREND 

Χπημ/κονομικά 
πποϊόνηα/
ςπηπεζίερ 

23-26/04/2015 http://trend.com.eg/ 

Vision Fairs 

11 shooting club st, 7th floor, Dokki, 
12411, Giza, Egypt. 
Tel : +202 37766635, 
Fax : +202 37766640 

E-mail : info@trend.com.eg 

10 Techno Print 
Βιομησανία εκης-
πώζεων - ζς-
ζκεςαζίαρ 

27-30/04/2015 
http://

www.technoprintexpo.com/ 

Printing Industries CO-OP – TAG 

2 Fawzi St.,First of Terat AlGabal- saray 
AlQuppa –Zaiton,Cairo 

Tel: +202 228 25 880, +202 228 25 882 

Fax: +202 228 25 883 

11 

EGY Waste & 
Recycling EX-
PO 

Γιασείπιζη 
αποππιμμάηων/
αποβλήηων, ηε-
σνολογίερ ανακύ-
κλωζηρ 

30/4-2/5/2015 
http://www.egy-

wasterecycling.com/ 

Al Awael Int. Trade Fairs 

 56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr 
Tower, Maadi, Cairo, 11431 

Tel. :( +202)23580982 – ( +202) 27670146 

Fax: ( +202)23580982 

info@egy-wasterecycling.com , info@atf-

egy.com 

12 

The 15th Inter-
national Medi-
cal Exhibition & 
Conference 
(EgyMedica & 
Hospital Build) 

Φάπμακα και 
ιαηπικόρ εξοπλι-
ζμόρ 

7-9/05/2015 http://www.egymedica.com/ 

Green Land for Organizing International 
Exhibitions & Conferences 

35 Oboor Building,Floor (13), Cairo, Egypt 
Tel: (+2) (02) 24027493 – 22637034 

Fax: (+2) (02) 22637054 

Email:info@egymedica.com 

egymedica@egymedica.com 

13 
Afro Packaging 
Exhibition 

Τεσνολογίερ επε-
ξεπγαζίαρ ηποθί-
μων και ζςζκεςα-
ζίαρ 

14-17/05/2015 http://afropackaging.com/ 

Arab-African Conferences & Exhibitions 

32 roads 7, Maadi, Cairo 11431, Egypt 
Tel : (202)23781592 

Fax : (202)23780458 

E-Mail:  info@afropacking.com 

14 
La Casa Exhibi-
tion 

Έπιπλο-
διακόζμηζη 

21-24/05/2015 n/a 

OK Trust Co. 
18 El Lewaa Mahmoud Samy St. Off Kabol 
St. 6th Zone, Nasr City, Cairo 

Tel. 202-26703274, 26703276 

15 

Agrena for 
Poultry Exhibi-
tion 

Κπέαρ, ποςλεπι-
κά, ισθςηπά 

28-30/05/2015 http://www.agrena.net/ 

Crose Fair Organizations 

87 Elalameen, Sahafien, Mohandeseen, 
Cairo, Egypt. 
Tel-Fax: (202) 33038994 

crose@access.com.eg – info@agrena.net 

16 
Defile Kids Ex-
hibition 

Παιδική μόδα 22-24/08/2015 
http://

www.defiledegypte.com 

Defile D'Egypte Co. 
4 A El Obour Buildings - Salah Salem 
Road, 
 Nasr City, Cairo, Postal Code: 11371 

Tel.+ (202) 24019488 

      + (202) 24035345 

 Fax: + (202) 24051618 

e-mail: info@defiledegypte.com 

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος Αθο-

πά 

Ημ/νια Διεξαγω-

γήρ 
Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 
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