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υναλλαγματικά αποθέματα 

 

Η Κεντρική Σράπεζα ανακοίνωσε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα τον Αύγουστο 

παρέμειναν σταθερά στα επίπεδα του Ιουλίου, περίπου $16,736 δισ. υγκριτικά, πριν 

από την Επανάσταση του 2011, ανέρχονταν σε $36 δισ. 

 

 

Ισοζύγιο πληρωμών 

 

ύμφωνα με την Κεντρική Σράπεζα, το ισοζύγιο πληρωμών οικονομικού έτους 2013-

14 κατέγραψε πλεόνασμα ύψους $1,5 δισ., έναντι πλεονάσματος $237 εκ. το 2012-

13. Αντίστοιχα, το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε $2,4 δισ. 

από $6,4 δισ. Η Κεντρική Σράπεζα αποδίδει την ανωτέρω βελτίωση στην αύξηση κατά 

57,7%  των καθαρών μονομερών μεταβιβάσεων, σε $30,4 δισ. έναντι $19,3 δισ. το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 

 

 

Εσωτερικό – εξωτερικό χρέος 

 

Σο εσωτερικό χρέος τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 17,9% σε ετήσια βάση σε LE1,7 τρισ. 

(83,7% του ΑΕΠ), ενώ το εξωτερικό χρέος κατά 6,7%, σε $46,1 δισ. (16,2% του ΑΕΠ). 

 

 

 

Πληθωρισμός 

 

Η τατιστική Τπηρεσία προέβη σε αναθεώρηση των στοιχείων πληθωρισμού Ιουλίου, 

ανακοινώνοντας ότι ο πληθωρισμός κατέγραψε μηνιαία αύξηση 3,6%, Έτσι, αναθεω-

ρείται προς τα πάνω και ο ετήσιος ρυθμός, φτάνοντας το 11,1% αντί 10,6%, ενώ η εν 

λόγω αύξηση συνιστά την μεγαλύτερη άνοδο σε μηνιαία βάση από τον Μάιο 2008 

όταν αυξήθηκε κατά 4,7%. Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε σε 

11,4%, υψηλότερη τιμή για το 2014. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν 

στις πιπεριές, στο σκόρδο, θαλασσινά, φασόλια, ψωμί, μάνγκο και ντομάτες. 

 

 

 

Επιτόκια 

 

Η Κεντρική Σράπεζα διατήρησε το ημερήσιο επιτόκιο καταθέσεων και δανεισμού, τα 

οποία παραμένουν σε 9,25% και 10,25%. Η Σράπεζα είχε αυξήσει τα επιτόκια τον 

Ιούλιο για να περιορίσει την άνοδο του πληθωρισμού, λόγω των αυξήσεων τιμών καυ-

σίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. ε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, παρότι η 

μεγέθυνση της οικονομίας στο 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2013/14 ανήλθε σε 

2,5%, το αντίστοιχο ποσοστό στο 9μηνο ανέρχεται σε 1,65%, έναντι 2,31% την αντί-

στοιχη περυσινή περίοδο. 



 

 

ημαντική πτώση των CDS 

 

Σην τελευταία περίοδο, τα συμβόλαια αντιστάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου (CDS) στα 5ετή κρατικά ομόλογα κατέγραψαν αξιοση-

μείωτη πτώση, και στα τέλη Αυγούστου διαμορφώθηκαν στις 

300 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο της τριετίας, 

έναντι 800 μονάδων βάσης τον Αύγουστο 2013. Αυτό το επίπε-

δο αντικατοπτρίζει την μείωση των κινδύνων της αιγυπτιακής 

οικονομίας, καθώς επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 

οικονομία και την ικανότητα της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της. 

 Η εν λόγω πτώση ξεκίνησε μετά την έναρξη των εργασιών για 

την διάνοιξη της νέας πλωτής οδού της διώρυγας του ουέζ, 

μεγαλόπνοου έργου υπολογιζόμενου κόστους €6 δις. Οικονομι-

κοί αναλυτές αναμένουν συνέχιση της πτώσης των CDS για τα 

κρατικά χρέη κατά τις προσεχείς εβδομάδες, χάρις στην βελτίω-

ση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που παρατη-

ρείται στην χώρα, μαζί με την έναρξη σειράς αναπτυξιακών 

έργων. 

 τέλεχος της Κεντρικής Σράπεζας της Αιγύπτου δήλωσε, ότι, η 

υποχώρηση των CDS στα 5ετή κρατικά ομόλογα στις διεθνείς 

αγορές είναι θετική εξέλιξη που αντανακλά την μείωση των κιν-

δύνων αποσταθεροποίησης της οικονομίας και δημιουργεί ευνο-

ϊκές συνθήκες για δανεισμό του κράτους από διεθνείς οργανι-

σμούς. 

 

ΑΞΕ 

 

Ο επικεφαλής της Επενδυτικής Αρχής δήλωσε ότι οι άμεσες ξέ-

νες επενδύσεις στην Αίγυπτο το οικονομικό έτος 2013/14 δι-

πλασιάστηκαν σε $6 δισ., ενώ στόχος για το 2014/15 είναι η 

αύξησή τους σε $10 δισ., μέσω του περιορισμού της γραφειο-

κρατίας και της διευκόλυνσης του επιχειρείν. 

 

Εμπορικό ισοζύγιο 

 

Σο εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου διαμορφώθηκε σε $1,27 

δισ. τον Ιούνιο 2014, μειωμένο κατά 63,5% έναντι Ιουνίου 

2013 ($3,48 δισ.). Η έκθεση της τατιστικής Τπηρεσίας κατα-

γράφει την αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 3,8% σε 

$2,58 δισ. (αύξηση τιμών φρούτων, αργού και πετρελαιοειδών) 

και πτώση των εισαγωγών κατά 35,5% σε 3,85 δισ. (μείωση 

τιμών σιταριού, πετρελαιοειδών, πλαστικών, χημικών και κρέα-

τος).   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

ημεία ανάκαμψης της αιγυπτιακής οικονομίας 

 

ύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας, διαφαίνεται μια 

μικρή μεν, σαφής δε μεταστροφή του οικονομικού κλίματος, και 

διαμόρφωση μιας τάσης η οποία αν σταθεροποιηθεί θα οδηγή-

σει σε ανάκαμψη της αιγυπτιακής οικονομίας. Ειδικότερα: 

Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομι-

κού έτους 2013-2014 διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 2,1% 

στο σύνολο του προηγούμενου οικονομικού έτους, οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις έφθασαν τα $ 6 δις έναντι $ 3 δις το 

2012/13 και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε 

κατά 69%. Επισημαίνεται επίσης ότι η βιομηχανική παραγωγή 

τον Ιούνιο κατέγραψε αύξηση  4,2%, γεγονός που συνιστά την 

πρώτη θετική μεταβολή εντός του τρέχοντος έτους.   

Οι θετικές εξελίξεις στους μακροοικονομικούς δείκτες 

αντικατοπτρίζονται και στο επιχειρηματικό κλίμα στην 

Αίγυπτο, όπου ο Δείκτης Τπευθύνων Προμηθειών (PMI) 

της τράπεζας HSBC ο οποίος εξετάζει την επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα 350 εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, 

τον Αύγουστο κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξη-

σης το 2014 λόγω της σημαντικής αύξησης νέων πα-

ραγγελιών. 

 

Από την άλλη πλευρά, ένα από τα κύρια προβλήματα 

που αντιμετωπίζει το οικονομικό επιτελείο είναι η αύξη-

ση του ποσοστού του πληθωρισμού ο οποίος τον Αύγου-

στο τ.ε. διαμορφώθηκε στο 11,5% σε συνέχεια αύξησης 

των τιμών των καυσίμων έως 78%, ως μέρος πολυανα-

μενόμενου βήματος για την μεταρρύθμιση των επιδοτή-

σεων και την μείωση του ελλείμματος του προϋπολογι-

σμού. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα παρα-

μείνει υψηλός το επόμενο 12μηνο και θα αρχίσει να 

υποχωρεί το 2ο εξάμηνο του 2015. 

  

οβαρότερο πρόβλημα ωστόσο, συνιστούν οι ελλείψεις 

καυσίμων και οι συνεπεία αυτών αυξήσεις των τιμών 

που έχουν δημιουργήσει κενά στην παραγωγή που με 

την σειρά τους επηρεάζουν τους σχετικούς δείκτες της 

βιομηχανικής παραγωγής. 

Για να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις που 

προέρχονται από την αναπροσαρμογή των τιμών της 

ενέργειας, η Κεντρική Σράπεζα αύξησε τα επιτόκια τον 

Ιούλιο κατά 1% 

  

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδοτική στήριξη από τα κρά-

τη του Κόλπου μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου 

Morsi έχει περιορίσει τις πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών, 

γεγονός που μειώνει την ανάγκη διατήρησης των επιτο-

κίων σε υψηλά επίπεδα.  Η ροή της οικονομικής βοήθει-

ας φαίνεται ότι θα συνεχιστεί μετά την πρόσφατη ανα-

κοίνωση από την κυβέρνηση των ΗΑΕ για παροχή προιό-

ντων πετρελαίου αξίας $ 8,8 δις. 

  

ε μια άλλη εξέλιξη, η Αίγυπτος συμφώνησε πρόσφατα 

με την Παγκόσμια Σράπεζα για σύναψη δανείου $500 

εκ., ενώ το ΔΝΣ έχει κληθεί να προβεί σε επανάληψη 

διαβουλεύσεων στις αρχές του 2015. Παρόλο που ορι-

σμένοι αναλυτές θεωρούν την προσέγγιση της χώρας με 

το ΔΝΣ προσχηματική λόγω των επαχθών όρων που αυ-

τό επιβάλει, ωστόσο μια μελλοντική συμφωνία θα συνι-

στούσε αναβάθμιση του κύρους της χώρας διεθνώς, 

εχέγγυο για προσέλκυση ξέων επενδύσεων και διαβατή-

ριο για χρηματοδότηση από διεθνείς χρηματοπιστωτι-

κούς οργανισμούς 

 

Σέλος, στον ενεργειακό τομέα, η αύξηση της τιμής πώλη-

σης προς το κράτος φυσικού αερίου από την γερμανική 

RWE, δημιουργεί θετικό προηγούμενο για ανάλογες κι-

νήσεις και με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην χώρα, γεγονός που αναμένεται ότι θα επιφέρει 

αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγής. Επίσης ο 

ορισμός για πρώτη φορά των τιμών αγοράς από το κρά-

τος της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, δημιουργεί θετι-

κές προϋποθέσεις για προσέλκυση ξέων επενδύσεων 

στις ΑΠΕ. Επισημαίνεται ότι, ιστορικά,  η μερίδα του 

λέοντος των ΑΞΕ στην Αίγυπτο, κατευθύνεται στην ενέρ-

γεια. 
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Οικονομική βοήθεια Κατάρ 

 

το πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας Φωρών του Κόλπου, το 

Κατάρ ζήτησε την επιστροφή των καταθέσεων ύψους $3 δισ. 

στην Κεντρική Σράπεζα της Αιγύπτου. Σο ποσό πρόκειται να 

επιστραφεί σε δύο δόσεις, τον προσεχή Οκτώβριο και Νοέμ-

βριο. 

 

 

 

Προσέλκυση επενδύσεων 

 

Ο Τπουργός χεδιασμού ανακοίνωσε ότι τον Υεβρουάριο θα 

λάβει χώρα στο Sharm El-Sheikh διεθνές συνέδριο για την 

προσέλκυση επενδύσεων, με τη συμμετοχή δωρητών, διεθνών 

οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά τα έργα 

υμπράξεως Δημόσιου – Ιδιωτικού Σομέα, ο επικεφαλής της 

Αρχής ΔΙΣ δήλωσε ότι, μεταξύ άλλων, το πρώτο πακέτο 

έργων ΔΙΣ που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο περιλαμβάνει 

11 έργα, με συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των $2,3 δισ. 

ύμφωνα με το Τπουργείο Σουρισμού, πρόκειται να προσφερ-

θούν σε επενδυτές εκτάσεις 3,500 φεντάν για τη δημιουργία 

τουριστικών έργων, συνολικού ύψους $2,7 δισ.   Προκειμένου 

να βελτιώσει την εικόνα της χώρας ενόψει του διεθνούς συνε-

δρίου, η Αίγυπτος προτίθεται να ζητήσει την οικονομική αξιο-

λόγηση από το ΔΝΣ, οι διαβουλεύσεις με το οποίο έχουν δια-

κοπεί από τον Μάρτιο του 2010. 

 

 

 

Αναπτυξιακή συνεργασία 

 

ύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ, επικυρώθηκε η χορή-

γηση €70 εκ. για τη χρηματοδότηση προγράμματος απασχό-

λησης στην Αίγυπτο, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

προγράμματα τοπικής απασχόλησης έντασης εργασίας και 

διαχείρισης αποβλήτων. Η απόφαση για την χρηματοδότηση 

του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2014/15 θα ληφθεί εντός 

του Οκτωβρίου, ενώ το συνολικό ύψος των υφιστάμενων προ-

γραμμάτων είναι άνω του €1 δισ. 

 

 

 

Παραγωγή βάμβακος  

 

ύμφωνα με έκθεση του Τπουργείου Γεωργίας, η συνολική 

παραγωγή βάμβακος για το 2014 ανέρχεται σε 106.472 

μετρικούς τόνους, σε καλλιεργήσιμη έκταση 375.000 εκταρί-

ων. Σο Τπουργείο δεσμεύτηκε, παράλληλα, να μεσολαβήσει 

μεταξύ παραγωγών εμπόρων, μην επιτρέποντας φαινόμενα 

ελέγχου της αγοράς και, προς αυτή την κατεύθυνση, να συλ-

λέξει με ίδια 

μέσα τις 

σοδειές στην 

Άνω Αίγυπτο 

και στο Δέλ-

τα του Νεί-

λου εωσότου 

καθοριστεί η 

τιμή πώλη-

σης. 

 

 

Διαπλάτυνση Διώρυγας ουέζ 

Σα «Πιστοποιητικά Επένδυσης (μόνο για Αιγυπτίους), αξίας 

άνω των  $8 δισ., τα οποία εξεδόθησαν για την χρηματοδότη-

ση των έργων διαπλάτυνσης της Διώρυγας του ουέζ, διετέθη-

σαν εντός ολίγων ημερών. Σα εν λόγω πιστοποιητικά, με εγγύ-

ηση του Τπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Σράπε-

ζας, έχουν ετήσια απόδοση 12%, περισσότερο από οποιαδή-

ποτε μορφή αποταμίευσης μετρητών, και τα συγκεντρωθέντα 

κεφάλαια κατανέμονται ως εξής: 

 

 
 

Διώρυγα ουέζ 

Σα έσοδα της Αρχής Διαχείρισης Διώρυγας ουέζ ανήλθαν τον 

Αύγουστο σε $510 εκ., αυξημένα κατά  12% έναντι Αυγού-

στου 2013 ($455 εκ.) και κατά 5,8% έναντι Ιουλίου 2014 

($482,2 εκ.). 

 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Φρηματιστήριο 

 

Ο βασικός δείκτης του Φρηματιστηρίου EGX30 κατέγραψε 

σημαντική άνοδο στις 2-9-2014, άνω των 9.500 μονάδων, 

υψηλό εξαετίας, κλείνοντας στις 9.623. Οι μετοχές οδηγοί της 

ανόδου ήταν της Commercial International Bank, Global 

Telecom Holding, Telecom Egypt, Palm Hills και TMG Hold-

ing. 

 

Σραπεζικοί δείκτες Ιουνίου 2014 

Zakat Fund 

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου εξέδωσε διάταγμα για την δημιουρ-

γία του «Zakat Fund», υπό την εποπτεία του Μεγάλου Ιμάμη 

του Αλ-Αζχάρ και τη διαχείριση από ανε-

ξάρτητο σώμα εμπειρογνωμόνων. Η 

«Zakat» συνιστά θρησκευτική πρακτική 

που ορίζει ο Ισλαμικός Νόμος και περι-

λαμβάνει τον διαμοιρασμό ποσοστού της 

ετήσιας περιουσίας σε άπορους μουσουλ-

μάνους. Σο εν λόγω ταμείο αποτελεί το 

πρώτο κρατικό του είδους του.  
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ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

 

Ενοποιημένη άδεια τηλεπικοινωνιών 

 

Η Κυβέρνηση ενέκρινε το αναμενόμενο σχέδιο έκδοσης ενο-

ποιημένης άδειας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ανοίγο-

ντας τον δρόμο για το σταθερό μονοπώλιο της Telecom Egypt 

να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η αρχική προ-

θεσμία ενεργοποίησης της άδειας για τις 30 Ιουνίου είχε πα-

ρέλθει χωρίς σχετικές ανακοινώσεις. 

 

 

Διαδίκτυο 

 

ύμφωνα με πληροφορίες ειδησεογραφικών πρακτορείων, η 

εταιρεία ―See Egypt”, θυγατρική αμερικανικής εταιρείας α-

σφάλειας, θα προμηθεύσει τις αιγυπτιακές αρχές με λογισμικό 

παρακολούθησης κοινωνικών δικτύων, το οποίο, κατά άλλες 

πηγές, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Σο Τπουργείο Εσωτερι-

κών αναφέρει ότι το σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται από 

δυτικές χώρες, διαθέτει δυνατότητα παρακολούθησης εφαρ-

μογών όπως WhatsApp, Viber, Skype κ.λπ., ενώ το εγχείρημα 

εντάσσεται στην εντοπισμό και καταπολέμηση της τρομοκρα-

τίας και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. 

 

 

 

Ηλεκτρονικές πληρωμές 

 

Η Mastercard εγκαινίασε την έναρξη της πρώτης υπηρεσίας 

διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κινητού τηλε-

φώνου στην Αίγυπτο. Ανάλογα με το αν οι χρήστες είναι πελά-

τες της Εθνικής Σράπεζας Αιγύπτου (NBE) ή χρήστες του δι-

κτύου πελατών της Etisalat, θα πρέπει να εγκαταστήσουν την 

εφαρμογή «phone cash» ή την υπηρεσία «Floss», αντίστοιχα. 

 

Επενδύσεις 

Η Wadi Holdings (Wadi Group), λιβανέζικη οικογενειακή επι-

χείρηση με έδρα στην Αίγυπτο, προγραμματίζει επενδύσεις 

στην αιγυπτιακή αγορά σε ορίζοντα 4ετίας, ύψους $170 εκ. 

στους τομείς αγροδιατροφικών προϊόντων, ιχθυοτροφείων και 

πουλερικών. Η συνολική αξία των επενδύσεων της εταιρείας 

στην χώρα αναμένεται να φτάσει τα $283 εκ. στο τέλος του 

2014. 

 

 

 

Κέρδη Eastern Tobacco 

 

Η αιγυπτιακή μονοπωλιακή εταιρεία Eastern Tobacco κατέ-

γραψε αύξηση κερδών 20,4% κατά το οικονομικό έτος 2013-

14, σε LE908,4 εκ. από LE754,4 εκ. Η μητρική εταιρεία 

Eastern Company είναι ο μοναδικός παραγωγός καπνικών 

προϊόντων στην Αίγυπτο 

και απασχολεί άνω των 

13.000 εργαζομένων. Η 

χρηματιστηριακή της 

αξία ανέρχεται σε 

LE103,5 δισ. και η αξία 

της μετοχής της σε 

LE178 (25/9). 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Δάνεια της Ισλαμικής Αναπτυξιακής Σράπεζας 

 

Η Ισλαμική Αναπτυξιακή Σράπεζα 

ενέκρινε δάνειο ύψους $425 εκ. 

προς την Αίγυπτο, για την κατα-

σκευή διυλιστηρίου ($198 εκ.) και 

την πρώτη φάση ανάπτυξης του 

διεθνούς αεροδρομίου στο 

Sharm El-Sheikh ($226,8 εκ.). Η 

Κυβέρνηση έχει ήδη αιτηθεί δύο 

επιπλέον δανείων για την χρημα-

τοδότηση της δεύτερης αναπτυξι-

ακής φάσης του διεθνούς αερο-

δρομίου και της διασύνδεσης των 

ηλεκτρικών δικτύων με τη αουδική Αραβία, ύψους $223,2 

εκ. και $160 εκ αντίστοιχα.  

 

Σο χαρτοφυλάκιο της Ισλαμικής Αναπτυξιακής Σράπεζας 

στην Αίγυπτο ανέρχεται σε $2,5 δισ. ενώ από τη δημιουργία 

της το 1970 έχει συνεισφέρει στην χώρα $10,5 δισ.Η Κυβέρ-

νηση προέβη σε δανειακή συμφωνία ύψους $500 εκ. με την 

Παγκόσμια Σράπεζα για την χρηματοδότηση παροχής φυσι-

κού αερίου σε 850.000 κατοικίες, κυρίως στην Άνω Αίγυ-

πτο.ε σχετική συνέντευξη τύπου, στις 23 επτεμβρίου, ο 

Τπουργός τέγασης και Αστικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η 

Αίγυπτος προέβη σε συμφωνία με την Παγκόσμια Σράπεζα, 

ύψους $1,5 δισ. για την χρηματοδότηση κατασκευής εργατι-

κών κατοικιών και έργων εξυγίανσης σε βάθος 3ετίας.Η εν 

λόγω συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια διήμερης επί-

σκεψης του Τπουργού στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει, όσον αφο-

ρά την κατασκευή εργατικών κατοικιών, χαμηλότοκα δάνεια 

και επιχορηγήσεις ύψους $500 εκ. που θα καταβάλλονται σε 

ετήσιες δόσεις των $100 - $200 εκ. Σα έργα εξυγίανσης αφο-

ρούν 760 χωριά και οικισμούς κατά μήκος του παραπόταμου 

του Νείλου στην Ροζέτα και του καναλιού του Αλ-αλάμ, που 

εκτείνεται από το Ανατολικό Δέλτα και διαμέσου της Φερσο-

νήσου του ινά. Ο προϋπολογισμός είναι $1 δισ. σε βάθος 

τριετίας, ενώ δεν διευκρινίζεται ο χρόνος καταβολής των 

δόσεων. 

 

ύμφωνα με τον Τπουργό, η Παγκόσμια Σράπεζα έχει δε-

σμευτεί για την συγκέντρωση, μέσω διεθνών δωρητών, επι-

πλέον $2,5 δισ. τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των έργων. υνολικά, η συμμετοχή της Παγκόσμιας Σράπε-

ζας σε έργα στην Αίγυπτο περιλαμβάνει 25 προγράμματα, 

προϋπολογισμού $4,9 δισ., καθώς και 43 επιχορηγήσεις μέσω 

καταπιστευματικών ταμείων ύψους $190,2 εκ. στους τομείς 

ενέργειας, μεταφορών, υδάτων και εξυγίανσης, γεωργίας, 

άρδευσης, υγείας και εκπαίδευσης. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

Εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Σο Τπουργείο Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε, στις αρχές της εβδομά-

δας, τις εγγυημένες τιμές αγοράς από το κράτος ηλεκτρικής 

ενέργειας η οποία παράγεται από μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού 

τομέα. Οι τιμές κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες με κριτήριο 

τον χαρακτήρα της παραγωγικής μονάδος σε συνάρτηση με τον 

όγκο της παραγωγής. υγκεκριμένα, εκκινούν από LE 0,848/

kWh για νοικοκυριά-παραγωγούς, αυξανόμενες σε LE 0,901/

kWh για εμπορικούς παραγωγούς κάτω των 200 kWh και φθά-

νουν τις LE 0,973/kWh για παραγωγή από 200 έως 500 kWh. 

 

Για μεγαλύτερα έργα, για τα οποία οι επενδυτές προσφεύγουν 

συνήθως σε διεθνή χρηματοδότηση, οι τιμές αγοράς υπολογίζο-

νται σε δολάρια. Έτσι, για έργα παραγωγής από 500KWh έως 

20MWh η τιμή αγοράς ορίζεται σε 13,6 σεντς/kWh και  από 20 

MWh έως 50MWh  σε 14,34/kWh. Αν και το μέγιστο επίπεδο 

παραγωγής καθορίζεται σε 50MWh, η Κυβέρνηση διατηρεί το 

δικαίωμα έγκρισης μεγαλύτερων έργων ενώ οι τιμές αγοράς θα 

καθορίζονται κατά περίπτωση. 

 

Η εξόφληση των παρόχων θα γίνεται σε τοπικό νόμισμα, σύμφω-

να με την εκάστοτε ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ οι 

τιμές αγοράς θα αναθεωρούνται τακτικά, καθώς το κόστος 

παραγωγής αναμένεται να φθίνει. 

 

Ο Τπουργός Επενδύσεων είχε ανακοινώσει ότι ο καθορισμός 

εγγυημένων τιμών αγοράς εκτιμάται ότι θα συντελέσει στην 

επίτευξη παραγωγής συνολικά 8GWh ηλιακής και αιολικής ενέρ-

γειας. Σο Τπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τη χρηματοδότη-

ση των έργων ΑΠΕ, με 4% για οικιακούς και εμπορικούς παρα-

γωγούς κάτω των 200kWh και με 8% για εμπορικούς παραγω-

γούς από 200 έως 500kWh. Για μεγαλύτερους όγκους παραγω-

γής, η επιδότηση θα λαμβάνει υπόψη και θα υπολογίζεται βάσει 

του μεγέθους της διεθνούς χρηματοδότησης. 

 

Ήδη, το Τπουργείο Οικονομικών βρίσκεται στη διαδικασία κα-

τάρτισης νομοθεσίας, με την οποία θα παραχωρείται κρατική 

γη σε ιδιώτες επενδυτές μέσω συμφωνιών χρησικτησίας και σε 

κόστος 2% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας. Για έργα ηλι-

ακής ενέργειας, η διάρκεια παραχώρησης καθορίζεται σε 25 

έτη και για αιολικής σε 20. Παράλληλα, οι επενδυτές θα επιβα-

ρύνονται με μόνο 2% των προβλεπόμενων δασμών για εισαγω-

γές σχετικού εξοπλισμού. 

 

Μέχρι τώρα, η Κυβέρνηση καταβάλλει κατά μέσο όρο 

LE 0,47 για την παραγωγή μίας κιλοβατώρας, με την 

μέση τιμή πώλησης να τοποθετείται στις LE 0,22, ωστό-

σο από τον περασμένο Ιούλιο βρίσκεται σε εφαρμογή 

πενταετές πρόγραμμα περικοπής των επιδοτήσεων ηλε-

κτρικής ενέργειας έως και 67%. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 

δήλωσε πρόσφατα ότι θα απαιτηθούν 2.500MWh ετησί-

ως κατά την προσεχή πενταετία για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών, με εκτιμώμενο κόστος ανάπτυ-

ξης περίπου $12,5 δισ. 

 

ημειώνεται ότι η Αίγυπτος παράγει 547MWh αιολικής 

ενέργειας και μόλις 20MWh ηλιακής. Κυβερνητικός στό-

χος, πάντως, είναι η κάλυψη 20% των ενεργειακών ανα-

γκών της χώρας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 

(αιολική 12%, υδροηλεκτρική 5.8% και ηλιακή 2.2%). Η 

χώρα διαθέτει πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό: η 

μέση ηλιακή ακτινοβολία είναι 2.000-32.000 Kwh/m2/

έτος σε όλη τη χώρα και η ημερήσια ηλιοφάνεια από 9 

έως 11 ώρες ημερησίως, υπερτριπλάσια του διεθνούς 

μέσου όρου, ενώ η μέση ταχύτητα του ανέμου, ειδικά 

κατά μήκος του Κόλπου του ουέζ, είναι 10,5 μ/sec. Η 

Αίγυπτος διαθέτει  μεγάλες ερημικές εκτάσεις  οι οποίες 

δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη έργων 

ΑΠΕ τόσο για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ όσο και για την εξαγωγή των πλεονασμάτων. 

 

Αρμόδια Αρχή με καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη 

των ΑΠΕ είναι η Aρχή Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (New and Renewable Energy Authority–

NREA). www.nrea.gov.eg 

 

 

 

 

Διάσπαση νάφθας 

 

ύμφωνα με στελέχη των συμβαλλόμενων εταιρειών 

Carbon Holding και Tahrir Petrochemicals, η κατασκευή 

της μεγαλύτερης μονάδας διάσπασης νάφθας στην Μέ-

ση Ανατολή, προϋπολογισμού $7 δισ., πρόκειται να ξεκι-

νήσει έως τα τέλη Οκτωβρίου. 65% των απαιτούμενων 

κεφαλαίων θα προέλθει από τραπεζικό δανεισμό, με το 

υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια. Η μονάδα θα παράγει 150 

τον. πολυαιθυλενίου, 100.000 τον. προπυλενίου, 

700.000 τον. βενζολίου, 150.000 τον. ελαφρού πετρε-

λαίου και 159.000 τον. βαριού πετρελαίου και η παρα-

γωγή αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο 3μηνο του 

2019. 
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Επενδύσεις στους τομείς της διύλισης πετρελαίου και πετροχη-

μικών 

 

O αιγύπτιος υπουργός πετρελαίου Sherif Ismail δήλωσε, ότι η 

Κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει $14,5 δις την επόμενη πε-

νταετία στους τομείς της διύλισης πετρελαίου και πετροχημι-

κών, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για αντιμετώπιση της 

σοβαρής ενεργειακής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Οι περισσό-

τερες από τις προγραμματισμένες επενδύσεις θα υλοποιηθούν 

από κρατικές επιχειρήσεις και θα  είναι αυτο-

χρηματοδοτούμενες ή συγχρηματοδοτούμενες από τοπικές τρά-

πεζες. Τπάρχει επίσης το ενδεχόμενο εισαγωγής ορισμένων κρα-

τικών εταιρειών του ενεργειακού τομέα στο Φρηματιστήριο. 

 

Σο σύνολο των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν μέσα στα επό-

μενα πέντε χρόνια θα είναι περίπου $ 14,5 δις., εκ των οποίων 

$ 12, 5 δις αφορούν τον τομέα της διύλισης και $1,9 δις εν 

εξελίξει έργο κατασκευής μεγάλου συγκρότημα παραγωγής αι-

θυλενίου και άλλων πετροχημικών («ETHYDCO»), το οποίο ανα-

μένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2015. 

 

Η Αίγυπτος προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της διυλισμέ-

νων προϊόντων πετρελαίου κατά 5-10% κάθε χρόνο, ελπίζοντας 

να μειώσει την εξάρτησή της από δαπανηρές εισαγωγές. 

 

O κ. Ismail ανέφερε, επίσης, ότι το Τπουργείο Πετρελαίου συ-

νεργάζεται με τις τοπικές επενδυτικές τράπεζες διερευνώντας 

την δυνατότητα εισαγωγής μετοχών των κρατικών πετρελαϊκών 

εταιρειών στο αιγυπτιακό Φρηματιστήριο, στο πλαίσιο προσπά-

θειας βελτίωσης των οικονομικών τους. 

 

ύμφωνα με τις προβλέψεις έρευνας του British Petroleum Sta-

tistical Energy Survey, έως το 2021, το έλλειμμα μεταξύ παρα-

γωγής και κατανάλωσης πετρελαίου θα διευρυνθεί ενώ προβλέ-

πει, επίσης, μεγάλη άνοδο των εισαγωγών διϋλισμένου πετρελαί-

ου λόγω έλλειψης σχετικής υποδομής. 
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Πετρελαϊκός τομέας 

 

 

ύμφωνα με το Κρατικό Πρακτορείο, η Κυβέρνηση υπέγρ 

ψε δύο ερευνητικές συμφωνίες, ύψους τουλάχιστον $44 

εκ., με την αμερικανική Apache. Οι συμφωνίες αφορούν 

11 νέες ερευνητικές εξορύξεις στην Δυτική αχάρα και 

περιλαμβάνουν $25 εκ. κρατικών επιδοτήσεων. Ο Τπουρ-

γός Πετρελαίου δήλωσε ότι 35 νέες αντίστοιχες συμφωνίες 

για 149 εξορύξεις έχουν υπογραφεί από τον Οκτώβριο 

2013, που αντιστοιχούν σε περίπου $2 δισ. επενδύσεων 

και $242 εκ. κρατικών επιδοτήσεων. 

 

Η Αίγυπτος υπέγραψε ερευνητικές συμφωνίες και φυσικό 

αέριο αξίας $187 εκ. Οι συμφωνίες αφορούν 7 πεδία. υ-

γκεκριμένα, η γερμανική RWE θα διεξάγει ερευνητικές 

εξορύξεις σε δύο πεδία στον Κόλπο του ουέζ, ενώ η τυνη-

σιακή HBSI, η καναδική TransGlobe και η ιταλική Edison 

εξασφάλισαν πέντε πεδία στην δυτική έρημο. 

 

Η ιταλική πετρελαϊκή εταιρεία ΕΝΙ ανακοίνωσε την κατα-

κύρωση τριών συμβάσεων παραχώρησης στη Δυτική 

Έρημο και στην Μεσόγειο, ως εξής: στη Δυτική Έρημο οι-

κόπεδο έκτασης 2.058 τ. χλμ. και δύο υπεράκτια στη Με-

σόγειο, τα North Leil (5.105 τ. χλμ.) και το Karawan 

(4.565 τ. χλμ.), στο οποίο εταίρος της θα είναι η British 

Petroleum. 

 

Η πετρελαϊκή εταιρεία Dana Gas ανακοίνωσε την κατακύ-

ρωση ερευνητικών συμφωνιών για δύο κοιτάσματα φυσι-

κού αερίου, το North El Salhiya (Block 1) και, σε συνεργα-

σία με την BP, το El Matariya, (Block 3). 

 

Εξαγωγές φυσικού αερίου - πετρελαίου  

 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου τον Ιούλιο μειώθηκαν δραστι-

κά κατά 73,4% σε $25,3 εκ. έναντι Ιουλίου 2013 ($95,2 

εκ.). ε ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε από 2,99 εκ. 

τον. σε 3,6 εκ. τον. το 2014. Η εγχώρια κατανάλωση ανήλ-

θε σε 2,9 εκ. τον. τον Ιούλιο. 65,2% της παραγωγής διοχε-

τεύθηκε στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού, έναντι 58% 

το 2013. Οι εξαγωγές πετρελαίου τον Ιούλιο ανήλθαν σε 

$350,7 εκ., μειωμένες κατά 10% έναντι Ιουλίου 2013 

($389,8 εκ.). 

 

 

 

Ηλιακή ενέργεια 

 

Σο πρώτο πρατήριο καυσίμων που λειτουργεί με ηλιακή 

ενέργεια ξεκίνησε την λειτουργία του στο κέντρο του Καΐ-

ρου. Σο πρατήριο ανήκει στη Misr Petroleum, η οποία ξεκί-

νησε το πιλοτικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να επεκτείνει, 

με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και την 

αντιμετώπιση των διακοπών ηλεκτροδότησης. Σο έργο 

υλοποιείται από την ιδιωτική εταιρεία Smart Engineering 

Solutions σε συνεργασία με την κρατική Sianco. 



 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Επαναλειτουργία  συνοριακής διάβασης στην αιγυπτο-λιβυκή 

μεθόριο 

 

Οι αιγυπτιακές αρχές προέβησαν σε εκ νέου άνοιγμα της συνο-

ριακής διάβασης Salloum στην μεθόριο με την Λιβύη για να 

επιτραπεί η διακίνηση σειράς προϊόντων και η διέλευση των 

φορτηγών. ύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΝΑ, η Αίγυ-

πτος άνοιξε τα σύνορα για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τις λιβυκές αρχές ότι εγγυώνται 

την ασφάλεια των οδηγών των φορτηγών. Η κυβέρνηση της 

Λιβύης ζήτησε από τους αιγύπτιους οδηγούς να υπογράψουν 

δηλώσεις που να αναφέρουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη δική 

τους ασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων τους, αν μετα-

βαίνουν μετά το Σομπρούκ, λιβυκή πόλη κοντά στα αιγυπτιακά 

σύνορα. 

 

Ήδη φορτηγά έχουν αρχίσει να διασχίζουν τα σύνορα και σε 

συνεργασία με τις λιβυκές Αρχές ασφάλειας ξεφορτώσουν τα 

εμπορεύματά τους στο Σομπρούκ, όπου μεταφορτώνονται και 

συνεχίζουν για τον προορισμό τους με λίβυους οδηγούς. 

Οι Αρχές των δύο χωρών είχαν κλείσει προ τριών μηνών την 

συνοριακή διέλευση Salloum για μεταφορά προϊόντων από την 

Αίγυπτο με εξαίρεση λαχανικά και φάρμακα, εξαιτίας της επιδεί-

νωσης της κατάστασης της ασφάλειας στην Λιβύη. 

H Αίγυπτος το 2013 εξήγαγε στην Λιβύη προϊόντα αξίας $ 1,3 

δις κυρίως δομικά υλικά και  τρόφιμα 

 

 

 

Προμήθεια πετρελαιοειδών  

 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα για την προμήθεια του 65% των αναγκών της σε πετρε-

λαιοειδή για το οικονομικό έτος 2014-2015. Η συμφωνία καλύ-

πτει προϊόντα όπως βενζίνη, πετρέλαιο, βαρύ πετρέλαιο και 

υγροποιημένο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Αξιωματούχοι 

αναφέρουν ότι η Αίγυπτος επιδιώκει την εισαγωγή πετρελαιοει-

δών από τα ΗΑΕ αξίας $9 δισ. ενώ οι μηνιαίες εισαγωγές πετρε-

λαιοειδών ανέρχονται σε $1 - $1,3 δισ. 

Τπεγράφη συμφωνία με την ρωσική εταιρεία Gazprom για την 

προμήθεια επτά φορτίων LNG, το πρώτο από τα οποία θα πα-

ραληφθεί τον Δεκέμβριο τ.έ. 

 

 

Προμήθεια σιταριού 

 

Η Γενική Αρχή προμηθειών ανακοίνωσε την αγορά 55.000 τον. 

αμερικανικού σιταριού, 

το οποίο θα αποσταλεί 

μεταξύ 21-31 Οκτω-

βρίου. Προμηθευτής 

είναι η Ameropa σε 

τιμή CFR 244,22 ανά 

τόνο. Έμποροι αναφέ-

ρουν ότι η FOB τιμή 

ανέρχεται σε $222,22 

ανά τόνο και το φορτίο 

σε $22 ανά τόνο. 
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χέσεις Αιγύπτου – Ρωσίας 

 

Σο Τπουργείο Βιομηχανίας 

και Εξωτερικού Εμπορίου 

ανακοίνωσε την επικείμενη 

υπογραφή εμπορικής συμ-

φωνίας με τη Ρωσία, σε συ-

νέχεια της απαγόρευσης 

της πλειονότητας των εισα-

γωγών από ΗΠΑ, ΕΕ, Αυ-

στραλία, Καναδά και Νορ-

βηγία. Σο διμερές εμπόριο 

για το 2013 ανήλθε σε $3 δισ. Σο διάστημα Ιανουαρίου – 

Ιουνίου 2014, οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

27,6% σε $454 εκ. έναντι $355,8 εκ. το εξάμηνο 2013. Η 

Ρωσία είχε εισάγει το 2013 τρόφιμα αξίας $17,2 δισ. από 

χώρες που καλύπτουν οι κυρώσεις, από τα οποία $9,2 δισ. 

εμπίπτουν στις απαγορευμένες κατηγορίες (πηγή: Interna-

tional Trade Center). 

 

 

τρατιωτική συμφωνία 

 

ύμφωνα με δηλώσεις ρωσικής κρατικής εξοπλιστικής εται-

ρείας, η Ρωσία και η Αίγυπτος υπέγραψαν προκαταρκτική 

συμφωνία για την προμήθεια του Καΐρου με οπλικά συστή-

ματα αξίας $3,5 δισ. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν βάλει στο στό-

χαστρο την πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας ως μέρος των 

κυρώσεων για τον ρόλο της στην κρίση της Ουκρανίας. Η 

Ρωσία, δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων παγκοσμί-

ως, ενισχύει τους στρατιωτικούς δεσμούς με την Αίγυπτο, 

εκμεταλλευόμενη την προσωρινή επιδείνωση της στρατιωτι-

κής συνεργασίας της δεύτερης με τις ΗΠΑ. 



 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

 

Φρήση άνθρακα 

 

ύμφωνα με τον ύνδεσμο Αιγυπτιακών Βιομηχανιών, δύο τσιμε-

ντοβιομηχανίες, η Lafarge και η Arabian Cement ήδη χρησιμο-

ποιούν άνθρακα για την παραγωγή τσιμέντου (ευρωπαϊκό μίγ-

μα: 81% άνθρακας, 10% ανακυκλωμένα απορρίμματα, 7% 

μαζούτ και 2% αέριο). Η Suez Cement, η μεγαλύτερη παραγω-

γός, αναμένεται να ξεκινήσει την χρήση άνθρακα εντός επτεμ-

βρίου. 

 

 

 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

 

Εμπορευματική κίνηση 

 

τελέχη του ταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Διώρυγας ουέζ 

καταγράφουν την αύξηση κατά 20% της μεταφοράς κοντέινερ 

μέσω αιγυπτιακών λιμένων το 2014. Ο ανατολικός λιμένας του 

Πορτ αιντ διαχειρίστηκε 3,5 εκ. κοντέινερ έναντι 3,1 εκ. το 

2013, ενώ ο λιμένας της όχνα 600.000 έναντι 511.000 το 

2013. ύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εμπορευματική κίνηση του 

ανατολικού λιμένα του Πορτ αιντ αναμένεται να φτάσει τα 5,5 

εκ. κοντέινερ το 2016. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Σουρισμός 

 

Ο αριθμός εισερχόμενων τουριστών τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 

15,8%, σε 885.765 (6,6 εκ. διανυκτερεύσεις), έναντι Ιουλίου 

2013 (765.108 και 7 εκ. διανυκτερεύσεις). Σην περασμένη 

εβδομάδα, η Egypt Air ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας 

για απευθείας αεροπορική σύνδεση Καΐρου-Νέου Δελχί, προ-

σθέτοντας τρεις επιπλέον συνδέσεις στις υφιστάμενες τέσσερις. 

 

 

Άρση ταξιδιωτικής οδηγίας 

 

Μετά τις Ιρλανδία, Υιλανδία, Γερμανία, Ιταλία και Δανία, το 

Βέλγιο ήρε την ταξιδιωτική οδηγία που είχε εκδώσει για την Αί-

γυπτο, και ειδικότερα την Φερσόνησο του ινά. 
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Ημερίδα για επιχειρηματική συνεργασία με την Αίγυπτο δι-

οργανώνει ο ΕΒ υμβούλιο Διεθνών Δράσεων και το Επι-

χειρηματικό υμβούλιο Ελλάδας-Αιγύπτου, Γραφεία ΕΒ, 

17/10/2014  

 

 

το πλαίσιο της υποστήριξης με πρακτικό τρόπο της εξω-

στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ο ΕΒ υμβούλιο 

Διεθνών Δράσεων διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα 

«Doing Business with Egypt» την Παρασκευή, 17 Οκτωβρί-

ου 2014 στα γραφεία του ΕΒ (15:00-17:30). 

 

H εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Επι-

χειρηματικού υμβουλίου Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο ο 

ΕΒ υμβούλιο Διεθνών Δράσεων έχει ιδρύσει από κοινού 

με τον Οργανισμό Egyptian Businessmen Association (ΕΒΑ) 

από Αιγυπτιακής πλευράς. Παρά τις δυσκολίες λόγω ανακα-

τατάξεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών, η Αίγυπτος των 

70 εκατομμυρίων καταναλωτών παραμένει ψηλά στις προ-

τεραιότητες πολλών ελληνικών εξωστρεφών εταιριών, είτε 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν είτε σχεδιάζουν να εισέλθουν. 

την ημερίδα θα γίνουν παρουσιάσεις από στελέχη του Τ-

πουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, του 

Αιγυπτιακού Οργανισμού Επενδύσεων και Ελεύθερων Ζω-

νών (GAFI) και του Αιγυπτιακού υνδέσμου Επιχειρηματιών 

(EBA). Σην εικόνα για το οικονομικό και επιχειρηματικό περι-

βάλλον στη χώρα θα συμπληρώσουν από τη δική τους ε-

μπειρία ο Πρέσβης της Ελλάδας και στέλεχος του Γραφείου 

ΟΕΤ στο Κάιρο καθώς και ελληνική επιχείρηση που έχει πρό-

σφατα αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα. την εκδήλω-

ση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας ΔΟ & 

Α του Τπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος και 

ο Πρέσβης της Αιγύπτου κ. Αhmed Fouad El Bidewy. Μετά 

το πέρας των παρουσιάσεων θα δοθεί η ευκαιρία για 

κατ’ιδίαν επαφές και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους 

ομιλητές για ειδικότερη ενημέρωση και συζήτηση επί ατομι-

κών σχεδίων (επισυνάπτεται το πρόγραμμα). 

 

Μετά την ημερίδα και με βάση το ενδιαφέρον που θα προ-

κύψει, θα προγραμματίσουμε επιχειρηματική αποστολή 

στην Αίγυπτο για όσα μέλη μας επιθυμούν να διερευνήσουν 

δυνατότητες και ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς,  να 

αναζητήσουν συνεργασίες με Αιγύπτιους εταίρους ή να 

έχουν επαφές με Κρατικές Αρχές και Οργανισμούς για να 

προωθήσουν θέματα που τους απασχολούν. 

 

(Πηγή : Ανακοίνωση τύπου του υνδέσμουν Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών  www.sev.org.gr )  
 

 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sev.org.gr%2F&ei=MeQrVMHgAs_48QWH-IGgBg&usg=AFQjCNHQ37zngMar9-TOwoIWj9ZNmEpC2A&sig2=GUnVgzjIcgIfQ6H-9UKNxw&bvm=bv.76477589,d.dGc
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sev.org.gr%2F&ei=MeQrVMHgAs_48QWH-IGgBg&usg=AFQjCNHQ37zngMar9-TOwoIWj9ZNmEpC2A&sig2=GUnVgzjIcgIfQ6H-9UKNxw&bvm=bv.76477589,d.dGc
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Φρηματιστήριο Αιγύπτου 



 

 

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  

Int'l Exhibition & 
Conference for 
Coatings, Insula-
tion & Chemicals 
– Egypt 

Μονωηικά ςλικά και 
σημικά 

15-18/10/2014 
  
http://www.Paintex.net 

Arabian Italian for Exhibitions 

Tel: (+202) 2392 2967 (+202) 2392 
7547 

Fax: (+202) 2393 6431 

E-mail: info@paintex.net 

Cairo Internation-
al Fair for wood & 
wood Machine 

Ξςλεία και βιομησανία 
επεξεπγαζίαρ ξύλος 

22-25/10/2014 

http://
www.Cairowoodshow.co
m 

 Strategic Marketing and Exhibitions 

 3 Ahmed Elzomer st., Nasr city 

 Cairo, Egypt. 
Tel.: +202  22719777 

Fax: +202  26708866 

E-mail: info.cws@strategic-eg.com 

HACE Exhibition 
Εξοπλιζμόρ 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 
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