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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου 2014 -  
Ελληνικές εξαγωγές στις Χώρες της Βόρειας Αφρικής 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς 
την Αίγυπτο, σε σχέση με το 2013, κατέγραψαν αύξηση +27,3% και οι εισαγωγές μας 
αύξηση +45,6%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά +36,3% και το εμπο-
ρικό ισοζύγιο είναι  αρνητικό.  Το 2014 η Αίγυπτος ήταν ο 9ος σημαντικότερος πελά-
της μας παγκοσμίως όπου κατευθύνθηκε το 2,8% των ελληνικών εξαγωγών  έναντι 
2,2% το 2013. 
Οσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών μας 
κατά –19,1%, ποσοστό μεγαλύτερο από την πτώση των ελληνικών εξαγωγών παγκο-
σμίως (-1,5%) λόγω κυρίως της μεγάλης πτώσης σε αξία των εξαγωγών μας στην Λιβύ-
η. Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές μας στην Τυνησία (248,1%) και την Αίγυπτο ενώ 
στις υπόλοιπες καταγράφηκε σημαντική πτώση. Το 2014 στην Αίγυπτο κατευθύνθηκε 
σχεδόν το ήμισυ των ελληνικών εξαγωγών στην Βόρεια Αφρική (47,6% έναντι 30,3% 
το 2013))  
Από το σύνολο των 18 χωρών της γεωγραφικής περιοχής Μέσης Ανατολής – Βόρειας 
Αφρικής, η Αίγυπτος απορρόφησε το 20,2% των ελληνικών εξαγωγών στην εν λόγω 
περιοχή (δεύτερη σημαντικότερη αγορά μετά την Σαουδική Αραβία η οποία απορρό-
φησε το 21% των εξαγωγών μας στην περιοχή και κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώ-
τη θέση). 
                                   Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτου  
 
 
 
 
 
 
 

Συναλλαγματικά αποθέματα 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο σε $15,456 δισ., έναντι 
$15,429 δισ. τον Ιανουάριο 2015. Συγκριτικά, πριν από την επανάσταση του 2011, 
τα αποθέματα ανέρχονταν σε $36 δισ. 
 
Πληθωρισμός 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε τον Φεβρουάριο σε 10,6%, έναντι 9,66% 
τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός τροφίμων και ποτών, με συνεισφορά στον 
δείκτη τιμών καταναλωτή 40%, αυξήθηκε κατά 8,2%.   
 
Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα την περίοδο Ιουλ. 2014 – Ιαν. 2015 αυξήθηκε σε 6,9% 
του ΑΕΠ, ανερχόμενο πλέον σε LE159 δισ. έναντι LE119,6 δις την αντίστοιχη περυσι-
νή περίοδο.  
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014 
κατέγραψε αύξηση σε $4,301 δισ., έναντι $866 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2013. Η 
σημαντική επιδείνωσή του οφείλεται στην αποπληρωμή $3 δισ. στο εξωτερικό.  

  εκ. € 2014 2013 %13/14 
εξαγωγές 755,6 593,5 27,3% 
εισαγωγές 840,7 577,4 45,6% 
όγκος 1596,2 1170,9 36,3% 
ισοζύγιο -85,1 16,0   
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Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο Σαρμ ελ Σειχ 
 
Ολοκληρώθηκαν στις 
15 Mαρτίου οι εργασί-
ες της τριήμερης διε-
θνούς οικονομικής 
συνόδου κορυφής στο 
Σαρμ Ελ-Σέιχ με θετική 
αποτίμηση σε πολιτικό 
και επικοινωνιακό 
επίπεδο και με  σημα-
ντικά οφέλη στον οικο-
νομικό – επιχειρηματι-

κό τομέα.  Κατά την διάρκεια του συνεδρίου υπεγράφησαν συμ-
φωνίες συνολικής αξίας $ 60 δις εκ των οποίων $ 36,2 δις αφο-
ρούν επενδύσεις,  $ 18,6 δις κατασκευές και προμήθειες και $ 
5,2 δις αφορούν δάνεια Οι πλούσιες χώρες του Κόλπου δεσμεύ-
τηκαν για την χορήγηση επιπλέον $ 12,5 δις σε βοήθεια και 
επενδύσεις. Οι εταιρείες των ΗΑΕ φέρονται να έχουν υπογράψει 
τις περισσότερες από τις εμπορικές συμφωνίες κατά την διάρ-
κεια του συνεδρίου. 
Στο υψηλού προφίλ και εντυπωσιακής διοργάνωσης συνέδριο 
συμμετείχαν περίπου 2.000 αντιπρόσωποι από 112 κράτη, συ-
μπεριλαμβανομένων αρχηγών κρατών, υπουργών και στελεχών 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Την ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού κ. Γιώργος Σταθάκης ενώ συμμετείχαν 4 ελληνικές επιχει-
ρήσεις (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Τιτάν, Βιοχάλκο). 
 
Συμφωνίες και Μνημόνια  
 
Δάνεια:  
Η Ισλαμική Tράπεζα Ανάπτυξης (BID) προσέφερε δάνειο $3 δις 
για  χρηματοδότηση εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου στην Αί-
γυπτο κατά την επόμενη τριετία. Η Ιαπωνία έχει προσφέρει δά-
νειο $ 58 εκ. για την κατασκευή επτά υδραγωγείων στο Ασιούτ 
και η Emirates Νational Bank of Dubai θα συμβάλει μέσω δα-
νείων στο αναπτυξιακό έργο της Διώρυγας του Σουέζ (Suez Ca-
nal Development Corridor). 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δάνειο ύψους 
$125,9 εκ. σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου 
για την στήριξη των ΜΜΕ. Μια μονάδα παραγωγής ενέργειας 
στο Ασουάν,  θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο $ 41,9 εκ. του γαλ-
λικού αναπτυξιακού οργανισμού (Agence Française de 
Développement). Ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ισπανίας José 
Manuel Soria ανακοίνωσε ότι προσφέρει χρηματοδότηση για 
εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων μέσω δανείων με ευνοϊκούς 
όρους. Ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Carlo Ka-
linda δήλωσε ότι η Ιταλία θα στηρίξει  σιδηροδρομικά έργα μέ-
σω χρηματοδότησης και παροχής τεχνογνωσίας. 
 
Επιχορηγήσεις:  
Η ΕΕ προσφέρει επιχορήγηση $ 136,4 εκ. για στήριξη της κοι-
νωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. (πρόσβασης στην εκπαί-
δευση, προστασία των παιδιών, επέκταση δικτύων φυσικού αε-
ρίου και δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων). Επίσης 
επιχορήγηση $ 23 εκ. από την ΕΕ και $ 11,5 από την Ιταλία 
έχει κατανεμηθεί σε κοινά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της ΕΕ.  

 
Χρηματοδοτική μίσθωση:  
Η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB) θα συμβάλει 
με $875 εκ. για την ανάπτυξη του αεροδρομίου του 
Σαρμ ελ-Σέιχ, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-
Σαουδικής Αραβίας και την κατασκευή διυλιστηρίου 
πετρελαίου στο Ασιούτ. 
 
Καταθέσεις:  
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποσχέθησαν 2$ δις σε 
καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, ενώ η 
Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε $ 1 δις και το Ομάν $ 
250 εκ. σε διάστημα πέντε ετών. Οι καταθέσεις, οι ο-
ποίες θα επιστραφούν μετά από πέντε χρόνια χωρίς 
τόκο, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας της 
Κεντρικής Τράπεζας 
Η Αίγυπτος υπέγραψε ενεργειακές συμφωνίες και μνη-
μόνια αξίας άνω των $40 δις με διεθνείς εταιρείες.  
 
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο:  
British Petroleum συμφωνία για επένδυση $12 δις σε 
διάστημα τεσσάρων ετών για την ανάπτυξη κοιτασμά-
των φυσικού αερίου στο Δυτικό Δέλτα του Νείλου. Η 
παραγωγή από το έργο, που έχει προγραμματιστεί να 
ξεκινήσει το 2017, αναμένεται να φθάσει περίπου στο 
25% της τρέχουσας παραγωγής φυσικού αερίου της 
Αιγύπτου. Η ιταλική Eni Oil υπέγραψε συμφωνίες αξίας 
$5 δις σε ορίζοντα 5ετίας.  
 
Η Βρετανική ΒG δήλωσε ότι θα υπογράψει συμφωνία 
ύψους $4 δις για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσι-
κού αερίου την επόμενη διετία. Συμφωνία ύψους $350 
εκ. για εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε  η εμιρατια-
νή Dana Gas,. Η συνολική αξία των μελλοντικών έργων 
για εξόρυξη φυσικού αερίου ανέρχεται σε αξία άνω των 
$21,5 δις. 
 
Παραγωγή ενέργειας:  
Ο υπουργός ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου υπέγρα-
ψε μνημόνια αξίας $22 δις: η γερμανική Siemens Inter-
national υπέγραψε 4 μνημόνια αξίας άνω των $10 δις 
για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας με 
συνολική παραγωγική ικανότητα 6,6 gigawatt. H ACWA 
Power International της Σαουδικής Αραβίας και η Mas-
dar των ΗΑΕ θα επενδύσει επίσης $2.4 δις για την κατα-
σκευή σειράς σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών πάρκων και αιολι-
κών πάρκων.  
 
 
 
 

Mακέττα της νέας πρωτεύουσας όπως παρουσιάστηκε 
στην σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σειχ  
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Αγορές και λιανική πώληση:  
Η Majid Al-Futtaim (ΗΑΕ) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 
για επένδυση $ 655 εκ.  σε οκτώ έργα σε διάστημα πέντε 
ετών. Τέσσερα από τα εν λόγω έργα αφορούν κέντρα λιανικής 
σε νέες πόλεις και τα υπόλοιπα εμπορικά κέντρα στο Κάιρο.  
 
Η Al-Swidan των ΗΑΕ υπέγραψε δύο συμφωνίες συνολικού 
ύψους $6 δις για δημιουργία κέντρου επιμελητείας (logistic 
hub) σιτηρών στη Δαμιέττα,  καθώς και στο αναπτυξιακό 
έργο της Διώρυγα; του Σουέζ. 
 
Υπηρεσίες μεταφορών και logistics: 
 H Αίγυπτος υπέγραψε έξι συμφωνίες με διεθνείς εταιρείες για 
έργα μεταφορών και επιμελητείας συνολικού ύψους $ 2,2 δις. 
Τα έργα περιλαμβάνουν ένα σταθμό στο λιμάνι Ain Sokhna 
κόστους $415 εκ. με την Dubai International Ports Company 
καθώς και συμφωνίες με την κινεζική AVIC International Hold-
ing για την κατασκευή συρμών και ηλεκτρικού τρένου συνολι-
κού κόστους $ 1 εκ.  
 
 
 
Νέος επενδυτικός νόμος 
 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε το πολυαναμενόμενο 
σχέδιο νόμου «προώθησης των επενδύσεων» και αναμένεται η 
προεδρική έγκριση. Ο εν λόγω νόμος υλοποιεί την δέσμευση 
της Κυβέρνησης για την άμβλυνση των εμποδίων που αντιμε-
τωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην Αίγυπτο.  
 
Ο νόμος αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων, εγγυάται τα δικαιώματά 
των επενδυτών και προσφέρει κίνητρα για τόνωση της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας σε τομείς εθνικού ενδιαφέροντος. 
Θεσπίζει, επίσης, διατάξεις για εκούσια εκκαθάριση, θέτοντας 
σαφή προθεσμία 120 ημερών για την κυβέρνηση να επεξερ-
γαστεί το αίτημα της προσφεύγουσας εταιρείας. Οι σημαντι-
κότερες ρυθμίσεις του νόμου:  
 
 
Προστασία των επενδυτών 
Μία από τις πλέον αναμενόμενες διατάξεις του νόμου είναι η 
προστασία των στελεχών της εταιρείας από καταδίκη σε ποι-
νή φυλάκισης εάν τους καταλογίζονταν ευθύνη υπό την επίση-
μη ιδιότητά τους για νομικές παραβάσεις που διαπράχθηκαν 
από την εταιρεία. Αντ 'αυτού, μπορεί να επιβληθούν στην ε-
ταιρεία πρόστιμα ή αφαίρεση της άδειας ενώ άτομα είναι 
δυνατόν να κριθούν ένοχα στις παραβάσεις με την προσωπι-
κή τους ιδιότητα.  
Επιτρέπει επίσης την άσκηση έφεσης σε περιπτώσεις ερημοδι-
κίας σε υποθέσεις που εκδικάζονται σε οικονομικά δικαστήρι-
α.  
 
 

 
 
 
 
 
Κίνητρα 
Σύμφωνα με τροποποιημένες διατάξεις, το κράτος μπορεί να 
προσφέρει μη φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές σε έργα που 
πληρούν ορισμένα κριτήρια, ή σε ορισμένους τομείς όπως η 
ενέργεια, ή σε  
υπανάπτυκτες περιοχές σε επενδύσεις εντάσεως εργασίας. 
 
  
«One-stop-shop» 
Ο νόμος παρέχει εξουσίες στην Γενική Αρχή Επενδύσεων 
(GAFI) να ενεργεί ως «one-stop-shop» από την οποία οι επεν-
δυτές μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για 
τα έργα τους, αντί για απευθείας ενασχόληση με 78 διαφορε-
τικούς κρατικούς φορείς για έκδοση διαφόρων αδειών. Η εν 
λόγω Αρχή θα είναι αρμόδια να λαμβάνει τις εγκρίσεις που 
απαιτούνται για τους επενδυτές σε ορισμένους τομείς, που θα 
καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα. 
 
 
Κατανομή της γης 
Ο νόμος θεσπίζει νέες ρυθμίσεις για την κατανομή της γης και 
των ακινήτων που ανήκουν στο κράτος ή σε κρατικούς φο-
ρείς. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές συναλλαγές γης μεταξύ 
κράτους και ιδιωτών επενδυτών ανατράπησαν δικαστικά λό-
γω αμφισβητήσεων σχετικά με την νομιμότητα τους. 
 
 
Επίλυση διαφορών 
Εχουν τροποποιηθεί οι διατάξεις σχετικά με την επίλυση των 
διαφορών των επενδυτών, μέσω της θέσπισης Υπουργικής 
Επιτροπής για την επίλυση των διαφορών, καθώς επίσης και 
ενός νέου οργάνου με διαμεσολαβητικό έργο σε διαφορές 
μεταξύ επενδυτών και Διοίκησης. 
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Aναπτυξιακό έργο Ανω Αιγύπτου «Χρυσό Τρίγωνο» 
 
H ιταλική εταιρεία συμβούλων D’Appolonia κέρδισε τον μειο-
δοτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης για το αναπτυξι-
ακό έργο «Χρυσό Τρίγωνο», το οποίο έχει ως στόχο την αξιο-
ποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Ανω Αιγύπτου στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την οικονομική ανά-
πτυξη της εν λόγω περιοχής.  
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της  χώρας, πρόκειται για ένα από 
τα τρία μεγαλόπνοα προγράμματα που στοχεύουν στην επα-
νεκκίνηση της αιγυπτιακής οικονομίας (τα άλλα δύο είναι η 
Νέα Διώρυγα Σουέζ και ο «Αναπτυξιακός Διάδρομος Σουέζ»). 
Το έργο «Χρυσό Τρίγωνο» προσβλέπει στην ίδρυση νέων βιομη-
χανιών μονάδων και εξορυκτικών έργων σε έκταση 6.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων που εκτείνεται υπό μορφή τριγώ-
νου από τις πόλεις Σαφάγκα και Αλ Κουσέιρ  στην Ερυθρά 
Θάλασσα έως την πόλη Κένα στην Άνω Αίγυπτο. Υπάρχουν 
επίσης σχέδια για την γεωργική και τουριστική ανάπτυξη στην 
περιοχή. 
 
Η εταιρεία συμβούλων η οποία δραστηριοποιείται στους το-
μείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών θα 
μελετήσει τη βιωσιμότητα των σχεδίων και θα υποβάλει την 
έκθεσή της εντός εννέα μηνών.  
 
Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, το εν λόγω ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα εξόρυξης, όπως φω-
σφάτων και την κατασκευή εργοστασίων λιπασμάτων, αξιο-
ποίηση πρώτων υλών για την παραγωγή τσιμέντου και παρα-
γωγή βενζίνης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης κατασκευή σει-
ράς τουριστικών θερέτρων σε παραποτάμιους αρχαιολογι-
κούς χώρους καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα., κατασκευή 
νέων οικιστικών περιοχών και βιομηχανικών ζωνών, εκσυγχρο-
νισμό την μήκους 223 χλμ  σιδηροδρομικής  σύνδεσης Κένα 
– Λιμένα Σαφάγκα, κατασκευή / εκσυγχρονισμό λιμένων, νέες 
αγροτικές εκτάσεις για καλλιέργεια αρωματικών φυτών κα 
 
Τέλος, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν συνολικά 300.000 
άμεσες και 470.000 έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης σε ορί-
ζοντα 20ετίας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 

 
Επενδύσεις ΙΒΜ 

Η IBM Global Services εγκαι-
νίασε το πρώτο κέντρο ψηφι-
ακών πωλήσεων στην περιο-
χή Μέσης Ανατολής και Βό-

ρειας Αφρικής, εντός των εγκαταστάσεων του Smart Village 
στο Κάιρο, με συνολικές επενδύσεις ύψους LE23 εκ. Το εν 
λόγω έργο περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της εται-
ρείας για τον διπλασιασμό των επενδύσεών της στην Αίγυπτο  
κατά την προσεχή τριετία, ενώ η IBM συμμετέχει επίσης στην 
εφαρμογή της Στρατηγικής Ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνίας της αιγυπτιακής Κυβέρνησης, που 
στοχεύει στην διεύρυνση του κλάδου κατά 18% και τον δι-
πλασιασμό των εξαγωγών σε LE22 δισ. έως το 2020. 
 
 
Επενδύσεις Telecom Egypt 
H Telecom Egypt προγραμματίζει το 2015 την υλοποίηση 
επενδύσεων ύψους $400 εκ. για την κατασκευή δικτύου 
οπτικών ινών, καθώς το μερίδιο αγοράς της συρρικνώνεται, 
αφού ολοένα και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν τις 
υπηρεσίες των υπόλοιπων τριών παρόχων κινητής τηλεφωνί-
ας στην Αίγυπτο. Το 2014, η εταιρεία συμφώνησε να κατα-
βάλλει LE2,5 δισ. για την εξασφάλιση ενοποιημένης άδειας 
παροχής υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ω-
στόσο η ενεργοποίησή της έχει αναβληθεί επανειλημμένως.     
 
 
Κέρδη Amer Group 

Ο κτηματομεσιτικός όμιλος Amer 
Group Holding Co ανακοίνωσε αύξηση 
κερδών για το 2014 κατά 670%, σε 
$32,3 εκ., χαρακτηρίζοντας τα οικονο-
μικά αποτελέσματα ως «επιστροφή σε 
προ-επαναστατικούς ρυθμούς ανάπτυ-

ξης». Η σημαντική αύξηση κερδοφορίας οφείλεται στην επα-
νάκαμψη του τομέα εστίασης/ξενοδοχείων και στην διψήφια 
ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων δραστηριότητας του ομί-
λου. 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
 

 
Δάνειο Παγκόσμιας Τράπεζας 
Ο Υπουργός Στέγασης ανακοίνωσε την οριστικοποίηση συμ-
φωνίας, ύψους $500 εκ. μεταξύ της Κυβέρνησης και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, στο πλαίσιο του αιγυπτιακού προ-
γράμματος κοινωνικής στέγασης που αφορά την κατασκευή 
1 εκ. κατοικιών, κυρίως στην Άνω Αίγυπτο. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
 

 
Οφειλές προς ξένες εταιρείες 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Πετρελαίου, η Κυβέρνηση στοχεύει 
στην πλήρη αποπληρωμή των οφειλών ύψους $3,1 δισ. προς 
ξένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τα μέσα του 
2016. Στα τέλη του 2014 η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι η 
αποπληρωμή θα λάμβανε χώρα εντός εξαμήνου, ενώ το εν λό-
γω διάστημα είχαν καταβληθεί σχεδόν $5 δισ.  
 
 
 
Τιμή πώλησης σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
Σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Πετρελαίου, η τιμή 
πώλησης σχιστολιθικού φυσικού αερίου που πρόκειται να εξορυ-
χτεί στο άμεσο μέλλον ορίζεται σε $5,45 ανά mmBtu. Η Κυβέρ-
νηση υπέγραψε τον Δεκέμβριο συμφωνία με την Apache και την 
Shell Egypt για την εξόρυξη φυσικού αερίου μέσω υδραυλικής 
ρωγμάτωσης (fracking), με επενδύσεις ύψους $30-$40 εκ. Η εν 
λόγω συμφωνία είναι πιλοτική κατά το πρώτο έτος, έως ότου 
καθοριστεί το κατά πόσο η σχετική διαδικασία είναι εφικτή. 
 
 
 
Ενεργειακή συμφωνία 
Η BP υπέγραψε καταληκτική συμφωνία με την Κυβέρνηση για 
την ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, από κοινού με γερ-
μανική και ρωσική ενεργειακή εταιρεία. H BP κατέχει 65% του 
έργου και αναμένεται να προβεί σε επενδύσεις ύψους $12 δισ. 
Το έργο αφορά την ανάπτυξη κοιτασμάτων 5 τρισ. ft3 
(υπεράκτια κοιτάσματα North Alexandria και West Mediterra-
nean Deepwater). καθώς και 55 εκ. βαρελιών συμπυκνωμάτων, 
ενώ η παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2017.    
 
 
 
Τιμές πετρελαίου  
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, κατά το οικονομικό έτος 
2014-15 δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές 
πώλησης πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα, 
επεσήμανε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει και υλο-
ποιείται σε βάθος πενταετίας.    
 
 
 
Εισαγωγές LNG 
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜΕΝΑ, ολοκληρώ-
θηκε η υπογραφή συμφωνίας με την ρωσική Gazprom για την 

εισαγωγή 35 φορ-
τίων LNG σε ορίζο-
ντα πενταετίας, 
ξεκινώντας από το 
δεύτερο μισό 
2015. Πέραν αυ-
τών, για την περίο-
δο 2015-2015 
έχουν ήδη εξασφα-
λιστεί επιπλέον 55 
φορτία LNG. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 
Τελωνειακή νομοθεσία 
Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις στην τελωνειακή νομοθεσία περιλαμβά-
νουν σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων αλλά και ενισχυμένων 
ποινών, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο προτίθεται να 
συζητήσει με αρμόδιους επιχειρηματικούς φορείς την 
τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, που χρονολογεί-
ται από το 1963. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν 
θέματα προώθησης ηλεκτρονικών διαδικασιών, καθορι-
σμού μη υφιστάμενων, έως σήμερα, ποινών, πρόβλεψη 
για καταβολή τελωνειακών εξόδων σε δόσεις, εξορθολο-
γισμό εξαιρέσεων από τελωνειακές διαδικασίες κ.ο.κ. 
 
 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Ομόλογα «Διώρυγας Σουέζ» 
Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου υπέγραψε διάταγμα για την 
έκδοση ομολόγων για το έργο «Αναπτυξιακός Διάδρομος 
Διώρυγας Σουέζ», σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζεται η 
δημιουργία νέων υποδομών και βιομηχανικών ζωνών 
μέσω και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Η δια-
πλάτυνση της Διώρυγας, υποέργο του αναπτυξιακού 
Διαδρόμου, είχε επίσης χρηματοδοτηθεί μέσω της 
έκδοσης ομολόγου με $8,5 δισ., τα οποία συγκεντρώθη-
καν σε 8 ημέρες από Αιγύπτιους πολίτες. 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

 
Απόσυρση ταξιδιωτικής οδηγίας 
Η Γερμανία απέσυρε την ταξιδιωτική οδηγία κατά της 
οδικής μετάβασης στο Νότιο Σινά, διατηρώντας ωστόσο 
την οδηγία για την περιοχή Βορείου Σινά και την συνορι-
ακή μεθόριο.  
 
Θεωρήσεις εισόδου 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, η 
απόκτηση θεώρησης εισόδου στην Αίγυπτο θα λαμβάνει 
χώρα, από 15 Μαΐου, μέσω σχετικής αίτησης στις αιγυ-
πτιακές προξενικές αρχές στις χώρες προέλευσης και 
όχι στα σημεία εισόδου (αεροδρόμια, λιμένες, κ.ο.κ.). Ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού υποστηρίζει ότι η 
απόφαση αναμένεται να πλήξει τον εισερχόμενο τουρι-
σμό κατά 15%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ηλεκτρονι-
κές διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, ενώ 
εκτιμάται ότι και η ροή μεμονωμένων τουριστών θα πε-
ριοριστεί κατά 5% - 10%.  
 
Αύξηση τουριστικών ροών 
Οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν τον Ιανουάριο 2015 
κατά 5,5% έναντι Ιανουαρίου 2014, σε 688.000. Ωστό-
σο, ο αριθμός διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 23% σε 
9,6 ανά τουρίστα, έναντι 13 ημερών τον Ιανουάριο 
2014. 40% του εισερχόμενου τουρισμού προήλθε από 
την Ανατολική Ευρώπη, 33% από την Δυτική και 16% 
από την Μέση Ανατολή. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

www.agora.mfa.gr/eg50  

Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

Ημ/νια Διεξα-
γωγής Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια 

1 CAFEX Exhibi-
tion 

Εστιατόρια, 
Καφέ, μπαρ 
χυμών 

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 

2 
Mediconex Con-
ference & Exhibi-
tion 

Προϊόντα-
υπηρεσίες 
υγείας/ ιατρικής 
εκπαίδευσης 

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 

3 TREND 
Χρημ/κονομικά 
προϊόντα/
υπηρεσίες 

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 

4 Techno Print 
Βιομηχανία 
εκτυπώσεων - 
συσκευασίας 

27-
30/04/2015 

http://
www.technoprintex
po.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 

5 EGY Waste & 
Recycling EXPO 

Διαχείριση 
απορριμμάτων/
αποβλήτων, 
τεχνολογίες 
ανακύκλωσης 

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

6 AGRI Business 
Αγροδιατροφικά 
προϊόντα-
εξοπλισμός 

30/4-2/5/2015 
http://
agriegypt.com/
index.php 

Travel Corner 
104,Gameat al-dowal al arabia st. 1st floor 
GizaMohandeseenEg 
Tel : +237492575 +237492615 
Mob. +201155858580 +201155858581 

7 

The 15th Interna-
tional Medical 
Exhibition & Con-
ference 
(EgyMedica & 
Hospital Build) 

Φάρμακα και 
ιατρικός εξοπλι-
σμός 

7-9/05/2015 
http://
www.egymedica.co
m/ 

Green Land Exhibitions & Conferences 
35 Oboor Building,Floor (13), Cairo, Egypt 
Tel: (+2) (02) 24027493 – 22637034 
Fax: (+2) (02) 22637054 
Email:info@egymedica.com 

8 Afro Packaging 
Exhibition 

Τεχνολογίες 
επεξεργασίας 
τροφίμων και 
συσκευασίας 

14-
17/05/2015 

http://
afropackag-
ing.com/ 

Arab-African Conferences & Exhibitions 
32 roads 7, Maadi, Cairo 11431, Egypt 
Tel : (202)23781592 
Fax : (202)23780458 
E-Mail:  info@afropacking.com 

9 La Casa Exhibi-
tion 

Έπιπλο-
διακόσμηση 

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 

10 Agrena for Poul-
try Exhibition 

Κρέας, πουλερι-
κά, ιχθυηρά 

28-
30/05/2015 

http://
www.agrena.net/ 

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


