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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α
ΑΙΓΤΠΣΟ
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Επιφάνεια

1.001.450 τετρ. Χλμ.

Ρλθκυςμόσ
Ρροςδόκιμο Ηωισ

86,895,099 (Ιοφλιοσ 2014)

Ρυκνότθτα
Μορφολογία

Κατανομι ζκταςθσ
Ρρωτεφουςα
Μεγαλφτερεσ πόλεισ
Επίςθμθ ονομαςία
Ρολίτευμα
Διοικθτικό ςφςτθμα

73,45 ζτθ (70,82 για τουσ άνδρεσ και 76,2 για τισ γυναίκεσ) (εκτίμθςθ
2014)
85,17 κατ./km²
Ζρθμοσ, ςτθν οποία παρεμβάλλεται θ κοιλάδα και το Δζλτα του
Οείλου. Χαμθλότερο υψόμετρο: Qattara depression -133 μζτρα.
Ανϊτερο υψόμετρο: ροσ Αγίασ Αικατερίνθσ (Υινά) – 2.629 μ.
Μαλλιεργιςιμθ γθ: 2,81%, Νοιπζσ εκτάςεισ: 96,34%
Μάιρο (14 εκ.)
Αλεξάνδρεια (4,5 εκ.), Σορτ Υάιντ (610 χιλ.), Υουζη (550 χιλ.), Νοφξορ
(490 χιλ.)
Arab Republic of Egypt (Jumhuriyat Misr al-Arabiyah)
Σροεδρικι Μοινοβουλευτικι Δθμοκρατία.
Σρόεδροσ: Abdel Fattah al-SISI
27 διοικθτικά διαμερίςματα

Κλίμα
Γλϊςςα
Θρθςκεία
Εκνικι Σφνκεςθ

Θερμά, ξθρά καλοκαίρια και ιπιοι χειμϊνεσ

Αλφαβθτιςμόσ
Νόμιςμα
Ιςοτιμία
Ηϊνθ Ώρασ

Άρρενεσ 81,7%, γυναίκεσ 65,8% (εκτίμθςθ 2012)

Εκνικζσ επζτειοι
Θρθςκευτικζσ αργίεσ

Αραβικι (επίςθμθ)
Ξουςουλμάνοι (ςουνίτεσ) 90%, Μόπτεσ 9%, λοιποί Χριςτιανοί 1%
Αιγφπτιοι 99,6%, άλλοι 0,4% (απογραφι 2006)
Νίρα Αιγφπτου (EGP)
1€ = 8,633 Αιγ. λίρεσ και 1$ = 7,830 Αιγ. Νίρεσ (15-7-2015)
GMT+2 δθλ. ίδια ϊρα με τθν Ελλάδα. Από το 2014 που
εφαρμόςτθκε ξανά θ κερινι ϊρα παραμζνει διαφορά μίασ ϊρασ (-1
ϊρα) το καλοκαίρι
Θμζρα επανάςταςθσ, 23 Ιουλίου (1952), 6 Ρκτωβρίου, 25θ
Ιανουαρίου
Χριςτοφγεννα (7 Ιανουαρίου). Ρι Ιςλαμικζσ αργίεσ βαςίηονται ςτο
ςελθνιακό θμερολόγιο και ποικίλουν από ζτοσ ςε ζτοσ: Ιςλαμικό
νζο ζτοσ, Γενζκλια Σροφιτθ, Αϊντ αλ Φιτρ , Αϊντ αλ Άντχα
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1. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ
Θ χϊρα εκτείνεται από τθν νότια ακτι τθσ Ξεςογείου μζχρι τισ παρυφζσ τθσ παραιςθμερινισ Αφρικισ καταλαμβάνοντασ τθν βόρειο-ανατολικι γωνία τθσ θπείρου. Φο
ζδαφόσ τθσ καλφπτεται ολοκλθρωτικά ςχεδόν από ζρθμο και άγονεσ εκτάςεισ οι οποίεσ
διακόπτονται κατά τον άξονα βορράσ-νότοσ από τθν παρακείμενθ και ακολουκοφςα τθ
διαδρομι του ηωοδότθ ποταμοφ Οείλου ςτενι εφφορθ ηϊνθ-κοιλάδα που καταλιγει
ςτο Δζλτα του ποταμοφ. Υτο ανατολικό τθσ άκρο βρίςκεται θ χερςόνθςοσ του Υινά θ
οποία αποτελεί το ςφνορο με τθν Αςία. Μλιματολογικά ποικίλει ξεκινϊντασ από τθν
βόρεια ακτι με το εφκρατο κλίμα τθσ Ξεςογείου το οποίο μεταβάλλεται βακμιαία ςε
θπειρωτικό με αρκετά υψθλζσ εποχικζσ κερμοκραςίεσ και ανάλογθ βλάςτθςθ ςτο νότο
(Άνω Αίγυπτοσ)

2. ΠΛΗΘΤΜΟ
Υτθ χϊρα κατοικοφν 89 εκατομμφρια ςφμφωνα με τον πλζον πρόςφατο υπολογιςμό τθσ
αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (Ιοφλιοσ 2015). Χφίςταται φυλετικι πολυςπερμία
(Άραβεσ, Οοφβιοι, Βζρβεροι, Βεδουίνοι, Ζλλθνεσ, Αρμζνιοι, Ιταλοί, Γάλλοι) με
επικρατοφν το αραβικό ςτοιχείο. Υε ό,τι αφορά τθν εκνικότθτα του πλθκυςμοφ ςχεδόν
ςτο ςφνολό του (ποςοςτό 99,6%) αποτελείται από Αιγφπτιουσ. Υτθν ςυντριπτικι του
πλειονότθτα ο πλθκυςμόσ είναι μουςουλμάνοι ςουνίτεσ (90%). Ακολουκοφν οι
χριςτιανοί (κόπτεσ 9%, άλλοι 1%)

3. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ-ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ
Σροεδρικι Μοινοβουλευτικι Δθμοκρατία
Σρόεδροσ: Abdel Fattah al-SISI
Χφίςτανται και λειτουργοφν 17 επίςθμα αναγνωριςμζνα κόμματα. Αναμζνεται
θ κατ' επανάλθψθ αναβλθκείςα διεξαγωγι εκλογϊν για ανάδειξθ του
κοινοβουλίου.
Θ χϊρα διαιρείται διοικθτικά ςε 27 διαμερίςματα με αντίςτοιχο κυβερνιτθ
διοριηόμενο από τον Σρόεδρο.

4. NOΜΟΘΕΣΙΚΗ – ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΞΟΤΙΑ
Φυπικά ακολουκείται το γαλλικό ςφςτθμα ςε ό,τι αφορά τισ αυξθμζνεσ εξουςίεσ του
Σροζδρου ζναντι αυτϊν του Σ/Θ αλλά υφίςταται ζνα μόνο νομοκετικό ςϊμα, θ Βουλι
από 567 βουλευτζσ. Φο ζτερο ςϊμα, που καταργικθκε κατά τθν τελευταία
ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, ιταν θ Shura (Majlis al-Shoura) με ςυμβουλευτικό μόνο
ρόλο και 150 ζδρεσ από τισ οποίεσ το 1/10 διοριηόταν από τον Σρόεδρο.

5. ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΦΕΕΙ
5.1 Αίγυπτοσ - Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ρι διμερείσ πολιτικζσ ςχζςεισ είναι πολφ καλζσ. Ρι εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ ΕΕ και
Αιγφπτου διζπονται από τθν Υυμφωνία Υφνδεςθσ, θ οποία ιςχφει και εφαρμόηεται από
το 2004. Θ ςυμφωνία προβλζπει τθν εκατζρωκεν δαςμολογικι απελευκζρωςθ των
7

βιομθχανικϊν προϊόντων (ςταδιακι κατάργθςθ δαςμϊν ζωσ το 2019). Από τον Ιοφνιο
2010 ετζκθ ςε ιςχφ θ εκατζρωκεν δαςμολογικι απελευκζρωςθ για τθν ςυντριπτικι
πλειονότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Υυμφωνίασ
Υφνδεςθσ, το διμερζσ εμπόριο ΕΕ – Αιγφπτου ζχει υπερδιπλαςιαςτεί.
Σαράλλθλα θ Αίγυπτοσ είναι λιπτρια βοικειασ ςτο πλαίςιο του ςχιματοσ “Single
Support Framework 2014-2015”, μζςω τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων, κατά
προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ:
Διακυβζρνθςθσ, διαφάνειασ και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ
Ματαπολζμθςθσ φτϊχειασ, κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ
Σοιότθτασ ηωισ και περιβάλλοντοσ
5.2 Συμμετοχι Αιγφπτου ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC, CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15,
G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO,
IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA,
MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS, OIC, OIF, OSCE, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO,
UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO,
WIPO, WMO, WTO
5.3 Διμερείσ Συμφωνίεσ
Βρίςκονται ςε ιςχφ Υυμφωνίεσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ με 47 χϊρεσ και Διμερείσ
Υυμφωνίεσ Σροςταςίασ και Σροϊκθςθσ Επενδφςεων με 100 χϊρεσ
(www.unctad.org/iia ).
5.4 Συμφωνίεσ Ελευκζρου Εμπορίου
Agadir Agreement (2006)
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA, 1998)
EGYPT – European FTA (2007)
Euro – Med Partnership (2004)
Greater Arab Free Trade Area (GAFTA, 1998)
Developing 8 Group (1997)
Egypt – Mercosur FTA (2013)
Qualifying Industrial Zones (2005)
Egypt – Turkey FTA (2007)
5.5 Μζςα μαηικισ ενθμερϊςεωσ
5.5.1 Θ Αίγυπτοσ αρικμεί πλθκϊρα εφθμερίδων, περιοδικϊν και επικεωριςεων,
ιδιοκτθςία (με τον ζνα ι άλλον τρόπο) τθσ Μυβζρνθςθσ, αντιπολίτευςθσ και
πολιτικϊν κομμάτων. Δεν υφίςτανται blogs όπωσ τα γνωρίηουμε, λόγω τθσ
ιδιομορφίασ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου του τομζα ΞΞΕ.
 Εφθμερίδεσ: Al Ahram, Al Akhbar, Gomhoreya (κρατικζσ, αραβόφωνεσ),
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Egyptian Gazette, Al-Ahram Weekly, Daily News Egypt (κρατικζσ,
αγγλόφωνεσ), El-Wafd (ιδιωτικι, κομματικό όργανο, αραβόφωνθ)
 Οικονομικζσ εφθμερίδεσ: Al-Ahram Ektesadi (κρατικι, αραβόφωνθ), Al
Borsa (αραβόφωνθ), Middle East Observer (κρατικι, θ μοναδικι
αγγλόφωνθ),
 Ρεριοδικά: Egypt Today, Business Today (ιδιωτικά, αγγλόφωνα)
 Ρεριοδικά ποικίλθσ φλθσ: Al Muhsawar, October, Ros Al Yussef
(αραβόφωνα, ιδιωτικά)
5.5.2

H Μρατικι Ταδιοτθλεόραςθ διαχειρίηεται 2 δίκτυα εκνικισ (Nile TV και
Fadaqeya Misreya) και 6 δίκτυα περιφερειακισ εμβζλειασ, κακϊσ και
δορυφορικά κανάλια. Θ λιψθ των ανωτζρω όςο και πολλϊν αραβόφωνων
καναλιϊν που εκπζμπουν από άλλεσ χϊρεσ πραγματοποιείται κατά μεγάλο
ποςοςτό μζςω δορυφορικισ μετάδοςθσ και λιγότερο δια τθσ καλωδιακισ
οδοφ. Χωρίσ δορυφορικι ι καλωδιακι ςφνδεςθ ελεφκερα προςβάςιμα είναι
δφο μόνο από τα κρατικά κανάλια (1ο και 2ο κανάλι). Εκπζμπουν, επίςθσ, και
2 ιδιωτικά κανάλια (Dream και OnTV)
Υτο πεδίο τθσ ραδιοφωνίασ λειτουργοφν 70 περίπου ραδιοφωνικοί ςτακμοί
(ςτοιχεία 2010) δφο εκ των οποίων, ικανισ εμβζλειασ, είναι ιδιωτικοί.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ B
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Εμπνευςμζνθ από τθν επανάςταςθ ςτθν Φυνθςία το 2010, θ αιγυπτιακι εξζγερςθ του
Ιανουαρίου 2011 οδιγθςε ςτθν αποπομπι του επί 30ετία προζδρου Χόςνι
Ξουμπάρακ, τθν ανάλθψθ από τουσ ςτρατιωτικοφσ τθσ εξουςίασ μζχρι τθν εκλογι νζου
κοινοβουλίου ςτισ αρχζσ του 2012. Φον Ιοφλιο του ίδιου ζτουσ, ο Moχάμεντ Ξόρςι
ςτθριηόμενοσ από τθν Ξουςουλμανικι Αδελφότθτα κζρδιςε οριακά τισ προεδρικζσ
εκλογζσ. Υε ςυνζχεια, ςυχνά βίαιων, διαδθλϊςεων κατά τθσ κυβζρνθςθσ Mόρςι και τθσ
Ξουςουλμανικισ Αδελφότθτασ, οι αιγυπτιακζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ παρενζβθςαν και
απομάκρυναν από τθν εξουςία τον Mόρςι τον Ιοφλιο του 2013 και τον αντικατζςτθςαν
με τον προςωρινό πρόεδρο Aντλι Ξανςοφρ. Φον Ιανουάριο του 2014, οι ψθφοφόροι
ενζκριναν ζνα νζο ςφνταγμα και με δθμοψιφιςμα τον Ξάιο 2014 εξζλεξαν πρόεδρο
τον Αμπντζλ Φατάχ Αλ Υίςι. Ρι βουλευτικζσ εκλογζσ αναμζνονται ςτο τζλοσ του 2015.
Θ ανατροπι του ιςλαμιςτι προζδρου Ξοχάμεντ Ξόρςι ςτισ 3 Ιουλίου 2013,
διαμόρφωςε μια νζα πολιτικι πραγματικότθτα με άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθν οικονομικι
πολιτικι. Υυνζπειεσ των προςανατολιςμϊν τθσ νζασ μεταβατικισ Μυβζρνθςθσ ιταν θ
«διάρρθξθ» δεςμϊν με ςυμμάχουσ του ανατραπζντοσ κακεςτϊτοσ όπωσ θ Φουρκία και
το Ματάρ, θ ειςροι ςθμαντικισ οικονομικισ βοικειασ από τθν Υαουδικι Αραβία και τισ
χϊρεσ του Μόλπου και θ «απροκυμία» για άμεςθ επανζναρξθ διαπραγματεφςεων με το
ΔΟΦ.
Ρι κακζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, οι περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ για τον μζςο
αιγφπτιο και θ γενικότερθ κοινωνικι δυςαρζςκεια ςε μεγάλα τμιματα του πλθκυςμοφ
που δεν κατάφεραν να επωφελθκοφν από τθν οικονομικι άνκιςθ τθσ προθγοφμενθσ
δεκαετίασ, υπιρξαν ςθμαντικοί παράγοντεσ τθσ εξζγερςθσ του 2011 που ανζτρεψε τον
Ξουμπάρακ. Φο αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον που ακολοφκθςε είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν ςθμαντικι επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ςθμαντικοφσ
τομείσ τθσ οικονομίασ εντάςεωσ εργαςίασ όπωσ τον τουριςμό και τισ καταςκευζσ με
ςυνζπεια τθν άνοδο τθσ ανεργίασ. Θ αναιμικι οικονομικι ανάπτυξθ κατά τθν τριετία
2011-13 και θ ςθμαντικι μείωςθ ειςροισ ξζνου ςυναλλάγματοσ ζχουν πλιξει τα
δθμόςια οικονομικά και θ χρθματοδότθςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ κακϊσ και
οι δαπάνεσ για ειςαγωγζσ καλφπτονται από τθν χρθματοδότθςθ (μζςω δανείων και
δωρεϊν) από τισ Χϊρεσ του Μόλπου.
Υτον απόθχο τθσ Επανάςταςθσ τθσ 25θσ Ιανουαρίου, πολλζσ ξζνεσ εταιρείεσ
αντιμετϊπιςαν προβλιματα που προκλικθκαν, άμεςα ι ζμμεςα, από τθν αναταραχι.
Αν και θ πλειοψθφία των προβλθμάτων ιταν περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ, άλλα
(όπωσ θ αςφάλεια ςτθν περιοχι του Υινά, απειλζσ για επανεκνικοποίθςθ, νομικι και
διοικθτικι αβεβαιότθτα, απειλζσ προςτατευτιςμοφ) εξακολουκοφν να απαςχολοφν
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τουσ επενδυτικοφσ κφκλουσ.
Θ δεφτερθ μεγαλφτερθ οικονομία ςτον αραβικό κόςμο, με ΑΕΣ $ 272 δις. το 2013, ζχει
υποςτεί επί τριετία, μετά τθν καταλυτικι εξζγερςθ τθσ 25θσ Ιανουαρίου 2011 και τθν
«διορκωτικι» ςυνζχειά τθσ ςτισ 30 Ιουνίου 2013, τισ ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ
μετάβαςθσ θ οποία τείνει να ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του 2015. Τυκμοί οικονομικισ
μεγζκυνςθσ περί το 7% ζδωςαν τθν κζςθ τουσ ςε μια ςυγκρατθμζνθ αφξθςθ του ΑΕΣ
κατά 2,1% το οικονομικό ζτοσ 2012/13.
Ωςτόςο θ τάςθ άρχιςε να αντιςτρζφεται το 4ο τρίμθνο 2013/14 όπου καταγράφθκε
αφξθςθ 3,7% και θ βελτίωςθ αυτι ςυνεχίςτθκε και κατά 1ο τρίμθνο 2014/15 όπου
ςθμειϊκθκε ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΣ 6,8%. Θ εν λόγω κετικι εξζλιξθ οφείλεται ςτον
τομζα τθσ μεταποίθςθσ κακϊσ και τθν ςτακερότθτα των λοιπϊν τομζων τθσ
οικονομίασ, εκτόσ τουριςμοφ, οι οποίοι ζχουν επωφελθκεί από ζνα «πακζτο» ςτιριξθσ
φψουσ EGP 33,9 δισ.
Φα ςυναλλαγματικά αποκζματα, που μειϊκθκαν από 36 δις. δολάρια τον Ιανουάριο
2011 ςε $ 16,6 δις. τον Ιοφλιο του 2014, διαμορφϊκθκαν ςε 20,5 δισ τον Απρίλιο 2015.
Ρι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ μειϊκθκαν από $ 8,1 δισ το 2008/9 ςε $ 4,1 δισ το 2012/13
Ωςτόςο θ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, τα νζα μεγαλεπιβολα ζργα
κακϊσ και ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ, φαίνεται να δθμιουργοφν ζνα ευνοϊκότερο
περιβάλλον για τισ ξζνεσ επενδφςεισ.
Θ χϊρα διατθροφςε μζχρι τθν επανάςταςθ τθσ 25θσ Ιανουαρίου
ιςχυροφσ
πολιτικοοικονομικοφσ δεςμοφσ με τθν Δφςθ. Ελάμβανε $2 δις. βοικεια από τισ ΘΣΑ
ετθςίωσ ο δε ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ τθσ εταίροσ είναι μακράν θ ΕΕ. Φελευταία,
παράλλθλα με τον ζκδθλο προςανατολιςμό, προσ εξαςφάλιςθ ςτιριξθσ, προσ τισ
πλοφςιεσ χϊρεσ του Μόλπου, οικοδομεί δεςμοφσ με ανερχόμενεσ οικονομικζσ δυνάμεισ
όπωσ θ Μίνα και θ Ινδία ενϊ μετά τθν ανατροπι τθσ ιςλαμικισ κυβζρνθςθσ τον Ιοφλιο
2013, ενιςχφκθκαν ςθμαντικά οι ςχζςεισ τθσ με τθν Τωςία.
Οικονομικι βοικεια 2015
(ςφμφωνα με ανακοινϊςεισ Χωρϊν Μόλπου τον Ξάρτιο 2015)
Σαουδικι Αραβία
$4 δις.

Κουβζιτ
$4 δις.

Θ.Α.Ε.
$4 δις.

Ομάν
$0,5 δις.

-$2
δις.
κατακζςεισ
μετρθτϊν ςτθν Μεντρικι
Φράπεηα
-$2 δις. Χρθματοδότθςθ
ειςαγωγϊν και δθμόςιων
ζργων

-$2 δις. κατακζςεισ μετρθτϊν
ςτθν Μεντρικι Φράπεηα
-$2 2 δις. Χρθματοδότθςθ
ειςαγωγϊν και δθμόςιων
ζργων

-$2
δις.
κατακζςεισ
μετρθτϊν ςτθν Μεντρικι
Φράπεηα
-$2 2 δις. Χρθματοδότθςθ
ειςαγωγϊν και δθμόςιων
ζργων

-$0,25 ρευςτότθτα
-$0,25
Χρθματοδότθςθ
ειςαγωγϊν
και
δθμόςιων ζργων

Θ χϊρα μετά τθν απομάκρυνςθ του Ξοχάμεντ Ξόρςι τθν 3θ Ιουλίου 2013 και τον
ςχθματιςμό μεταβατικισ Μυβζρνθςθσ και τθν ςταδιακι υλοποίθςθ του «οδικοφ χάρτθ»
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(ψιφιςθ νζου ςυντάγματοσ, προεδρικζσ εκλογζσ, κοινοβουλευτικζσ ςτα τζλθ του 2015),
ζχει ειςζλκει ςε μια νζα πορεία όπου θ εςωτερικι αςφάλεια και ςτακερότθτα και θ
αναηωογόνθςθ τθσ οικονομίασ ςυνιςτοφν τα κφρια διακυβεφματά τθσ.
Φα βαςικά ςτοιχεία τθσ οικονομίασ -ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεγάλθσ εςωτερικισ
αγοράσ, του ιςχυροφ ιδιωτικοφ τομζα και του τομζα των υπθρεςιϊν – ςυνεχίηουν να
προςφζρουν ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ. Επίςθσ, ςε τομείσ όπωσ των
μεταφορϊν, τθσ ενζργειασ και τθσ βιομθχανίασ, οι ςυνζπειεσ του περιρρζοντοσ
αρνθτικοφ κλίματοσ ιταν περιοριςμζνεσ και αποτελοφν εκ νζου τθν ατμομθχανι τθσ
ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ και του επιχειρείν.
Θ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί
μζςω τθσ κυβερνθτικισ δζςμευςθσ για τθν προϊκθςθ των επενδφςεων και τθν
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ ζναρξθ των νζων μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων
και θ ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ από τισ Χϊρεσ του Μόλπου κα ενιςχφςει τθν οικονομικι
ανάπτυξθ κατά τα επόμενα χρόνια. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προβλζπει ότι ο ρυκμόσ
αφξθςθσ του ΑΕΣ κα επιταχυνκεί το 2014/2015 ςε 4,3% και τα επόμενα χρόνια κα
διαμορφωκεί ςε 5-7%. Θ επιχειροφμενθ από τθν κυβζρνθςθ, δφςκολθ, αςφαλϊσ,
πορεία προσ τον βακμιαίο εκχρθματιςμό τθσ οικονομίασ, τθσ οποίασ ο τομζασ τθσ
παραοικονομίασ ξεπερνάει κατά τουσ υπολογιςμοφσ κάποιων ειδικϊν το 60%, κα
βοθκιςει ακόμα περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.

2. ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Οικονομικό ζτοσ: Ιοφλιοσ/Ιοφνιοσ
ΑΕΡ (LE δις. - τρζχουςεσ τιμζσ αγοράσ)
ΑΕΡ μεταβολι (%)
ΑΕΡ κατά κεφαλιν ($)
Ρλθκωριςμόσ (ετιςιοσ μ.ο. %)
Ανεργία (%)
Εξαγωγζσ ($ δις.)
Ειςαγωγζσ ($ δις.)
Πγκοσ εμπορίου ($ δις.)
Εμπορικό ιςοηφγιο ($ δις.)
Εμπορικό ζλλειμμα (% ΑΕΡ)
Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ($ δις.)
Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (% ΑΕΡ)
Συναλλαγματικά αποκζματα ($ δις.)
Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ($ δις.)
Επενδφςεισ Αιγφπτου ςτο εξωτερικό
(απόκεμα - $ δις.)
Μεταναςτευτικά εμβάςματα ($ δις.)
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2011/12
1,509
2,2%
3.256
8,7%
12,7%
25

2012/13
1,677
2,1%
3.315
6,9%
13%
27

2013/14
1,911
2,2%
3.463
10,1%
13,2%
26,1

59,2
84,2
-34,1
13%
-10,1
-3,9%
15,5
4

57,7
81,7
-30,1
11,3%
-7,4
-2,4%
14,9
3,8

59,8
85,9
-33,7
11,8%
-2,4
-0,8%
16,7
4,1

6,285

6,586

Ο/Α

18

18,7

18,5

Εξωτερικό χρζοσ ($ δις.)
Εξωτερικό χρζοσ (% ΑΕΡ)
Εςωτερικό Χρζοσ (LE δις.)
Ιςοτιμίεσ με $ (μεςοςτακμικζσ)

34,4
13,2%
990
6,33

43,2
17,3%
1,238
6,99

46
16,4%
1,527
7,32

3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Ρ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ παραμζνει κατά τθν τελευταία τριετία γφρω ςτο 2%.
Ωςτόςο, ςτα μζςα 2014 κατζγραψε ρυκμό 3,7%, ζναντι 1,5% τθν αντίςτοιχθ περίοδο
2013, και ςτθ ςυνζχεια ρυκμό 6,8%. Θ ανοδικι τάςθ, που προβλζπει αφξθςθ 4,3% για
το 2014/15, εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί, ιδιαίτερα μετά τθν ολοκλιρωςθ των
επερχόμενων βουλευτικϊν εκλογϊν, τθσ προςζλκυςθσ επενδφςεων ςε ςυνζχεια του
Διεκνοφσ Ρικονομικοφ Υυνεδρίου του Υαρμ Ελ Υζιχ και τθν υλοποίθςθ υφιςτάμενων
και νζων μεγάλων ζργων.

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων Μεντρικισ Φράπεηασ: Γραφείο ΡΕΧ

Υε ςυνδυαςμό με τθν ςτακερότθτα ςειράσ τομζων τθσ οικονομίασ, αυτοί που
ςυνζβαλαν κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του ΑΕΣ ιταν τθσ μεταποίθςθσ και του real-estate,
υποςτθριηόμενοι και από τθν «δζςμθ μζτρων τόνωςθσ τθσ οικονομίασ» φψουσ LE33,9
δις. ($4,4 δις.). Ρ τουριςμόσ ςθμείωςε ςθμαντικι κάμψθ κατά -26,8%, ωςτόςο
αναμζνεται να καταγράψει άνοδο, όπωσ και οι εξορφξεισ υδρογονανκράκων, ςε
ςυνζχεια τθσ ςτακεροποίθςθσ των πολιτικϊν ςυνκθκϊν και των αποπλθρωμϊν
οφειλϊν προσ ξζνεσ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ ςτα τζλθ του 2014.
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Σθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Μεντρικισ Φράπεηασ: Γραφείο ΡΕΧ

Φα ςυναλλαγματικά αποκζματα ποφ ζχουν μειωκεί ςθμαντικά από τον Ιανουάριο του
2011, λόγω «κατακριμνιςθσ» των εςόδων από τον τουριςμό και τθν γενικότερθ
ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ
χρθματοδότθςθσ ειςαγωγϊν και τθν ζξοδο ξζνων επενδυτϊν από το χρθματιςτιριο
αποτελοφν ζνα από τα ςοβαρά ηθτιματα που απαςχολοφν τθν κυβζρνθςθ. Θ πτωτικι
τάςθ ςυνεχίςτθκε και το 2013/14 λόγω τθσ αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ διεκνείσ
πιςτωτζσ και ξζνεσ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ. Σαρόλα αυτά, θ δραματικι επιδείνωςι τουσ
απετράπθ χάρισ ςτθ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι βοικεια από τισ χϊρεσ του Μόλπου κατά
το 2014/15.
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Φο δθμόςιο χρζοσ αυξικθκε κατά 72% κατά τθν τριετία 2010-2013 ςε ιςτορικά υψθλά,
ωσ ςυνζπεια των επεκτατικϊν δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν που ακολουκικθκαν. Φον
Ιοφνιο 2014 ανιλκε ςε 90,9% του ΑΕΣ.

Φο εξωτερικό χρζοσ αυξάνεται ςτακερά από το 2010/11 κακϊσ θ Αίγυπτοσ άρχιςε να
γίνεται αποδζκτθσ εξωτερικισ οικονομικισ βοικειασ για τθν αντιμετϊπιςθ των
εςωτερικϊν αναγκϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πολιτικισ μετάβαςθσ. Ζτςι, κατά τθν τριετία
2010-2013 διογκϊκθκε κατά 23,9%, με $11,7 δις. μόνο εντόσ του 2012/13, κακϊσ το
Ματάρ, ο ςτενότεροσ ςφμμαχοσ τθσ Μυβζρνθςθσ Ξόρςι, ςυνειςζφερε μεγάλο μζροσ τθσ
οικονομικισ βοικειασ (περίπου $7,5 δις.) ωσ προςπάκεια ςτιριξθσ τθσ
Ξουςουλμανικισ Αδελφότθτασ. Σαρόλα αυτά, το ετιςιο κόςτοσ εξυπθρζτθςισ του
είναι ςε αςφαλι επίπεδα και ανζρχεται ςε $3 δις.
Φο ιςοηφγιο πλθρωμϊν βελτιϊκθκε ςθμαντικά κατά το 2013/14, καταγράφοντασ
πλεόναςμα $1,5 δις. ζναντι $237 εκ. το 2012/13. Θ βελτίωςθ των μεγεκϊν οφείλεται
ςτθν αφξθςθ των κακαρϊν μεταβιβάςεων από $835,6 εκ. ςε περίπου $12 δις. το
2013/14, τθν αφξθςθ των κακαρϊν ΑΠΕ από $3,8 δις. ςε $4,1 δις. και τθν ςθμαντικι
βελτίωςθ των επιδόςεων του χρθματιςτθρίου (κακαρζσ πωλιςεισ $758,7 εκ. το
2012/13 ζναντι κακαρϊν αγορϊν $444,5 εκ το 2013/14).
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3.1 Σφνκεςθ ΑΕΡ
Θ κατά τομζα τθσ οικονομίασ ποςοςτιαία ςυνειςφορά ςτο ΑΕΣ εμφανίηει τθν εξισ
ςφνκεςθ: Φομζασ υπθρεςιϊν 32,3%, Ξεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ 16,8%, εξορφξεισ 17%
και γεωργία 14,5%. Υτο παρακάτω ςχιμα απεικονίηονται αναλυτικότερα ποςοςτά κατά
κλάδο.
Σφνκεςθ ΑΕΡ 2013/14 (κυριότεροι κλάδοι)

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων Μεντρικισ Φράπεηασ: Γραφείο ΡΕΧ

3.2 Γεωργύα
Σαραδοςιακά, μια γεωργικι χϊρα, θ Αίγυπτοσ ζχει να διαχειριςτεί περιοριςμζνουσ
υδάτινουσ πόρουσ και μικρι καλλιεργιςιμθ ζκταςθ με ταχζωσ αυξανόμενο πλθκυςμό,
ενϊ είναι αντιμζτωπθ με ςθμαντικζσ προκλιςεισ όπωσ θ επάρκεια των τροφίμων και θ
διατροφικι αςφάλεια. Θ εκνικι αγροτικι πολιτικι εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν δθμιουργία
νζων καλλιεργιςιμων εκτάςεων ςτθν ζρθμο, ςτισ επενδφςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και
ςτισ επενδφςεισ ςε μεγάλα ζργα με ςτόχο τθν βελτίωςθ των τεχνικϊν άρδευςθσ
Θ γεωργία ςυνειςφζρει κατά 14,5 % ςτθν ςφνκεςθ του ΑΕΣ, καταλαμβάνει το 18,3%
των ςυνολικϊν εξαγωγϊν, απαςχολεί το 25% του εργατικοφ δυναμικοφ και
χαρακτθρίηεται από
μεγάλθ εξάρτθςθ από ειςαγωγζσ τροφίμων. Θ Αίγυπτοσ είναι ο μεγαλφτεροσ
ειςαγωγζασ ςιταριοφ παγκοςμίωσ ενϊ αντιμετωπίηει ςθμαντικά εμπορικά
ελλείμματα ςε βαςικά είδθ διατροφισ, όπωσ θ ηάχαρθ, το καλαμπόκι, ι το γάλα
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ςφςτθμα επιδοτιςεων (ςιτάρι, ηάχαρθ, ρφηι και μαγειρικό λάδι) με ςθμαντικι
επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα.
περιοριςμζνεσ επενδφςεισ (3% του ςυνόλου το 2010)
κατακερματιςμό αγροτικισ γθσ : 85% των καλλιεργθτϊν κατζχουν λιγότερο
από 1 εκτάριο (μθ επαρκζσ για ζνα ςτοιχειϊδεσ ειςόδθμα)
μθ αποτελεςματικι χριςθ υδάτινων πόρων (ζωσ και 50% απϊλεια ςτον
αρδευτικό τομζα)
αφξθςθ ζλλειψθσ νεροφ Θ τρζχουςα ποςόςτωςθ των 5.000 κ.μ. ανά φεντάν (1
φεντάν=4.200 τ.μ.) ετθςίωσ αναμζνεται να περιοριςτεί ςε 4.000 κ.μ. ανά φεντάν
το 2025.
Θ ΕΕ παραμζνει ο κφριοσ προοριςμόσ των εξαγωγϊν γεωργικϊν προϊόντων τθσ
Αιγφπτου. Ξετά τθν ουςιαςτικι απελευκζρωςθ των διμερϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν
από το 2010, οι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ γεωργικϊν προϊόντων ςτθν ΕΕ ζχουν αυξθκεί
ςθμαντικά, και υπάρχει πεδίο για περαιτζρω ανάπτυξθ δεδομζνου ότι οι υφιςτάμενεσ
ποςοςτϊςεισ, με τθν εξαίρεςθ των γλυκϊν πορτοκαλιϊν, παραμζνουν ςε μεγάλο
βακμό ανεκπλιρωτεσ.
Υγειονομικά και φυτοχγειονομικά (SPS) μζτρα
Είναι τα κφρια εμπόδια ςτο εμπόριο μεταξφ τθσ ΕΕ και τθσ Αιγφπτου. Θ Αίγυπτοσ εξάγει
πολφ λίγα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ λόγω των περιοριςμϊν ςτθν παραγωγικι τθσ
δυνατότθτα και τθν αδυναμία των αρμόδιων Αρχϊν να προςαρμοςτοφν ςτα επίπεδα
προςταςίασ τθσ υγείασ τθσ ΕΕ. Ρι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ των προϊόντων φυτικισ
προζλευςθσ υπόκεινται ςε οριςμζνουσ περιοριςμοφσ, π.χ. υποχρεωτικι δοκιμι ςτο
10% του προϊόντοσ για υπολείμματα φυτοφαρμάκων για οριςμζνα φροφτα και
λαχανικά. Από τθν άλλθ πλευρά, οι ειςαγωγζσ τθσ Αιγφπτου ηϊντων ηϊων και
προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ από τθν ΕΕ υπόκεινται ςε ςυςτθματικοφσ και
επιςτθμονικά αδικαιολόγθτουσ περιοριςμοφσ. Υιτάρι, πατάτεσ και βαμβάκι είναι τα
ςθμαντικότερα γεωργικά προϊόντα που εξιγαγε θ ΕΕ, για τα οποία, με τθν εξαίρεςθ
του βαμβακιοφ κατά τθν περίοδο 2013-14, το εμπόριο λαμβάνει χϊρα χωρίσ ςθμαντικά
προβλιματα
Θ Μυβζρνθςθ προγραμματίηει τθν ανάκτθςθ εκτάςεων εριμου 4 εκ. feddan για
αγροτικι χριςθ ζωσ το 2017 κακϊσ μόνο το 5% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ είναι
καλλιεργιςιμο. Φο 2014 ανακοινϊκθκε πρόγραμμα για ανάκτθςθ 1 εκ. φεντάν ςε 11
περιοχζσ ςτθν Δυτικι Ζρθμο και το Υινά. Εκτιμάται ότι για τθν άρδευςθ των εν λόγω
εκτάςεων κα απαιτθκοφν 30,4 δις. κ.μ. νεροφ, θ επάρκεια του οποίου ωςτόςο βαίνει
διαρκϊσ μειοφμενθ.
Θ Αίγυπτοσ μαηί με το Υουδάν χρθςιμοποιοφν το 80% των υδάτων του Οείλου ενϊ οι
άλλεσ 7 χϊρεσ (και από τον Ιοφλιο 2011 μετά τθν ανεξαρτθςία του Οότιου Υουδάν)
πιζηουν για ανακεϊρθςθ τθσ ςυμφωνίασ του 1929. Θ Αίγυπτοσ είναι κάτω του «ορίου
φτϊχιασ» των με 700 κ.μ. κατά κεφαλιν αντί 1000 κ.μ. και ικανοποιεί το 95% των
αναγκϊν τθσ από τον Οείλο. Θ γεωργία απορροφά το 86% . Ενϊ οι ανακτθκείςεσ γαίεσ
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ςτθν ζρθμο χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα «ςτάγδθν», ςτθν περιοχι του Δζλτα
χρθςιμοποιοφν παλιά υδροβόρα αρδευτικά ςυςτιματα. Θ Μυβζρνθςθ αποκαρρφνει
χριςθ υδροβόρων καλλιεργειϊν όπωσ ρυηιοφ.
Θ χϊρα είναι επαρκισ ςε ρφηι, φροφτα και λαχανικά εξάγει δε αρκετά από αυτά
(κρεμμφδια, πατάτεσ, φαςόλια, ντομάτεσ, πορτοκάλια, λεμόνια, ςταφφλια, φράουλεσ,
καρποφηια). Ειςάγει κυρίωσ μιλα. Ξζροσ τθσ παραγωγισ φροφτων κατευκφνεται ςτθν
βιομθχανία μεταποίθςθσ (μαρμελάδεσ, χυμοί). Θ πλειοψθφία ςχεδόν των
μθχανθμάτων μεταποίθςθσ τροφίμων ειςάγονται.
Ρι ςθμαντικότερεσ καλλιζργειεσ τθσ Αιγφπτου (2013 ςτοιχεία Υτατιςτικισ Χπθρεςίασ)
είναι οι εξισ: ςιτάρι 9,4 εκ. τόνοι, καλαμπόκι 7.9εκ. τόνοι , 4.1 εκ. τόνοι εςπεριδοειδι
(εκ των οποίων 3,6 εκ. τόνοι πορτοκάλια), άλλα φροφτα 8,6 εκ. τόνοι, ρφηι 5,7 εκ. τόνοι
και 10 εκ. τόνοι ηαχαρότευτλα.
Άλλεσ ςθμαντικζσ καλλιζργειεσ είναι: ντομάτεσ (8,5 εκατ. τόνοι), πατάτεσ (3,6 εκατ.
τόνοι ), κρεμμφδια (2,8 εκατ. τόνοι), ςταφφλια και χουρμάδεσ ( 1,3 εκατ. τόνοι).
Θ παραγωγι ςιταριοφ δεν καλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ. Φο 2012/13 παριχκθςαν
9,460 εκ. τ. ενϊ ειςιχκθςαν 6,8 εκ. τόνοι ςιταριοφ. Θ Αίγυπτοσ παραμζνει μεταξφ των
μεγαλφτερων καταναλωτϊν (και πρϊτθ ειςαγωγζασ) ςιταριοφ παγκοςμίωσ (ετιςια
κατά κεφαλιν κατανάλωςθ 180 κιλά, ζναντι διεκνοφσ μζςου όρου 90 κιλϊν).
Θ καλλιζργεια του ρυηιοφ καταλαμβάνει το 10-20% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ των
καλλιεργειϊν τθσ Αιγφπτου και καταναλϊνει περίπου το 12% τθσ ποςόςτωςθσ νεροφ
του Οείλου. Θ Μυβζρνθςθ ςε μια προςπάκεια εξοικονόμθςθσ υδάτινων πόρων
προςπακεί να περιορίςει τθν καλλιζργεια ρυηιοφ κυρίωσ ςτο Βόρειο τμιμα του Δζλτα.
Ρι εξαγωγζσ ρυηιοφ υπόκεινται επίςθσ ςε περιοριςμοφσ προκειμζνου να διατθριςουν
χαμθλζσ τισ εγχϊριεσ τιμζσ καταναλωτι. Θ παραγωγι το 2012/13 ιταν 5,12 εκ. τόνοι
ζναντι 5,91 εκατ. τόνων το 2011/12(ςτοιχεία Υτατιςτικισ Χπθρεςίασ).
Σαρά τισ διακυμάνςεισ ςτθν παραγωγι, θ καλλιζργεια βαμβακιοφ, άλλοτε ακμαία,
εξακολουκεί να βρίςκεται ςε παρακμι. Φα αίτια τθσ ςυρρίκνωςθσ του κλάδου
εντοπίηονται ςτθν αναντιςτοιχία του παραγόμενου βαμβακιοφ (μακρόϊνο, εξαιρετικισ
ποιότθτασ) από εκείνο που χρθςιμοποιείται ςτθν εγχϊρια κλωςτοχφαντουργία
(βραχφϊνο) και ςτθν υψθλι τιμι του εγχϊριου προϊόντοσ ςε ςφγκριςθ με το ξζνο.
Φο 2012/13 καλλιεργικθκαν 340 χιλ. φεντάν ζναντι 525 χιλ. το 2011/12. Φο 2012/13
παριχκθςαν 108,2 χιλ. τόνοι βάμβακοσ ζναντι 202,73 χιλ (-41,3%) το 2011/12. Φο
2012/13 εξιχκθςαν 67,3 χιλ τόνοι, ζναντι 67,65 χιλ τ. 2011/12. Φο 2012/13 ειςιχκθςαν
8,85 χιλ. τόνοι ζναντι 11,1 χιλ. τ. το 2011/12.Ρι ειςαγωγζσ βάμβακοσ το 2014 ιταν 159
εκ. ($ 170 εκ. το 2013) και οι εξαγωγζσ $82 εκ. ($ 129 εκ. το 2013).
Θ παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων και κρζατοσ κυριαρχείται από μικρζσ
μονάδεσ. Φο πλζον διαδεδομζνο τυρί είναι το λευκό τυρί (από αγελαδινό γάλα) με
ετιςια παραγωγι 370 χιλ. τόνων (ςε ςφνολο 420 χιλ. τόνων), το μεγαλφτερο μζροσ τθσ
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οποίασ παραςκευάηεται από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ παραγωγοφσ και είναι αμφιβόλου
ποιότθτασ. Θ ηιτθςθ κρζατοσ ικανοποιείται κατά 80% από τθν εγχϊρια παραγωγι.
Αγορά Γαλακτοκομικϊν
($εκ.)
μζγεκοσ αγοράσ*
τοπικι παραγωγι
εξαγωγζσ
ειςαγωγζσ

2012
754,4
1,4
265,9
552

2013
878,4
1,4
325
600

2014
1105,4
1,4
425
700

2015 (εκτ)
1375
1,4
475
725

Ξζγεκοσ αγοράσ :παραγωγι + ειςαγωγζσ – εξαγωγζσ

Υυνολικά, οι ειςαγωγζσ τθσ Αιγφπτου προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ αυξικθκαν
ςθμαντικά μετά το 2004. Φο εμπορικό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ είναι αρνθτικό για όλεσ τισ
βαςικζσ υποκατθγορίεσ (κρζασ, ψάρι, γαλακτοκομικά). Φο 2012/13 οι ειςαγωγζσ
κρζατοσ ιταν $ 898,9 εκ., γαλακτοκομικϊν προϊόντων 547,4 εκατ. $ και ιχκυθρϊν 422
εκατ.
Φο 70% των ειςαγωγϊν τθσ Αιγφπτου ηϊντων ηϊων καταλαμβάνουν τα βοοειδι, και το
70% των ειςαγωγϊν κρζατοσ αποτελείται από κατεψυγμζνο βόειο κρζασ. Από τισ
ειςαγωγζσ γαλακτοκομικϊν το 42% αφορά γάλα ςε ςκόνθ, βοφτυρο (29%) και τυρί
(18%).
Διαδικαςία ειςαγωγϊν ςιταριοφ και άλλων βαςικϊν ειδϊν διατροφισ
Ρι ειςαγωγζσ ςιταριοφ κακϊσ και άλλων βαςικϊν ειδϊν διατροφισ, όπωσ ηάχαρθσ,
καλαμποκιοφ και ςπορζλαιου ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Χπουργείου Σρομθκειϊν
και πραγματοποιοφνται μζςω μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν
εξαγωγείσ, τα κράτθ των οποίων ζχουν εγγραφεί ςε ςχετικό κατάλογο του Χπουργείου
Σρομθκειϊν. Για τθν εγγραφι ςτον εν λόγω κατάλογο, θ αιγυπτιακι νομοκεςία
προβλζπει μια διαδικαςία τθν οποία ξεκινά κρατικόσ φορζασ ι επαγγελματικόσ
ςφνδεςμοσ του ενδιαφερόμενου κράτουσ. Υφμφωνα με τθν διαδικαςία αυτι, πρζπει να
υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθν παραγωγι, τθν ποςότθτα (55-60 τόνοι ελάχιςτθ
ποςότθτα εξαγωγισ άπαξ), τα ςυςτατικά, τουσ τρόπουσ καλλιζργειασ (χριςθ
λιπαςμάτων κλπ). Εν ςυνεχεία αποςτζλλονται δείγματα και το Χπουργείο Σρομθκειϊν
προβαίνει ςτθν εγγραφι τθσ χϊρασ ςτον κατάλογο προμθκευτϊν.
Ιχκυοκαλλιζργειεσ
Θ παραγωγι ιχκυθρϊν το 2013 ιταν 1,45 εκ. τόνοι (6% αφξθςθ ςε ςχζςθ με 2012) εκ
των οποίων 1.063 χιλ. τόνοι (595 χιλ. το 2006) ιταν προϊόντα ιχκυοκαλλιζργειασ (8 θ
ςτθν παγκόςμια κατάταξθ). Ρι ιχκυοκαλλιζργειεσ καταλαμβάνουν ζκταςθ 71.697
εκτάρια θ παραγωγι των οποίων ζχει διπλαςιαςτεί τθν τελευταία δεκαετία. Ρι
ειςαγωγζσ ιχκυθρϊν ςυνίςτανται ςε διάφορα κατεψυγμζνα ι διατθρθμζνα ψάρια
(70%) , ιδίωσ ςκουμπρί, ρζγκα και ςαρδζλεσ.
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Φο Χπουργείο Γεωργίασ ζχει τθν γενικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ του τομζα αλιείασ και
υδατοκαλλιεργειϊν. Αρμόδια για τον ςχεδιαςμό, διαχείριςθ και εφαρμογι των
τομεακϊν πολιτικϊν είναι θ Αρχι για τθν Ανάπτυξθ των Αλιευτικϊν Σόρων (General
Authority for Fish Resources Development – GAFRD). Ρ Σρόεδροσ τθσ Αρχισ ζχει τισ
αρμοδιότθτεσ Χφυπουργοφ και δφναται να εκδίδει ςχετικά διατάγματα και
κανονιςμοφσ. Θ Αρχι εδρεφει ςτο Μάιρο, με τρία παραρτιματα ςε περιοχζσ όπου
ςυγκεντρϊνονται οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ.
Σφμφωνα με τον βαςικό νόμο που ρυκμίηει κζματα αλιείασ (N. 124/1983) :
Απαγορεφεται θ δθμιουργία μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ςε μθ κατάλλθλεσ
περιοχζσ για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ και οι υδάτινοι πόροι κα πρζπει να
λαμβάνονται από λίμνεσ ι αρδευτικά κανάλια. Ξόνο τα κρατικά ιχκυοτροφεία
δφνανται να χρθςιμοποιοφν γλυκό νερό. Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει άδεια από
τθν GAFRD και ζγκριςθ από το Χπουργείο Χδάτινων Σόρων, θ οποία κα κακορίηει τισ
ειςροζσ και εκροζσ κακϊσ και τον επιτρεπόμενο όγκο υδάτων
Θ GAFRD εκμιςκϊνει τθν γθ που διαχειρίηεται ςε ακτίνα 200 μ. από τθν
ακτογραμμι
Θ ολοκλθρωμζνθ υδατοκαλλιζργεια και γεωργία ςτθν ζρθμο ζχουν αναπτυχκεί
ςθμαντικά από το 2000. Υθμαντικι μερίδα ιδιοκτθτϊν γθσ ζχει δθμιουργιςει
ιχκυοτροφεία κάνοντασ χριςθ των υπόγειων υδάτων. Θ υδατοκαλλιζργεια ςτθν ζρθμο
ξεκίνθςε με τθν εκτροφι ςε δεξαμενζσ που προορίηονταν για άρδευςθ. Ιδιωτικά
εκκολαπτιρια τιλάπιασ και κυπρίνου ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί για να καλφψουν τθν
ηιτθςθ για γόνο.
Επίςθσ, θ καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια κεωρείται ωσ ςθμαντικι ευκαιρία για τθν
αφξθςθ τθσ παραγωγισ, ςε μία χϊρα με περιοριςμζνο όγκο γλυκϊν υδάτων. Ρ τομζασ,
ωςτόςο, αντιμετωπίηει ςθμαντικά τεχνικά προβλιματα (κυρίωσ παραγωγι γόνου) και
νομικοφσ περιοριςμοφσ. Ρι ιδιϊτεσ επενδυτζσ αποκαρρφνονται από τα αυξθμζνο
επενδυτικό κόςτοσ και τουσ παρελκόμενουσ κινδφνουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι
νομοκετικοί περιοριςμοί πθγάηουν από τθν πολυπλοκότθτα των διατάξεων
εκμίςκωςθσ γθσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ και τον ανταγωνιςμό για τθν χριςθ γθσ, κακϊσ
θ τουριςτικι χριςθ ςυνιςτά βαςικι κυβερνθτικι προτεραιότθτα.

3.3 Βιομηχανύα
Θ Αίγυπτοσ είναι από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ τςιμζντου ςτθν Αφρικι και θ
δεφτερθ μεγαλφτερθ παραγωγόσ χάλυβα. Ωςτόςο, θ βιομθχανία, κυρίωσ θ
μεταποιθτικι, μετά τθν εξζγερςθ του 2011 βρζκθκε αντιμζτωπθ με προβλιματα όπωσ
εργαςιακι αναταραχι και υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ αςφαλείασ, τα οποία
ςταδιακά αποκακίςτανται. Νόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ ςε ςθμαντικοφσ εξαγωγικοφσ
προοριςμοφσ, όπωσ θ Ευρϊπθ και θ Ξζςθ Ανατολι, κακϊσ και θ τεράςτια εγχϊρια
αγορά τθσ, θ χϊρα παραμζνει άκρωσ ανταγωνιςτικι ςε πολλοφσ τομείσ. Επιπλζον,
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ςειρά εμπορικϊν ςυμφωνιϊν ενιςχφςουν τθν ελκυςτικότθτά τθσ ωσ εξαγωγικοφ
κζντρου. Ρι προοπτικζσ για τθν ςυνολικι βιομθχανικι παραγωγι κα εξαρτθκοφν ςε
μεγάλο βακμό από τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε βαςικζσ εξαγωγικζσ αγορζσ όπωσ θ
Ευρϊπθ.
3.3.1. Κλωςτοχφαντουργία
Ρ παραδοςιακά ςθμαντικόσ κλάδοσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ βρίςκεται ςε ςτάδιο
ςταςιμότθτασ. Φα αίτια εντοπίηονται ςτθν βραδφτθτα εκςυγχρονιςμοφ των κρατικϊν
παραγωγικϊν μονάδων και τον ιςχυρό ανταγωνιςμό από τθν Μίνα και τθν Ινδία.
Ρ κλάδοσ απαςχολεί το 30 % του εργατικοφ δυναμικοφ, αντιπροςωπεφει το 30% τθσ
βιομθχανικισ παραγωγισ και περίπου το 14,2% των εκτόσ πετρελαιοειδϊν εξαγωγϊν
το 2012/13 (ςτοιχεία Μεντρικισ Φράπεηασ).
Θ παραγωγι ετοίμων ενδυμάτων καταλαμβάνει ςε αξία το 75% τθσ ςυνολικισ
παραγωγισ του κλάδου. Φο 90% των ετοίμων ενδυμάτων παράγεται από τον ιδιωτικό
τομζα ενϊ θ πλειοψθφία των κλωςτθρίων και υφαντθρίων ανικουν ςτο κράτοσ.
Υτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ δραςτθριοποιοφνται 3.567 εταιρείεσ, εκ των
οποίων 198 ςτισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ με ςυνολικι επζνδυςθ $19 δισ (2013).
Βάςει τριμεροφσ ςυμφωνίασ (2004) εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςε Ειδικζσ Βιομθχανικζσ
Ηϊνεσ (QIZ) ςτθν Αίγυπτο δφνανται να εξάγουν κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ςτισ
ΘΣΑ άνευ δαςμϊν και ποςοςτϊςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά ενςωματϊνουν
ειςροζσ ιςραθλινισ προζλευςθσ ςε προκακοριςμζνο ποςοςτό (10,5%).
Ξακροπρόκεςμα, θ αναδιοργάνωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ κλωςτοχφαντουργικισ
βιομθχανίασ (βελτίωςθ ποιότθτασ, μείωςθ πλεονάηοντοσ εργατικοφ δυναμικοφ) με
ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αποτελεί τθ μόνθ λφςθ, κακϊσ τα όποια
ευεργετιματα τθσ ςυμφωνίασ QIZ ουςιαςτικά κα εξανεμιςτοφν με τθ ςταδιακι
εξάλειψθ των δαςμολογικϊν επιβαρφνςεων από τισ ΘΣΑ (δζςμευςθ ζναντι του
Σαγκοςμίου Ρργανιςμοφ Εμπορίου).
3.3.2 Φαρμακοβιομθχανία
Θ Αίγυπτοσ κατατάςςεται ψθλά ςτουσ δείκτεσ για τθν δθμόςια υγεία ςτθν περιοχι τθσ
Β. Αφρικισ και Ξ. Ανατολισ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Σαγκόςμιου
Ρργανιςμοφ Χγείασ για το 2012, καταγράφεται ςθμαντικι επιδείνωςθ ςειράσ ςχετικϊν
δεικτϊν (αρικμόσ ιατρικοφ/νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, οδοντιάτρων, φαρμακοποιϊν,
νοςοκομειακϊν κλινϊν κ.ο.κ.), ωσ αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ αναταραχισ. Ρι
δθμογραφικζσ πιζςεισ, οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ των ποςοςτϊν μθ μεταδοτικϊν αςκενειϊν και το
υψθλό επίπεδο των λοιμϊξεων θπατίτιδασ - παράλλθλα με τισ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ
του κλάδου, οδθγοφν το ςφςτθμα ςτα όριά του. Δεδομζνων των περιοριςμζνων
δθμόςιων κονδυλίων, ο αυξανόμενοσ ρόλοσ του ιδιωτικοφ τομζα δθμιουργεί νζεσ
ευκαιρίεσ για ξζνεσ επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ.
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Ρ κλάδοσ τθσ φαρμακοβιομθχανίασ διακζτει τθν μεγαλφτερθ παραγωγικι βάςθ ςτθν
περιοχι τθσ Β. Αφρικισ και Ξ. Ανατολισ. Θ πλειονότθτα τθσ παραγωγισ κατευκφνεται
ςτθν εςωτερικι αγορά, ωςτόςο, θ χϊρα ζχει αναδειχκεί ςε δυναμικό εξαγωγζα
φαρμακευτικϊν ςτισ Αραβικζσ και Αςιατικζσ αγορζσ. Ρι ιςχυρότεροι οδθγοί τθσ
αιγυπτιακισ αγοράσ είναι οι τομείσ των γενοςιμων και τθσ υγειονομικισ αςφάλιςθσ
(του οποίου, ωςτόςο, οι κρατικζσ εξαγγελίεσ αφξθςθσ τθσ δαπάνθσ δεν υλοποιοφνται
επαρκϊσ).
Ξεταξφ των κορυφαίων παραγωγϊν ςυγκαταλζγονται οι πολυεκνικζσ GlaxoSmithKline
(μερίδιο αγοράσ 9,1% το 2012), Novartis, Pharco, Sanofi-Aventis και Eipico. Θ
ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ (ξζνου και εγχϊριου) τομζα ςτθν παραγωγι ανζρχεται ςε
75%. Θ κρατικι παραγωγι διεξάγεται από τθν Holdipharma, θ οποία κατζχει μερίδιο
10% επί του ςυνόλου των πωλιςεων όςον αφορά τθν αξία και τα 2/3 με βάςθ τον όγκο.
Υυμπεριλαμβανόμενων των παραγωγικϊν μονάδων ςε λειτουργία αλλά και υπό
καταςκευι, οι επενδφςεισ ςτον κλάδο των φαρμακευτικϊν υπολογίηονται ςε περίπου
$42 δις. O κλάδοσ περιλαμβάνει άνω των 120 διαπιςτευμζνων μονάδων παραγωγισ
και απαςχολεί περίπου 100.000 εργαηομζνουσ. Θ ξζνθ ςυμμετοχι ςτθν τοπικι
παραγωγι αδειοδοτθμζνων φαρμάκων είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθν
αιγυπτιακι οικονομία, λόγω τθσ κάλυψθσ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ ηιτθςθσ με πολφ
χαμθλότερο κόςτοσ ζναντι των αντίςτοιχων ειςαγωγϊν. Βαςικό μερίδιο τθσ αγοράσ
κατζχουν και οι αιγυπτιακζσ εταιρείεσ που παράγουν γενόςθμα.
Φο 2009 το Χπουργείο Χγείασ αντικατζςτθςε το ςφςτθμα τιμολόγθςθσ φαρμάκων
«κόςτοσ πλζον κζρδουσ» με τθν «τιμολόγθςθ αναφοράσ», το οποίο ορίηει τθν τιμι
πϊλθςθσ επϊνυμων φαρμάκων κατά 10% λιγότερο από τισ χαμθλότερεσ διεκνείσ τιμζσ
πϊλθςθσ, οι οποίεσ ορίηονται από ςφςτθμα αναφοράσ τιμολόγθςθσ φαρμάκων ςε 36
χϊρεσ. Για τα γενόςθμα, ορίηεται πλαφόν ςτθν τιμι πϊλθςθσ, ςτο 60%-70% τθσ τιμισ
του επϊνυμου προϊόντοσ, αυξάνοντασ το κόςτοσ πζραν των ιςχυουςϊν μζςων τιμϊν
πϊλθςθσ. Ζωσ ςιμερα, θ Μυβζρνθςθ εφαρμόηει μόνο το μζροσ τθσ «τιμολόγθςθσ
αναφοράσ», χωρίσ να ζχει προβεί ςε προςαρμογζσ τιμολόγθςθσ βάςει διακυμάνςεων
των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Δεδομζνου ότι περίπου 80% των πρϊτων υλϊν τθσ
φαρμακευτικισ βιομθχανίασ, κακϊσ και τα υλικά ςυςκευαςίασ ειςάγονται και θ
ιςοτιμία αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του δολαρίου επιδεινϊνεται, μζροσ τθσ βιομθχανίασ
αντιμετωπίηει ςθμαντικά προβλιματα βιωςιμότθτασ.
Υφμφωνα με τθν ESPICOM- Business Intelligence, θ φαρμακευτικι αγορά (αξία τοπικισ
παραγωγισ + ειςαγωγϊν) μεταξφ 1995 – 2010 ςχεδόν πενταπλαςιάςτθκε. Θ ςυνολικι
φαρμακευτικι δαπάνθ το 2014 ιταν $ 2,5 δις. (άνω του 50% των δαπανϊν τομζα
υγείασ) και προβλζπεται να αυξθκεί ζωσ και 7% . Φθν ίδια περίοδο θ κατά κεφαλιν
κατανάλωςθ, από τισ χαμθλότερεσ ςτθν περιοχι τθσ Β. Αφρικισ και Ξζςθσ Ανατολισ,
ιταν το 2011 $54 και προβλζπεται να ανζλκει ζωσ και ςε $86.
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Αγορά φαρμάκων
Αξία ($ δις.)
% ΑΕΡ
% δαπανϊν υγείασ

2011
4,7
2
31

2012
5,4
2
31

2013
6,2
1,9
30,8

2014
7
2
31,6

2015 (εκτ.)
8
2
32,3

Σθγι: ESPICOM

Φα περιςςότερο εμπορεφςιμα φαρμακευτικά προϊόντα αφοροφν τον τομζα τθσ
πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ, κυρίωσ αντιβιοτικά, βιταμινοφχα ςκευάςματα,
ςκευάςματα κατά του ζλκουσ και οφκαλμολογικά ςκευάςματα.
Εμπόριο φαρμακευτικϊν προϊόντων ($ εκ.)
Φο 2014 οι κφριοι εξαγωγικοί προοριςμοί ιταν: Υ. Αραβία (15,7%), Χεμζνθ (13,5%), Ιράκ
(9,9%), Υουδάν (9,7%) και Φουρκία (4,6%), ενϊ κφριοι προμθκευτζσ οι: Γερμανία
(39,9%), Ελβετία(15,8%), Γαλλία (9,2%), ΘΣΑ (6%).
Ρι ειςαγωγζσ περιορίηονται ςε φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ και ωσ επί το πλείςτον
πρϊτων υλϊν (ςε ποςοςτό ζωσ και 80%, κυρίωσ από Μίνα και Ξαλαιςία), ενϊ περίπου
το 8% τθσ παραγωγισ εξάγεται. Ματά τα τελευταία ζτθ, θ τοπικι παραγωγι αντιςτοιχεί
ςτο 93% τθσ ςυνολικισ ςε όρουσ όγκου, αλλά λόγω ηθτθμάτων τιμολόγθςθσ μόνο ςε
άνω του 50% ςε όρουσ αξίασ τθσ αγοράσ.
Ρι προοπτικζσ ανάπτυξθσ του κλάδου είναι αξιόλογεσ λόγω των ικανϊν περικωρίων
αφξθςθσ του υφιςτάμενου χαμθλοφ επιπζδου δαπανϊν για τθν υγεία αλλά και για
λόγουσ όπωσ ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ, τα υψθλά ποςοςτά διαβιτθ, οι
διατροφικζσ ςυνικειεσ, το κάπνιςμα και θ μόλυνςθ .
Ρροκλιςεισ και ςθμαντικά ηθτιματα
Θ διαδικαςία για τθν εγγραφι και λιψθ άδειασ κυκλοφορίασ νζου φαρμάκου ςτθν
εγχϊρια αγορά είναι γενικά πολφπλοκθ όταν πρόκειται για πρωτότυπα φάρμακα,
κεωρθτικά διαρκεί από 18 ζωσ 24 μινεσ, ωςτόςο, ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ
μπορεί να επιμθκυνκεί ζωσ και 4 ζτθ. Θ διαδικαςία για διεκνϊσ αναγνωριςμζνα
φαρμακευτικά προϊόντα διαρκεί από 3 ζωσ 12 μινεσ. Αντίκετα, απλοφςτερθ είναι θ
διαδικαςία εγγραφισ και αδειοδότθςθσ γενοςιμων.
Θ δυνατότθτα τθσ εγχϊριασ φαρμακοβιομθχανίασ για ζρευνα είναι πολφ περιοριςμζνθ.
Φο κόςτοσ κεωρείται απαγορευτικό και αποτρζπει τισ εταιρείεσ, οι οποίεσ ζτςι
περιορίηονται ςε πολφ μικρό ρόλο ςτθν παγκόςμια αγορά, παράγοντασ ωσ επί το
πλείςτον γενόςθμα. Ρι δυνατότθτεσ ζρευνασ ζχουν περιοριςκεί περαιτζρω, δεδομζνου
ότι οι τιμζσ λιανικισ ζχουν παραμείνει ςτάςιμεσ επί 10ετία ενϊ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά
το κόςτοσ παραγωγισ, κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ ειςαγωγϊν πρϊτων υλϊν
και υλικϊν ςυςκευαςίασ.
Θ ςυμφωνία για τισ Εμπορικζσ Ρτυχζσ των Δικαιωμάτων Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ
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(TRIPS) υπογράφθκε από τθν Αίγυπτο το 2002 και τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου
2005. Ωςτόςο, θ χϊρα δεν ζχει ακόμα αγοράςει τα δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ για τα
προϊόντα, τα οποία καταςκευάηει, με αποτζλεςμα μόνο το ιμιςυ των παραγόμενων
φαρμάκων να παραςκευάηονται με τουσ όρουσ τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ. Ρι
απομιμιςεισ, τα λθγμζνα και τα παράνομα ςκευάςματα εκτιμάται ότι αντιςτοιχοφν ςτο
10% - 15% τθσ τοπικισ αγοράσ.
ςον αφορά τον εκςυγχρονιςμό του κρατικοφ ςυςτιματοσ υγείασ, παρά τισ
προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ για επζκταςθ και αναμόρφωςθ του τομζα τθσ υγείασ
(ιδθ προβλζπεται παροχι ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςε άνω του 50% του
πλθκυςμοφ, ςτθν πλειονότθτά τουσ δθμοςίων υπαλλιλων), ςθμαντικόσ αρικμόσ
πολιτϊν (ζωσ και 60%) εκτιμάται ότι προςφεφγουν ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ, ενϊ ζωσ και ¾
των ςκευαςμάτων αγοράηονται εξολοκλιρου από τον τελικό χριςτθ.
3.3.3 Αυτοκινθτοβιομθχανία
Θ Αίγυπτοσ είναι θ τρίτθ μεγαλφτερθ παραγωγόσ οχθμάτων τθσ Αφρικισ, μετά τθν Ο.
Αφρικι και το Ξαρόκο. Υτθν χϊρα δραςτθριοποιοφνται οι μεγαλφτερεσ
αυτοκινθτοβιομθχανίεσ (Hyundai, Daewoo, General Motors, Mercedes, BMW, Peugeot,
Suzuki, Nissan, Citroen, Chrysler, Opel, Kia, Tofas) οι περιςςότερεσ ςε κοινοπραξία με
αιγυπτίουσ εταίρουσ, ενϊ λειτουργοφν και αιγυπτιακζσ εταιρείεσ (κρατικζσ και
ιδιωτικζσ).
Θ GB Auto, από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ ςτθν Ξζςθ Ανατολι, θγείται τθσ
αγοράσ επιβατθγϊν οχθμάτων, ςυναρμολογεί, ειςάγει και διανζμει οχιματα για
διεκνείσ εταιρείεσ ςυμπεριλαμβανόμενων και τθσ Hyundai, Mitsubishi, Geely (κινεηικι)
και Volvo. Θ δεφτερθ μεγαλφτερθ βιομθχανία είναι θ General Motors, θ οποία από το
2012, ςε κοινοπραξία με τισ κινεηικζσ SAIC και Liuzhou Motors παράγει τοπικά το βαν
τθσ GM “Chevrolet Move”. Θ BMW διακζτει, επίςθσ, τοπικι παραγωγι, εςτιάηοντασ ςε
«ςπορ» οχιματα, ενϊ θ Egyptian German Automotive (EGM, ιδοκτθςίασ Daimler κατά
26%) παράγει τα μοντζλα Mercedes C, E, S και GLK. Σαρότι οι ειςαγωγζσ των ανωτζρω
μοντζλων καταγράφουν ολοζνα και μεγαλφτερθ αφξθςθ, θ EGM ξεκίνθςε τον Ιοφλιο
2013 τθν ολοκλθρωμζνθ παραγωγι του MG750 από «κιτ ςυναρμολόγθςθσ» (knockeddown-kits ) προζλευςθσ Μίνασ. Θ αιγυπτιακι Al Amal παράγει οριςμζνα μοντζλα Lada
τθσ ρωςικισ Avtovaz. Επίςθσ, παράγονται τοπικά αυτά τθσ Toyota και τθσ Jeep. Φον
Ιανουάριο 2014 θ αιγυπτιακι New Engineering Company προζβθ ςε ςυμφωνία με τθν
κινεηικι FAW Group για τοπικι παραγωγι οχθμάτων τθσ και, πλζον, αναμζνεται θ
εξαγωγι 50% του όγκου παραγωγισ τθσ, κακϊσ ζωσ τϊρα θ πλειονότθτά τθσ διατίκετο
τοπικά. Φζλοσ, πρόςφατθ εξζλιξθ ςυνιςτά θ τελικι ςυμφωνία για τθν ζναρξθ
λειτουργίασ του Τωςικοφ Ρμίλου Avtovaz ςτθν Αίγυπτο, για τθ ςυναρμολόγθςθ και
καταςκευι αυτοκινιτων και φορτθγϊν.
Θ παραγωγι ςυνίςταται ςτθν ςυναρμολόγθςθ ειςαγόμενων μερϊν και εξαρτθμάτων
και αφορά επιβατικά αυτοκίνθτα, φορτθγά και λεωφορεία. Ζτςι, βαςικό πλεονζκτθμα
τθσ τοπικισ παραγωγισ, λόγω των κυμαινόμενων φόρων ειςαγωγϊν πολυτελείασ,
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είναι το περικϊριο μθ καταβολισ υψθλϊν δαςμϊν για τθν ειςαγωγι ολοκλθρωμζνων
οχθμάτων, διαδικαςία ιδιαίτερα ευάλωτθ ςτισ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ.
Υθμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο Υυμφωνίασ Υφνδεςθσ με τθν ΕΕ οι εν λόγω δαςμολογικζσ
επιβαρφνςεισ (επιβατθγά οχιματα: κωδικόσ 8703) επρόκειτο να μειωκοφν ςταδιακά,,
κατά 10% ετθςίωσ από το 2010 ζωσ ότου εξαλειφκοφν το 2019. Ωςτόςο,
καταγράφονται αναβολζσ ςτισ προβλεπόμενεσ ετιςιεσ μειϊςεισ. Φο 2013 θ μείωςθ δεν
εφαρμόςτθκε λόγω ςθμαντικϊν πιζςεων ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ χϊρασ, ενϊ τον
Ιανουάριο του 2014 θ Αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν μθ εφαρμογι τθσ, κακϊσ
προβλζπεται ςχετικι δυνατότθτα από τθν Υυμφωνία Υφνδεςθσ ΕΕ – Αιγφπτου, και για
το 2014.
Θ νομοκεςία που διζπει τθν καταςκευι, ειςαγωγι και πϊλθςθ οχθμάτων ςτθν Αίγυπτο
είναι ςχεδιαςμζνθ για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ, το κόςτοσ τθσ οποίασ
είναι ιδιαίτερα χαμθλό ςε ςχζςθ με τα ευρωπαϊκά δεδομζνα. Μφκλοι τθσ αγοράσ
υποςτθρίηουν ότι απαιτοφνται εκτενείσ μεταρρυκμίςεισ και ότι θ ενίςχυςθ των
εξαγωγϊν, ιδιαίτερα προσ τθν Αφρικι, κα πρζπει να προωκθκεί περαιτζρω μζςω τθσ
COMESA.
Θ βιομθχανία παραγωγισ ανταλλακτικϊν αναπτφςςεται ςτακερά τα τελευταία χρόνια
και ςτθν Αίγυπτο λειτουργοφν άνω των 300 καταςκευαςτϊν που διακζτουν τα
προϊόντα τουσ τοπικά ι διεκνϊσ. Ωςτόςο, θ επζκταςθ του τομζα περιορίηεται λόγω τθσ
παραγωγισ οχθμάτων από ειςαγόμενα «κιτ ςυναρμολόγθςθσ» (knocked-down-kits),
που επιτρζπει ςτουσ ξζνουσ καταςκευαςτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο να
παρακάμπτουν τουσ δαςμοφσ ειςαγωγισ ολοκλθρωμζνων οχθμάτων (complete build
units) διατθρϊντασ, παράλλθλα, αυςτθρό ζλεγχο επί τθσ προζλευςθσ και ποιότθτασ
εξαρτθμάτων/ανταλλακτικϊν.
Ξε τον τρόπο αυτό περιορίηεται θ ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.
Ωςτόςο, αυτό φαίνεται να αλλάηει, αφοφ θ Αίγυπτοσ επιβάλλει ολοζνα και πιο
αυςτθρά πρότυπα ςτισ ειςαγωγζσ εξαρτθμάτων/ανταλλακτικϊν κακϊσ γίνεται
οικονομικά αποδοτικότερθ θ προμικειά τουσ από τθν τοπικι αγορά, λόγω τθσ
υποτίμθςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ.
Υθμαντικζσ προοπτικζσ παρουςιάηει ο τομζασ εξαρτθμάτων/ανταλλακτικϊν. Ρι
ευρωπαίοι καταςκευαςτζσ μζςων και πολυτελϊν οχθμάτων προτιμοφν, κατά κανόνα,
τθν εξαγωγι ςτθν Αίγυπτο ολοκλθρωμζνων οχθμάτων (complete build units) αντί «κιτ
ςυναρμολόγθςθσ» (knocked-down-kits).
Ενϊ το μερίδιο αγοράσ των τοπικά παραγόμενων οχθμάτων αναμζνεται να μειϊνεται
μακροπρόκεςμα, κακϊσ μειϊνεται το κόςτοσ ειςαγωγϊν, οι προοπτικζσ τθσ αγοράσ
παραμζνουν ιςχυρζσ λόγω του χαμθλοφ επιπζδου ιδιοκτθςίασ (Υτοιχεία 2013: 32
οχιματα ανά 1000 άτομα ςε ςφγκριςθ με 62 ςτο Ξαρόκο και 100 ςτο Ιράν), ενϊ κακϊσ
άνω του 50% των Αιγυπτίων είναι κάτω των 25 ετϊν, το μζγεκοσ αγοράσ αναμζνεται να
διευρυνκεί ςθμαντικά κατά τθν επόμενθ 20ετία.
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Ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ οχθμάτων και εξαρτθμάτων ($ εκ.)
Ρι ςυνολικζσ πωλιςεισ οχθμάτων το 2014 κατζγραψαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 49,6%,
ανερχόμενεσ ςε 293.000 ζναντι 195.900 το 2013. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ πωλιςεων
ςθμειϊκθκε ςτον τομζα των Ι.Χ. (55%) με ςυνολικζσ πωλιςεισ 208.000 οχθμάτων,
ακολουκοφμενθ από τα φορτθγά (41%) και τα λεωφορεία (30%). Υυνολικά, οι πωλιςεισ
τοπικά παραγόμενων οχθμάτων κατζγραψαν το εννεάμθνο 2014 αφξθςθ 60,9% με
131.400 οχιματα, ζναντι 81.600 τθν αντίςτοιχθ περίοδο 2013. Αντίςτοιχα, οι πωλιςεισ
ειςαγόμενων οχθμάτων αυξικθκαν κατά 42,4%, ςε 133.200, ζναντι 93.500.

3.4 Τπηρεςύεσ
Ρ τριτογενισ τομζασ (Χπθρεςίεσ) ςυμβάλλει ςτο ΑΕΣ τθσ χϊρασ με ποςοςτό 34%
περίπου και καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθ ςφνκεςι του εκνικοφ προϊόντοσ
προθγοφμενοσ των άλλων δφο. Ωςτόςο, υπολείπεται ςθμαντικά όςον αφορά το
μζγεκοσ τθσ ςυμμετοχισ του ςε ςφγκριςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ, παρά τθ
βακμιαία βελτίωςθ τθσ κζςθσ του. Σαρακάτω παρουςιάηεται ο Φουριςμόσ, ζνασ από
τουσ δυναμικοφσ κλάδουσ του, ενϊ άλλοι ςοβαρισ ςθμαςίασ για τθν εκνικι οικονομία
κλάδοι αναλφονται ςτο κεφάλαιο 7 του παρόντοσ.
3.4.1. Τουριςμόσ
Αρικμόσ τουριςτϊν (εκ.)
Αρικ. διανυκτερεφςεων
ζςοδα ($ δισ.)

2008/09
12,3
123,4
10,5

2009/10
13,8
136,4
11,6

2010/11
11,9
124,6
10,6

2011/12
11
131,8
9,4

2012/13
12,2
142,4
9,7

2013/14
8
72,9
5,1

Σθγι: Μεντρικι Φράπεηα

Θ πλειονότθτα των τουριςτϊν προζρχεται από τθν Ευρϊπθ (76%) και τισ αραβικζσ
χϊρεσ (13,4%). Μφριεσ χϊρεσ προζλευςθσ είναι θ Τωςία, το Θν. Βαςίλειο, θ Γερμανία
και θ Ιταλία.
(χιλ.)

2008/09

2010/09

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Ευρϊπθ

9.120

10.439

8.791

8.101

8.925

6.059

Μ. Ανατολι

1.666

1.635

1.636

1.739

2.094

1.071

Αφρικι

428

462

482

434

438

365

Αςία

561

652

560

374

441

243

Αμερικι

476

531

436

283

288

211

Λοιποί

42

39

26

22

27

19

12.293

13.758

11.931

10.953

12.213

7.968

Σφνολο

Σθγι: Μεντρικι Φράπεηα

Φα γεγονότα του 2011 ζπλθξαν τον τουριςμό περιςςότερο από οποιονδιποτε άλλον
26

τομζα τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Ζκτοτε, θ εικόνα ςταδιακά βελτιϊκθκε ςθμαντικά
χωρίσ ωςτόςο να ανζλκει ςτα «προ-εξζγερςθσ» επίπεδα. Υτελζχθ τθσ αγοράσ
αναφζρουν ότι θ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα ζχει μειωκεί ζωσ και 80%.
Υφμφωνα με ςτοιχεία του 2013 οι άμεςα απαςχολοφμενοι ςτον τομζα αρικμοφν 1,8 εκ.
και 2,2 ζμμεςα απαςχολοφμενουσ, ςε ςχετικοφσ τομείσ. Θ ςυνολικι αξία των
επενδφςεων εκτιμάται ςε $28 δις., ενϊ ςφμφωνα με το Χπουργείο Φουριςμοφ θ
Αίγυπτοσ διακζτει 189.000 ξενοδοχειακά δωμάτια, και 154.000 βρίςκονται υπό
καταςκευι.
Υφμφωνα με τθν ζκκεςθ Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 του World
Economic Forum, θ Αίγυπτοσ κατατάςςεται ςτθν 83θ κζςθ μεταξφ 141 χωρϊν, και ςτθν
10θ κζςθ ςτθν περιοχι Ξ. Ανατολισ και Β. Αφρικισ, βάςει του δείκτθ
ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τομζα ταξιδιοφ-τουριςμοφ. Υυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ
Αιγφπτου κεωροφνται θ πλοφςια πολιτιςμικι κλθρονομιά, οι ανταγωνιςτικζσ τιμζσ (2 θ
κζςθ), ο ςθμαντικόσ όγκοσ επενδφςεων ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν και θ ιςχυρι κρατικι ςτιριξθ του τομζα. Ωςτόςο, όςον αφορά τθν
αςφάλεια, θ χϊρα καταλαμβάνει τισ τελευταίεσ κζςεισ, ενϊ τα ςθμαντικότερα
μειονεκτιματα εντοπίηονται ςτθν ζλλειψθ επαρκϊν υποδομϊν (ξενοδοχειακζσ
μονάδεσ, οδικά δίκτυα, μεταφορζσ) και επαρκϊσ καταρτιςμζνου ανκρϊπινου
δυναμικοφ.
Θ δεκτικότθτα του αιγυπτιακοφ τουριςμοφ ςε μεταβολζσ τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ είναι
αυξθμζνθ, κακϊσ θ χϊρα εςτράφθ τα τελευταία χρόνια, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ
τάςεισ, ςτον τουριςμό αναψυχισ (πρωτίςτωσ περιοχι Ερυκράσ Θάλαςςασ και
χερςονιςου Υινά και δευτερευόντωσ μεςογειακά παράλια) – αγορά υψθλισ
τιμολογιακισ ελαςτικότθτασ – με παράλλθλθ μείωςθ του ποςοςτοφ των τουριςτϊν που
επιςκζπτονται τθ χϊρα για ιςτορικοφσ-αρχαιολογικοφσ λόγουσ.
Αν και θ πλιρθσ ανάκαμψθ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ ςε «προεπαναςτατικά»
επίπεδα κα απαιτιςει κάποιο χρόνο, ο τομζασ διακζτει τον δυναμιςμό για επάνοδο ςε
ςθμαντικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Φο νζο πλιγμα που υπζςτθ ο τουριςμόσ ςτθν χϊρα
μετά τα γεγονότα του Ιουλίου – Αυγοφςτου 2013 επιβράδυνε τθν ανάκαμψθ του τομζα.
Ξεταξφ των μζτρων που δρομολογικθκαν και απζδωςαν καρποφσ είναι θ ςτενι
ςυνεργαςία με το Χπουργείο Εξωτερικϊν για τθν άρςθ ταξιδιωτικϊν οδθγιϊν
ευρωπαϊκϊν χωρϊν, οι επαφζσ με ευρωπαϊκά τουριςτικά γραφεία για τθν πφκνωςθ
των πακζτων τουσ προσ Αίγυπτο και θ προκιρυξθ προγραμμάτων υποςτιριξθσ πτιςεων
όλων των αερογραμμϊν που εξυπθρετοφν τθν Αίγυπτο. Φαυτόχρονα, λαμβάνουν χϊρα
επιμζρουσ άμεςεσ ρυκμίςεισ, όπωσ θ πλιρθσ εξαίρεςθ των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων
του Νοφξορ, Αςουάν και Αμποφ Υίμπελ από τα τζλθ απογείωςθσ-προςγείωςθσ και θ εν
μζρει εξαίρεςθ άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ. Υφμφωνα με το Χπουργείο Φουριςμοφ
ςτόχοσ για το 2015 είναι θ αφξθςθ του ειςερχόμενου τουριςμοφ κατά 20% και θ
ανάκαμψθ του τομζα, ζωσ το 2016, ςτα επίπεδα του 2010.
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3.5 Πληθωριςμόσ
Ο μζςοσ ρυκμόσ πλθκωριςμοφ αυξικθκε το 2014 ςε 10,1%, κυρίωσ λόγω των
περικοπϊν των επιδοτιςεων κλάδου ενζργειασ (καλοκαίρι 2014) και τθν επιβολι νζων
φόρων. Εκτιμάται ότι κατά τθν επόμενθ διετία κα ςθμειϊςει περαιτζρω αφξθςθ, λόγω
τθσ εφαρμογισ τθσ δεφτερθσ φάςθσ περικοπϊν επιδοτιςεων ενζργειασ και τθσ
υποτίμθςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ.

3.6 Ανεργύα
Φο ποςοςτό ανεργίασ βαίνει αυξανόμενο από τθν επανάςταςθ του 2011 και ζπειτα,
ενϊ κορυφϊκθκε το 3ο τρίμθνο 2013 φκάνοντασ το 13,4%, για να μειωκεί το 2014 ςε
12,9%, λόγω τθσ ςχετικισ βελτίωςθσ του οικονομικοφ και πολιτικοφ κλίματοσ. Ματά
κόρον ζχουν πλθγεί ο τομζασ του τουριςμοφ, κατεξοχιν τομζασ ζνταςθσ εργαςίασ, ενϊ
ςθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε θ παφςθ λειτουργίασ ςειράσ εργοςταςίων.

3.7 Εξωτερικό Εμπόριο
3.7.1 Διάρκρωςθ Εξωτερικοφ Εμπορίου
Ματά το 2013/14 οι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ μειϊκθκαν κατά 3,3% ενϊ οι ειςαγωγζσ
κατζγραψαν αφξθςθ κατά 3,6%, αυξάνοντασ τον ςυνολικό όγκο εμπορίου κατά 1,42%
ςε $85,9 δις. Φο ποςοςτό κάλυψθσ των ειςαγωγϊν από τισ εξαγωγζσ βελτιϊκθκε ςτο
44% ζναντι 53% το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ.
($ δις.)

2009/10 2010/11 2011/12

2012/13

2013/14

Μεταβολι
2014/13

Εξαγωγζσ

23,9

27

25,1

27

26,1

-3,33%

Ειςαγωγζσ

49

54,1

59,2

57,7

59,8

3,64%

Ιςοηφγιο

-25,1

-27,1

-31,7

-30,7

-33,7

-9,77%

Πγκοσ εμπορίου

72,9

81,1

85,7

84,7

85,9

1,42%

Κάλυψθ εξ/εις.

-49%

-49%

-42%

-53%

-44%

-

Σθγι: Μεντρικι Φράπεηα Αιγφπτου

Φο εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Αιγφπτου είναι ςτακερά ελλειμματικό και το οικ. ζτοσ
2013/14 διευρφνκθκε περαιτζρω κατά 9,77%, ςε $33,7 δις., ζναντι $30,7 δισ. το
2012/13.
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Φο 2014 οι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ κατζγραψαν τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ προσ ΘΑΕ και
Θνωμζνο Βαςίλειο και τθν μεγαλφτερθ μείωςθ προσ Νιβφθ, Φουρκία και Γαλλία.
H.A.E

718

2,45%

763

2,66%

992

3,71%

Λιβφθ

1.432

5.2%

1.27
5

4,7%

988

3,69%

Εφοδιαςμόσ
πλοίων

1.230

4,2%

936

3,26%

862

3,22%

Γαλλία

1.144

4,1%

963

3,5%

831

3,11%

30,01%
-22,51%
-7,91%
-13,71%

Επεξεργαςία ςτοιχείων Υτατιςτικι Χπθρεςίασ: Γραφείο ΡΕΧ

Αντίςτοιχα, το 2014 οι αιγυπτιακζσ ειςαγωγζσ ςθμείωςαν αφξθςθ κυρίωσ από Τωςία,
Μουβζιτ και Μίνα ενϊ υπζςτθςαν μείωςθ κυρίωσ από Υαουδικι Αραβία, Ιταλία και
Ρυκρανία.
Υε ό,τι αφορά τισ εξαγωγζσ τθσ Αιγφπτου κατά χϊρα, κυριότεροι πελάτεσ τθσ Αιγφπτου
είναι θ Ιταλία, θ Υαουδικι Αραβία, θ Ινδία και ζπονται Φουρκία και ΘΣΑ.
Αντίςτοιχα, αναφορικά με τισ ειςαγωγζσ κατά χϊρα, κυριότεροι προμθκευτζσ τθσ
Αιγφπτου είναι θ Μίνα, Γερμανία, ΘΣΑ, Μουβζιτ και Ιταλία.
Νεπτομερζςτερθ κατάταξθ κατά χϊρα παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ 1 και 2 του
Σαραρτιματοσ τθσ παροφςθσ.
Υε μείηονα γεωγραφικι περιφζρεια πάντωσ, ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ
είναι θ ΕΕ, θ οποία καλφπτει 38,8% των εξαγωγϊν και 27,1% των ειςαγωγϊν το
2013/14, οι Αραβικζσ και οι Αςιατικζσ χϊρεσ.

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων Μεντρικισ Φράπεηασ Αιγφπτου: Γραφείο ΡΕΧ
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Φα κυριότερα εξαγϊγιμα αιγυπτιακά προϊόντα είναι: Σετρζλαιο και ςυναφι προϊόντα,
χρυςόσ, ουρία, δζκτεσ τθλεοράςεωσ, καλϊδια και πορτοκάλια. Υτο Σαράρτθμα ζχει
αναρτθκεί αναλυτικόσ πίνακασ των εξαγωγϊν τθσ Αιγφπτου για τθν τριετία 2012-2014
(βλ. Σιν. 3)
Αντίςτοιχα, τα ςπουδαιότερα ειςαγόμενα προϊόντα είναι: Υιτάρι, πετρζλαιο και
ςυναφι προϊόντα, οχιματα, καλαμπόκι, ςίδθροσ-χάλυβασ και προϊόντα. Υτο
Σαράρτθμα ζχει αναρτθκεί αναλυτικόσ πίνακασ των ειςαγωγϊν τθσ Αιγφπτου για τθν
τριετία 2012-2014 (βλ. Σιν. 4)
3.7.2. Διμερζσ εμπόριο Αιγφπτου – Ε.Ε.
Ρ όγκοσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ Αιγφπτου με τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ κατζγραψε αφξθςθ το 2014 κατά 6,69%, φκάνοντασ τα 25,5 δις.
Ρι ευρωπαϊκζσ εξαγωγζσ προσ Αίγυπτο αφοροφν κυρίωσ μθχανζσ-ςυςκευζσ, χθμικά και
ορυκτά προϊόντα. Ρι ευρωπαϊκζσ ειςαγωγζσ αφοροφν κυρίωσ ορυκτά προϊόντα,
υφαντικζσ φλεσ και χθμικά προϊόντα.
Υτον πίνακα που ακολουκεί παρζχεται θ γενικι εικόνα του διμεροφσ εμπορίου ΕΕΑιγφπτου του ζτουσ 2014:
Διμερζσ Εμπόριο ΕΕ-Αιγφπτου (€ δις.)
(€εκ.)
Κεφ.
V
XI
VI
II
XV

Ρροϊόντα
ΟΥΚΤΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΘΜΙΚΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ
ΦΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΕ 2014
Αξία

Μερίδιο

Κεφ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ 2014
Ρροϊόντα
ΜΘΧΑΝΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΘΜΙΚΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΥΚΤΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ

Αξία

4,246

49,6%

XVI

875

10,2%

VI

777

9,1%

V

615

7,2%

XV

ΜΕΤΑΛΛΑ

1,493

540

6,3%

XVII

ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΦΟΩΝ

1,443

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων EUROSTAT: Γραφείο ΡΕΧ

Φο διμερζσ εμπόριο μεταξφ ΕΕ και Αιγφπτου διζπεται από τθν Υυμφωνία Υφνδεςθσ, θ
οποία ιςχφει και εφαρμόηεται από το 2004. Θ ςυμφωνία προβλζπει τθν εκατζρωκεν
δαςμολογικι απελευκζρωςθ των βιομθχανικϊν προϊόντων (ςταδιακι κατάργθςθ
δαςμϊν ζωσ το 2019). Από τον Ιοφνιο 2010 ετζκθ ςε ιςχφ θ εκατζρωκεν δαςμολογικι
απελευκζρωςθ για τθν ςυντριπτικι πλειονότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. Από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Υυμφωνίασ Υφνδεςθσ, το διμερζσ εμπόριο ΕΕ – Αιγφπτου ζχει
υπερδιπλαςιαςτεί.
30

4,148
2,465
1,911

Χρονοδιάγραμμα πλιρουσ απελευκζρωςθσ αγακϊν
1/1/2016: ενδφματα, θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ, ζπιπλα, καλλυντικά οχιματα για
μεταφορά προϊόντων.
1/1/2019 : Ρχιματα για μεταφορά ανκρϊπων. (Φο 2013 θ μείωςθ δεν εφαρμόςτθκε
λόγω ςθμαντικϊν πιζςεων ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ χϊρασ, ενϊ τον Ιανουάριο του
2014 θ Αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν μθ εφαρμογι τθσ, κακϊσ προβλζπεται
ςχετικι δυνατότθτα από τθν Υυμφωνία Υφνδεςθσ ΕΕ – Αιγφπτου, και για το 2014).
Ωσ μζροσ τθσ ςτρατθγικισ απάντθςθσ τθσ ΕΕ ςτθν Αραβικι Άνοιξθ, θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ζκεςε τον φιλόδοξο ςτόχο τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε ξζνεσ αγορζσ και
τθσ ςταδιακισ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ με τθν ενιαία αγορά, των οικονομικϊν
εταίρων των χωρϊν Ο. Ξεςογείου, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ Αιγφπτου. Σροσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι, το Υυμβοφλιο τθσ ΕΕ ζδωςε τον Δεκζμβριο 2011 το πράςινο φωσ
ςτθν Επιτροπι για τθν προετοιμαςία των διαπραγματεφςεων για τθν ςφναψθ
Υφαιρικισ και ςε Βάκοσ Υυμφωνίασ Ελευκζρων Υυναλλαγϊν (Deep & Comprehensive
FTA) με τθν Φυνθςία, Ξαρόκο, Ιορδανία και Αίγυπτο.

4. ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ςον αφορά τισ κρατικζσ δαπάνεσ θ Μυβζρνθςθ, ςτον απόθχο των γεγονότων τθσ
επανάςταςθσ, ακολοφκθςε επεκτατικι δθμοςιονομικι πολιτικι για τθν χρθματοδότθςθ
των κρατικϊν αναγκϊν και τθν ικανοποίθςθ κοινωνικϊν αιτθμάτων. Αυτό οδιγθςε
ζκτοτε ςτθν διόγκωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, του κυριότερου «αδφναμου»
ςθμείου τθσ ςυνολικισ μακροοικονομικισ ςτρατθγικισ τθσ Αιγφπτου. Είναι
χαρακτθριςτικό ότι θ κυβζρνθςθ είχε κζςει αρχικά ωσ ςτόχο για το 2012/13 τθ μείωςθ
του ελλείμματοσ ςτο 7,6%, για να διαμορφωκεί τελικά ςε 14,1%, κυρίωσ λόγω τθσ
αφξθςθσ των επιδοτιςεων τροφίμων και καυςίμων. Φο 2013/14, το ζλλειμμα
διευρφνκθκε ςε απόλυτουσ αρικμοφσ κατά 6,6% – παρά τθν διεκνι οικονομικι βοικεια
– λόγω τθσ αφξθςθσ των κρατικϊν επενδφςεων, μιςκϊν, τοκοχρεολυςίων, επιδοτιςεων
και κοινωνικϊν παροχϊν. Ωςτόςο, το 2014/15 αναμζνεται να καταγράψει μείωςθ λόγω
τθσ περικοπισ των επιδοτιςεων ενζργειασ, τθσ αναμόρφωςθσ του φορολογικοφ
ςυςτιματοσ και τθν πτϊςθ των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου.
Ρι επιδοτιςεισ ενζργειασ απορροφοφν το ζνα τζταρτο του προχπολογιςμοφ. Ωςτόςο,
ςτο πλαίςιο του προχπολογιςμοφ 2014/15, και προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί
δραςτικά το διογκοφμενο δθμοςιονομικό ζλλειμμα, θ Μυβζρνθςθ εφιρμοςε, τον Ιοφλιο
2014, ευρείεσ περικοπζσ ςτισ επιδοτιςεισ ενεργειακϊν προϊόντων που οδιγθςαν ςε
ςθμαντικζσ αυξιςεισ, ιδιαίτερα, των λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ καυςίμων, ζωσ και 78%.
Φο Χπουργείο Ρικονομικϊν ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα τισ βαςικζσ προβλζψεισ του
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2015-2016. Φο εν λόγω προςχζδιο προβλζπει
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δθμοςιονομικό ζλλειμμα 9,9% του ΑΕΣ, ζναντι μζγιςτου προβλεπόμενου 10,8% για το
τρζχον οικονομικό ζτοσ. Εκτιμάται ότι θ Σροεδρία κα ηθτιςει περαιτζρω διευκρινίςεισ
και τροποποιιςεισ δεδομζνου ότι και το προςχζδιο 2014-2015 προζβλεπε ζλλειμμα
12%, το οποίο τελικϊσ επαναπροςδιορίςκθκε ςε 10%.
Φο κόςτοσ επιδοτιςεων, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ του Χπουργείου Σετρελαίου,
ανζρχεται ςε LE61 δις. Αντίςτοιχα, ο προχπολογιςμόσ 2014-2015 προζβλεπε LE100
δις., για να διαμορφωκεί τελικά ςτα LE70 δις., λόγω τθσ πτϊςθσ, κατά τθν περίοδο Ιαν.
– Ιουλ. 2015, των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου. Ρι χαμθλζσ τιμζσ ςυνιςτοφν ζναν από
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το κόςτοσ επιδοτιςεων βαίνει μειοφμενο. Φαυτόχρονα, θ
ςτροφι ςτθν χριςθ λικάνκρακα από τθν τςιμεντοβιομθχανία, περιορίηει τισ ανάγκεσ
ειςαγωγισ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ενϊ, τζλοσ, αναμζνεται και θ εφαρμογι τθσ
δεφτερθσ φάςθσ περικοπϊν των επιδοτιςεων καυςίμων.
Θ διεκνισ οικονομικι βοικεια προβλζπεται για το νζο οικονομικό ζτοσ ςε LE2,2 δις.,
ςτα χαμθλότερα επίπεδά τθσ από τθν επανάςταςθ του 2011. Θ ςθμαντικι αυτι μείωςθ
αντικατοπτρίηει τθν αναηιτθςθ άλλων πθγϊν εςόδων, τόςο δανειςμοφ από τον εγχϊριο
τραπεηικό τομζα μζςω ζκδοςθσ ομολόγων αλλά και από τισ διεκνείσ αγορζσ μζςω
ευρω-ομολόγων.
Αναφορικά με ενδεχόμενθ ςφναψθ δανειακισ ςυμφωνίασ με το ΔΟΦ, θ Χπουργόσ
Διεκνοφσ Υυνεργαςίασ διλωςε πρόςφατα ότι δεν εξετάηεται το ενδεχόμενο, κακϊσ ο
ρυκμόσ των προτεινόμενων μεταρρυκμίςεων είναι αςφμβατοσ με τισ κοινωνικζσ
ςυνκικεσ τθσ Αιγφπτου. Μφκλοι τθσ αγοράσ, ωςτόςο, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο,
δεδομζνων των οξυμζνων προβλθμάτων ςυγκζντρωςθσ εςόδων.
Φα προβλεπόμενα φορολογικά ζςοδα μειϊνονται ςε LE422 δις., ςε ςυνζχεια
πολλαπλϊν αλλαγϊν ςτο ςφςτθμα φορολόγθςθσ. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ μειϊκθκε το
2015 από 25% ςε 22,5%, θ επιβολι πρόςκετου φόρου 5% ςε ειςοδιματα άνω των LE1
εκ. ματαιϊκθκε ενϊ, παράλλθλα, αναβλικθκε θ εφαρμογι φόρου 10% επί των κερδϊν
κεφαλαίου ςτο χρθματιςτιριο. Ζτςι, το ανωτζρω ποςό αντιςτοιχεί μόνο ςτα ζςοδα από
τον νζο ΦΣΑ, ο οποίοσ εφαρμόηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ.
Φζλοσ, το προςχζδιο προχπολογιςμοφ προβλζπει ςθμαντικι αφξθςθ κατά 12% των
δαπανϊν προγραμμάτων κοινωνικισ πρόνοιασ, που μεταφράηεται ςε ςυνολικά LE431
δις. και αντιςτοιχεί ςτο 49% των δθμόςιων δαπανϊν.
Ρικονομικοί αναλυτζσ επιςθμαίνουν ότι οι οικονομικζσ ςυνκικεσ βελτιϊνονται
ςταδιακά, βαςιηόμενοι ςτουσ αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και ςτισ πολλαπλζσ
αναβακμίςεισ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ κατά το τελευταίο εξάμθνο. Σαρ’ όλα αυτά,
θ οίκοσ Moody’s αξιολογεί αρνθτικά (“credit negative”) το προςχζδιο προχπολογιςμοφ
2015-2016, αναφζροντασ ότι παρά τθν προβλεπόμενθ δθμοςιονομικι προςαρμογι,
δεν αναμζνεται αντίςτοιχθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ, ενϊ οι δανειακζσ ανάγκεσ
παραμζνουν επικίνδυνα υψθλζσ ςε βάκοσ χρόνου.
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Υφμφωνα με τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2015/16 ο οποίοσ ςτοχεφει
ςτθν μείωςθ του ελλείμματοσ ςε 8,9% του ΑΕΣ, οι δθμόςιεσ δαπάνεσ παρουςιάηουν
αφξθςθ 17% ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο προχπολογιςμό και τα ζςοδα αναμζνεται
να αυξθκοφν κατά 28%. Φα φορολογικά ζςοδα αναμζνεται να διαμορφωκοφν ςε $ 54.6
δις. και οι δωρεζσ ςε $ 285 εκ. ζναντι $ 3,4 δις. το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ.
Ρι επιδοτιςεισ των καυςίμων υπολογίηονται ςε $ 8 δισ με εκτιμϊμενθ τιμι πετρελαίου
Brent $70 το βαρζλι, ενϊ οι επιδοτιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε $ 4 δισ.
Ρι δαπάνεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου χρζουσ τθσ Αιγφπτου κα αυξθκοφν κατά
ζνα τζταρτο ςε $ 31,6 δισ και οι δθμόςιεσ επενδφςεισ κα αυξθκοφν κατά 25% ςε $ 7,1
δισ.
5. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

5.1. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α) Φορολογία
Θ φορολογία ζχει διαμορφωκεί ωσ εξισ:


Φορολογία Επιχειριςεων : 25%



Φορολογία Επιχειριςεων του ενεργειακοφ τομζα 40%-55%



Φορολογία Ειςοδθμάτων φυςικϊν προςϊπων 25%

Β) Σροβλιματα δθμόςιασ διοίκθςθσ που δυςκολεφουν ι αποτρζπουν τθν αφξθςθ των
ελλθνικϊν εξαγωγϊν
Φζτοια εμπόδια και παρεμβάςεισ των αρχϊν δεν είναι ςπάνια, ιδίωσ ςε επίπεδο
αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν. Θ γραφειοκρατία, θ διαφκορά, οι αργοί ρυκμοί διεκπεραίωςθσ
διοικθτικϊν πράξεων, θ απροκυμία μεςαίων και κατϊτερων ςτελεχϊν προσ ανάλθψθ ευκφνθσ
και οι ςχοινοτενείσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ ςυνιςτοφν τα ςθμαντικότερα εμπόδια ςε επίπεδο
δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Γ) Δαςμολογικά και μθ δαςμολογικά εμπόδια
Σεριςςότερο παρατθροφνται τα εμπόδια τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ, και αφοροφν ςε μ
μζτρα/παρεμβάςεισ που προζρχονται από όργανα μεςαίου επιπζδου διοίκθςθσ.

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και παραπομπζσ περιζχονται ςτον Ρδθγό Γραφείου ΡΕΧ
Μαΐρου “ Doing Business” για τθν Αίγυπτο (αναρτθμζνοσ ςτθν κόμβο επιχειρθματικισ
πλθροφόρθςθσ του ΧΣ.ΕΠ. “Agora”:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=eg&mid=
50
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5.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ
Θ μετα-επαναςτατικι επιδείνωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ, ςε ςυνδυαςμό με το
διευρυνόμενο δθμοςιονομικό ζλλειμμα και τθν εκτεταμζνθ ζκδοςθ κρατικϊν
ομολόγων, είχαν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν επενδυτικι εμπιςτοςφνθ.
Ματά το οικονομικό ζτοσ 2013/14, οι ςυνολικζσ ΑΠΕ αυξικθκαν ςε απόλυτα μεγζκθ
κατά περίπου 10%, ςε LE265,09 δις., γεγονόσ που αντανακλά τθν ςχετικι βελτίωςθ του
πολιτικοφ και οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Επιςθμαίνεται, ότι οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ
ςυνιςτοφν ςτακερά το μεγαλφτερο ποςοςτό του ςυνόλου, ζναντι των δθμοςίων.
Φο οικ. ζτοσ 2010/11 είχε ςθμειωκεί μεγάλθ πτϊςθ (67,6%) των κακαρϊν ειςροϊν ςε
μόλισ $2,188 δις., ζναντι $ 6,8 δις. το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ. Φο 2011/12,
κατεγράφθ ςθμαντικι άνοδοσ τόςο των ςυνολικϊν επενδφςεων όςο και των ΑΠΕ, παρά
τθν κορφφωςθ τον εκροϊν. Ζκτοτε, οι ΑΠΕ αυξικθκαν κατά 3,4% ενϊ οι εκροζσ
περιορίςτθκαν κατά 13%.
Θ Αίγυπτοσ είναι ο πρϊτοσ αποδζκτθσ άμεςων ξζνων επενδφςεων ςτθν περιοχι τθσ
Οοτιοανατολικισ Ξεςογείου και θ ΕΕ από το 2007, όταν και υποςκζλιςε τισ ΘΣΑ, είναι
θ κφρια πθγι προζλευςθσ.
Ρι επενδφςεισ οικονομικοφ ζτουσ 2013/14 ανά κλάδο αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω
πίνακα, με τουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, αγοράσ ακινιτων, μεταφορϊν και φυςικοφ
αερίου βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ κατάταξθσ.
Επενδφςεισ ανά κλάδο 2013/14
Υθμαντικι αφξθςθ ςθμείωςαν ο τομζασ των καταςκευϊν (κυρίωσ κατοικίεσ) και των
«λοιπϊν εξορφξεων» (εκτόσ πετρελαίου/φυςικοφ αερίου). Φθν μεγαλφτερθ αφξθςθ
κατζγραψαν οι τομείσ τθσ μεταποίθςθσ (146%), γεωργίασ/άρδευςθσ (36%) και
μεταφορϊν (27%), ενϊ θ ςθμαντικότερθ μείωςθ ςθμειϊκθκε ςτουσ τομείσ τθσ
διφλιςθσ πετρελαίου (-89,5%), του τουριςμοφ (-48%) και φυςικοφ αερίου (-28,5%).
Μορυφαίοι επενδυτζσ ςτθν Αίγυπτο είναι το Θνωμζνο Βαςίλειο (47%), οι ΘΣΑ (20,5%)
και το Βζλγιο (5,7%). Ρι επενδφςεισ του Θνωμζνου Βαςιλείου το 2013/14 αυξικθκαν
κατά 30% ςε 5,1 δις., ενϊ τθσ Φουρκίασ και του Ματάρ, ςυμμάχων του ανατραπζντοσ
κακεςτϊτοσ, μειϊκθκαν κατά 81,7 και 71%, αντίςτοιχα, ωσ ςυνζπεια τθσ επιδείνωςθσ
των διμερϊν πολιτικϊν ςχζςεων.
Θ Μυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ζχει υπογράψει διμερείσ επενδυτικζσ ςυμφωνίεσ με αρκετζσ
χϊρεσ και ζχει κζςει ςε ιςχφ αντίςτοιχεσ ςυμφωνίεσ με όλα ςχεδόν τα κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ρι ςυμφωνίεσ με τα Μ/Ξ δεν περιζχουν ςθμαντικζσ δεςμεφςεισ
για απελευκζρωςθ των ξζνων επενδφςεων, εν αντικζςει με τθν επενδυτικι ςυμφωνία
μεταξφ Αίγυπτου και ΘΣΑ, θ οποία χορθγεί ςθμαντικζσ διευκολφνςεισ ςε αμερικανοφσ
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επενδυτζσ («national treatment»).
Μφριοσ ρυκμιςτισ και εκτελεςτισ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ τθσ Αιγφπτου είναι θ Γενικι
Αρχι επενδφςεων (GAFI), όπου λειτουργεί και το “one-stop-shop” για επενδυτζσ. Υειρά
κινιτρων ιςχφουν για τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν, ιδίωσ για τισ Ελεφκερεσ Ρικονομικζσ
Ηϊνεσ και Ηϊνεσ Επενδφςεων. Ρι ςυμπράξεισ Δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα (PPP), αν και
βρίςκονται ςε ςχετικά αρχικι φάςθ, ζχουν πραγματοποιθκεί για μια ςειρά
επενδυτικϊν ςχεδίων, ιδίωσ ςτισ υποδομζσ.
Υε γενικζσ γραμμζσ θ Αίγυπτοσ προςφζρει ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ξζνεσ επενδφςεισ και
θ νομοκεςία δεν διαχωρίηει μεταξφ ξζνων και Αιγυπτίων επενδυτϊν, με εξαίρεςθ ζνα
περιοριςμζνο αρικμό (ωσ επί το πλείςτον τομεακϊν) περιοριςμϊν, όπωσ π.χ. εξορφξεισ
και ανάπτυξθ κοιταςμάτων όπου απαιτείται ο ςχθματιςμόσ κοινοπραξιϊν. Επιπλζον, ςε
οριςμζνουσ τομείσ θ ξζνθ ςυμμετοχι επιτρζπεται από το νόμο, αλλά ςτθν πράξθ θ
πρόςβαςθ ςτουσ τομείσ αυτοφσ είναι δυςχερισ.
Υφμφωνα με επενδυτζσ, τα ςθμαντικότερα εμπόδια ςτθν υλοποίθςθ επενδφςεων είναι
οι κακυςτεριςεισ ςτισ μεταφορζσ ςυναλλάγματοσ, το ανϊτατο όριο (πλαφόν) 10% ςτισ
προςλιψεισ αλλοδαπϊν εργατϊν, θ ελλιπισ προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, θ
απαγόρευςθ ειςαγωγϊν από μθ αιγφπτιουσ, οι χρονοβόρεσ δικαςτικζσ διαδικαςίεσ, θ
ζλλειψθ εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ, θ γραφειοκρατία και θ νομοκετικι
πολυπλοκότθτα, κακϊσ και μθ δαςμολογικά εμπόδια.
Θ Κυβζρνθςθ ψιφιςε τον Μάρτιο 2015 νζο επενδυτικό νόμο, με τον οποίο ςτοχεφει
ςτθν βελτίωςθ του επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ και αντιμετϊπιςθ μακροχρόνιων
προβλθμάτων, που επθρεάηουν δυςμενϊσ το επιχειρείν και τθν προςζλκυςθ
επενδφςεων. Ρι κυριότερεσ προβλζψεισ του ζχουν ωσ εξισ:
Κίνθτρα
Ξείωςθ του φόρου επί των πωλιςεων για μθχανιματα και εξοπλιςμό από
10% ςε 5%, ενϊ διατθροφνται τα προθγοφμενα φορολογικά κίνθτρα ςτισ
υφιςτάμενεσ εταιρείεσ.
Ξείωςθ δαςμϊν ειςαγωγισ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν
παραγωγι ςε 2% αντί 5%.
Ξθ φορολογικά κίνθτρα (όπωσ χαμθλζσ τιμζσ ενζργειασ και κατάρτιςθ των
εργαηομζνων) για επενδυτικά ζργα που πλθροφν οριςμζνα κριτιρια όπωσ να
είναι ζνταςθσ εργαςίασ, να ανικουν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ ( εςωτερικοφ εμπορίου, ενζργειασ, γεωργίασ και μεταφορϊν),
να είναι μονάδεσ εγκαταςτθμζνεσ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.
Διαςφάλιςθ ιςότθτασ μεταξφ θμεδαπϊν και ξζνων επενδυτϊν ςτο δικαίωμα
ιδιοκτθςίασ γθσ
Δυνατότθτα αναβολισ αποπλθρωμισ τθσ αξίασ τθσ κρατικισ γθσ μζχρι τθν
ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.
Δυνατότθτα ςτθν κυβζρνθςθ να ςυμμετάςχει ςε επενδυτικά ςχζδια
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χρθςιμοποιϊντασ κρατικι γθ.
Δικαίωμα ςτθν κυβζρνθςθ άμεςθσ δωρεάν διάκεςθσ κρατικισ γθσ ςε
αναπτυξιακά
Ζργα από τον Απρίλιο του 2015 και για 5 χρόνια.
Μζτρα καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ
Εξουςιοδότθςθ ςτθν Γενικι Αρχι Επενδφςεων (GAFI) να ενεργεί ωσ «one-stopshop» όπου κα εκδίδονται οι τελικζσ άδειεσ για επενδφςεισ εντόσ 15 θμερϊν
Μακοριςμόσ μζγιςτου χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν επίλυςθ αφερεγγυότθτασ
εντόσ 120 θμερϊν αντί 2,5 ετϊν.
Δυνατότθτα ςτουσ επενδυτζσ ελεφκερθσ μεταφοράσ κερδϊν ςτο εξωτερικό.
Εξαίρεςθ τθσ Γενικισ Αρχισ Επενδφςεων (GAFI) από κυβερνθτικζσ οικονομικζσ
και διοικθτικζσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τισ προςλιψεισ προςωπικοφ
Επιπλζον εγγυιςεισ
Σροςταςία διευκυνόντων ςυμβοφλων από ποινικι δίωξθ για παραβάςεισ που
διαπράχκθκαν από μζλθ του προςωπικοφ.
Μακιζρωςθ μθχανιςμοφ για επίλυςθ των διαφορϊν μεταξφ Μυβζρνθςθσ και
επενδυτϊν μζςω υπουργικισ επιτροπισ που φζρει τον τίτλο «Επιτροπι
Επίλυςθσ Διαφορϊν»
Άλλεσ μεταρρυκμίςεισ
Κδρυςθ του «Εκνικοφ Μζντρου Ανάπτυξθσ και Σροϊκθςθσ Επενδφςεων» με
αρμοδιότθτεσ:
ςχεδιαςμό των επενδυτικϊν πολιτικϊν και εκπόνθςθ ςχεδίων για το ςφνολο
τθσ χϊρασ.
-παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων αυτϊν.
-προϊκθςθ των επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςε τοπικό και ςε διεκνζσ επίπεδο.
-απαγόρευςθ ίδρυςθσ βιομθχανιϊν ζνταςθσ ενζργειασ (όπωσ λιπαςμάτων,
ςίδθρου και χάλυβα) ςε ελεφκερεσ ηϊνεσ.
-καταγγελία ςυμβάςεων
που υπεγράφθςαν μεταξφ Μυβζρνθςθσ και
επενδυτϊν εφόςον θ εκτζλεςθ του ζργου δεν ξεκινιςει εντόσ 6μινου.
Κυβερνθτικζσ αποφάςεισ:
μείωςθ από 30% ςε 25% του ανϊτατου ορίου φορολογίασ ειςοδιματοσ για
άτομα και επιχειριςεισ
Σ.Δ. Απριλίου 2014, απαγόρευςθ ςε τρίτουσ να προςβάλλουν με ζνδικα μζςα
ςυμβόλαια μεταξφ Μυβζρνθςθσ - επενδυτϊν
Κριτικι:
Αν και ο νόμοσ κατοχυρϊνει το δικαίωμα των επενδυτϊν για μεταφορά
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χρθμάτων ςτο εξωτερικό, τοφτο μπορεί να αντιβαίνει ςτουσ τρζχοντεσ
περιοριςμοφσ που επιβάλλονται από τθν Μεντρικι Φράπεηα τθσ Αιγφπτου ςτθν
μεταφορά χρθμάτων
Φα ςυνικθ γραφειοκρατικά εμπόδια που μπορεί να εμποδίςουν τθν
Μυβζρνθςθ ςτο να είναι ςυνεπισ ςτισ προκεςμίεσ ζκδοςθσ αδειϊν και επίλυςθσ
αφερεγγυότθτασ.
Αςάφεια εκφράςεων όπωσ «αναπτυξιακά» ζργα ςτα οποία θ κυβζρνθςθ
μπορεί να προχωριςει άμεςα ςε απευκείασ ανάκεςθ
Θ Σαγκόςμια Φράπεηα κατζταξε τθν Αίγυπτο το 2006/07 ςτθν κορυφι των κρατϊν όςον
αφορά τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο επιχειρθματικό κλίμα παγκοςμίωσ, ωςτόςο θ απόδοςθ
τθσ Αιγφπτου ςτθ ςυνολικι κατάταξθ επιχειρείν για το 2014 τθν κατατάςςει 112 θ
μεταξφ 189 χωρϊν. Υφμφωνα με τθ ςχετικι ζκκεςθ, θ Αίγυπτοσ ζχει βελτιωμζνεσ
αποδόςεισ, ζναντι 2014, όςον αφορά τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ και τουσ
επενδυτζσ μειοψθφίασ, ςτακερζσ αναφορικά με τθν καταχϊρθςθ ιδιοκτθςίασ και τθν
εφαρμογι ςυμβάςεων, ενϊ επιδεινϊκθκαν οι δείκτεσ ςε τομείσ όπωσ: ζναρξθ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ζκδοςθ αδειϊν θλεκτροδότθςθσ, λιψθ πιςτϊςεων,
φορολόγθςθ και πτωχευτικό δίκαιο.
Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο επενδφςεων, τθν εταιρικι
και εργαςιακι νομοκεςία, τον τραπεηικό τομζα κ.ο.κ. περιζχονται ςτον οδθγό «Doing
Business» του Γραφείου ΡΕΧ Μαΐρου, αναρτθμζνου ςτο: www.agora.mfa.gr/eg50
6. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ρ τραπεηικόσ τομζασ ςυνιςτά κεμελιϊδθ παράγοντα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ
Αιγφπτου, επιδεικνφοντασ ςθμαντικζσ αντοχζσ από τθν επανάςταςθ του 2011 και
ζπειτα. Θ ανκεκτικότθτα του τομζα βαςίηεται ςτθν ςυντθρθτικι πολιτικι τθσ Μεντρικισ
Φράπεηασ και ςτισ μεταρρυκμίςεισ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ςε ςχζςθ, κυρίωσ, με τθν
ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθν αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ματά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ διαδραμάτιςε κομβικό ρόλο
ςτθν ανάπτυξθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ςυνιςτϊντασ τον κφριο δανειςτι τθσ
Μυβζρνθςθσ. Δεδομζνων τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ, των υψθλϊν ρυκμϊν
πλθκωριςμοφ, τθσ φφεςθσ βαςικϊν τομζων οικονομίασ και τθσ διεφρυνςθσ του
δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, θ Μυβζρνθςθ προζβθ ςε επανειλθμμζνεσ εκδόςεισ
ομολόγων, δανειηόμενθ από τισ εγχϊριεσ τράπεηεσ, των οποίων ο δείκτθσ χορθγιςεων
προσ κατακζςεισ, περίπου 41%, είναι από τουσ χαμθλότερουσ τθσ περιοχισ Β. Αφρικισ
και Ξζςθσ Ανατολισ.
Από τθν εξζγερςθ του 2011, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα των εγχϊριων τραπεηϊν τθσ
Αιγφπτου ζχει επανειλθμμζνα υποβακμιςτεί, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ υπερβολικισ
ζκκεςισ τουσ ςτο δθμόςιο χρζοσ (τον Δεκζμβριο 2014 κατείχε 78% των κρατικϊν
ομολόγων). Ωςτόςο, θ χρθματοδότθςθ και θ ρευςτότθτα ςυνιςτοφν διαχρονικά
πλεονζκτθμα για τθν πλειονότθτα των ιδρυμάτων, χάρθ ςτο υψθλό ποςοςτό των
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ιδιωτικϊν κατακζςεων ςε ςχζςθ με τθν εγχϊρια και ξζνθ χρθματοδότθςθ. Oι οίκοι
Moody’s (Απρίλιοσ 2015) και Standard & Poor’s (Ξάιοσ 2015) αναβάκμιςαν, τισ
αξιολογιςεισ τουσ όςον αφορά τισ κατακζςεισ των τραπεηϊν National Bank of Egypt,
Banque Misr, Banque Du Caire και Commercial International Bank ςε B3 και Β-,
αντίςτοιχα. Ρ οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Moody’s εκτιμά ότι οι αιγυπτιακζσ
τράπεηεσ διακζτουν ευνοϊκζσ προοπτικζσ χρθματοδότθςθσ λόγω τθσ ιςχυρισ
κατακετικισ τουσ βάςθσ. Ρι κατακζςεισ ανζρχονται ςε άνω των 3/4 του ςυνολικοφ
ενεργθτικοφ, διευκολφνοντασ τα τραπεηικά ιδρφματα ςτθ λειτουργία τουσ, χωρίσ να
βαςίηονται ςε επιςφαλείσ αγορζσ και ξζνθ χρθματοδότθςθ.
Υτθν χϊρα λειτουργοφν 40 τράπεηεσ, εμπορικζσ, μθ εμπορικζσ, κρατικζσ και ιδιωτικζσ.
Υτθν πράξθ, θ πλειονότθτα των τραπεηϊν λειτουργοφν ωσ εμπορικζσ, ενϊ υφίςτανται
και εξειδικευμζνεσ (π.χ. ςτον κτθματομεςιτικό ι ςτον γεωργικό τομζα). Ρι μεγαλφτερεσ
κρατικζσ τράπεηεσ είναι οι Misr Bank, National Bank of Egypt και Banque du Caire
(υπολογίηεται ότι ελζγχουν άνω του 40% των ςτοιχείων του τραπεηικοφ τομζα τθσ
χϊρασ) και, αντιςτοίχωσ, ιδιωτικζσ (ςυνολικά 26) είναι θ Commercial International
Bank, Nationale Societe Generale, HSBC Egypt και θ Credit Agricole Egypt. λεσ οι
τράπεηεσ τελοφν υπό τθν εποπτεία τθσ Μεντρικισ Φράπεηασ, ωςτόςο θ Arab
International Bank, Nasr Social Bank, και National Investment Bank εξαιροφνται λόγω
ειδικϊν διατάξεων.
Θ Μεντρικι Φράπεηα δεν ζχει εκδϊςει νζεσ άδειεσ λειτουργίασ αιγυπτιακισ ι ξζνθσ
τράπεηασ από το 1979 και το 2009 επιβεβαίωςε ότι δεν κα υπάρξουν νζεσ άδειεσ
λειτουργίασ ςτο προβλεπτό μζλλον. Ρ μόνοσ τρόποσ ειςόδου ςτθν αγορά (πζραν τθσ
ιδρφςεων γραφείου αντιπροςϊπευςθσ) είναι θ εξαγορά υφιςτάμενου τραπεηικοφ
ιδρφματοσ.
Φο 2013 οι ςθμαντικότερεσ εξαγορζσ ιταν τθσ Société Générale από τθν Qatar National
Bank και τθσ BNP Paribas Egypt από τθν Emirates National Bank of Dubai. Φον Ξάιο
2015 ανακοινϊκθκε θ εξαγορά τθσ Piraeus Bank Egypt (Φράπεηα Σειραιϊσ) από τθν Al
Ahli Bank of Kuwait.
Ξακροπρόκεςμα, τα κεμελιϊδθ μακροοικονομικά μεγζκθ που ζχουν προςελκφςει
τράπεηεσ του Μόλπου ςτθν αγορά αναμζνεται να διατθρθκοφν: διαφοροποιθμζνθ
οικονομία, μεγάλοσ και νεανικόσ πλθκυςμόσ, προςδοκϊμενοι ρυκμοί ανάπτυξθσ τα
επόμενα χρόνια.
Από τθν ζναρξθ τθσ μεταρρφκμιςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ θ κυβζρνθςθ ζχει
αποςφρει τθν ςυμμετοχι τθσ από πολλζσ τράπεηεσ και το 2006 ιδιωτικοποίθςε τθν
κρατικι Bank of Alexandria. Ρι προςπάκειεσ αναδιάρκρωςθσ των υπόλοιπων τριϊν
κρατικϊν τραπεηϊν (Banque Misr, Banque du Caire, National Bank of Egypt), δεν ζχουν
αποδϊςει. Φο 2009 θ Μεντρικι Φράπεηα απζρριψε τθν ιδιωτικοποίθςι τουσ λόγω
αδυναμίασ εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ τιμιματοσ.
Ρ τραπεηικόσ τομζασ καταγράφει ςτακερά ανοδικι πορεία, με το ςυνολικό ενεργθτικό
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των τραπεηϊν να αυξάνεται κατά 16,1% κατά το 2013/14. Ρ δείκτθσ κεφαλαιακισ
επάρκειασ ανιλκε ςε 13% τον Ιοφνιο 2014, υψθλότερα από το κεςπιςμζνο κατϊτατο
όριο του 10% και το προτεινόμενο 8% τθσ Υυνκικθσ τθσ Βαςιλείασ.
Τραπεηικόσ Τομζασ Αιγφπτου

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων Μεντρικισ Φράπεηασ: Γραφείο ΡΕΧ

Φον Ξάιο 2013, είχε εγκρικεί ο νόμοσ Sukuk (ιςλαμικϊν ομολόγων). Ρκτϊ από τισ
τράπεηεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά τθσ Αιγφπτου επρόκειτο να
δθμιουργιςουν ταμείο επενδφςεων ειδικευμζνο ςε Sukuk που κα εκδίδονται από τθν
κυβζρνθςθ (Faisal, Εκνικι Φράπεηα Ανάπτυξθσ, Albaraka και θ United Bank) κακϊσ και
τθ National Société Générale). Ρ νόμοσ προζβλεπε ότι οι τράπεηεσ κα ςυμβάλουν ςε
ποςοςτό 70-80% ςτα κεφάλαια του ταμείου και το υπόλοιπο κα καλυφκεί με δθμόςια
εγγραφι. Ρι εκτιμιςεισ διίςτανται αναφορικά με τθν ουςιαςτικι ςυμβολι του εν λόγω
ιςλαμικοφ επενδυτικοφ εργαλείου ςτθν ανάπτυξθ, ενϊ μετά τθν ανατροπι του Ξόρςι
τον Ιοφνιο του 2013 θ ςχετικι νομοκεςία είχε «παγϊςει». Υτισ αρχζσ του 2014, θ
Εποπτικι Αρχι Χρθματοοικονομικοφ Υυςτιματοσ αποφάςιςε τθν ενςωμάτωςθ τθσ
ςχετικισ νομοκεςίασ ςε αυτι του χρθματιςτθρίου. Σαρ’ όλα αυτά, κφκλοι τθσ αγοράσ
αμφιςβθτοφν τθν δυνατότθτα του εν λόγω εργαλείου να ςυμβάλλει ςτθν προςζλκυςθ
επενδφςεων για τθν χρθματοδότθςθ μεγάλων ζργων.
Θ οικονομικι ανάκαμψθ που ςθμειϊκθκε το 2014 αντανακλάται και ςτο
χρθματιςτιριο, το οποίο για το 2014 αναδείχκθκε ωσ το πιο καινοτόμο τθσ Αφρικισ
από τθν εταιρεία επενδφςεων χαρτοφυλακίου «Africa Investor Group». Ρ βαςικόσ
δείκτθσ «EGX 30» κατζγραψε, μεταξφ 2012-2014, κζρδθ 51%, 24% και 32%, αντίςτοιχα,
παρά τισ πολλαπλζσ πολιτικζσ και οικονομικζσ προκλιςεισ.
Ρ όγκοσ ςυναλλαγϊν τίτλων το 2014 ςθμείωςε ιςτορικό υψθλό, με 57 δις. τίτλων,
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ζχοντασ διπλαςιαςτεί ζναντι 2013. Θ αξία των μετοχϊν που διαπραγματεφτθκαν
υπερζβθ τα LE189 δις. και θ κεφαλαιοποίθςθ τα LE500 δις., αυξθμζνθ κατά 17% ζναντι
2013. Ρι κακαρζσ ςυναλλαγζσ ξζνων επενδυτϊν ανιλκαν ςε άνω των LE3,4 δις. και
αναδείχκθκαν κακαροί αγοραςτζσ για πρϊτθ φορά μετά τθν επανάςταςθ του 2011. Θ
αγορά ομολόγων ξεπζραςε τα LE67 δις., επίςθσ ιςτορικό υψθλό, ενϊ θ κεφαλαιακι
επζκταςθ αυξικθκε κατά 86% ςε LE9,3 δις., με τθν ςυμβολι του χρθματιςτθρίου ςτθν
οικονομικι ανάκαμψθ, μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ των ειςθγμζνων εταιρειϊν.
7. ΤΠΟΓΟΜΔ (ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΜΔΣΑΦΟΡΔ – ΚΑΣΑΚΔΤΔ – ΣΠΔ)

7.1 Ενϋργεια
H χϊρα διακζτει διαφοροποιθμζνεσ ενεργειακζσ πθγζσ πετρελαίου και φυςικοφ
αερίου, ςτακμοφσ υδροθλεκτριςμοφ και μεγάλεσ δυνατότθτεσ παραγωγισ αιολικισ και
θλιακισ ενζργειασ. Ρι ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςε ενζργεια καλφπτονται κατά 87% από
φυςικό αζριο και πετρζλαιο και κατά το υπόλοιπο από υδροθλεκτρικά ζργα και αιολικι
ενζργεια. Θ Αίγυπτοσ είναι θ μεγαλφτερθ χϊρα παραγωγισ ενζργειασ ςτθν Ξζςθ
Ανατολι. Θ ηιτθςθ για θλεκτρικι ενζργεια αναμζνεται να αυξάνεται με ετιςιο ρυκμό
6% τθν επόμενθ επταετία εκ των οποίων 3% αφορά τθν αγορά καυςίμων, γεγονόσ που
κακιςτά τον εν λόγω τομζα ιδιαίτερα προςοδοφόρο για επενδφςεισ
Ρ Φομζασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Αιγφπτου αυτι τθ ςτιγμι αρικμεί επτά
περιφερειακζσ κρατικζσ εταιρείεσ παραγωγισ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ που
υπάγονται ςτθν Αιγυπτιακι Αρχι Θλεκτριςμοφ (ΕΕΑ).
Ενεργειακό δυναμικό (GWh)
Υυνολικι εγκαταςτθμζνθ ιςχφσ
Σαραγόμενθ ενζργεια
Εξαγόμενθ ενζργεια

2012
27.049
146.796
1.443

2013
31.090
157.406
1.576

2014
34.199
168.740
1.633

2015*
37.619
185.614
1.733

Σθγι: Χπουργείο Θλεκτριςμοφ και Ενζργειασ

Yπάρχουν ςχζδια για αναβάκμιςθσ τθσ ενεργειακισ διαςφνδεςθσ μεταξφ τθσ Αιγφπτου
και των αραβικϊν χωρϊν του Ξαγκρζμπ, ενϊ ςτα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα ζχει
ςυμπεριλθφκεί ο αγωγόσ διαςφνδεςθσ Αιγφπτου – Ευρϊπθσ μζςω Ελλάδοσ. Ρι
διαδικαςίεσ για τθν ςφνδεςθ Αιγφπτου – Υαουδικισ Αραβίασ είναι ςτο ςτάδιο τθσ
ολοκλιρωςθσ και ζχει ανακοινωκεί ότι το ζργο κα τεκεί ςε λειτουργία τθσ το 2015 με
ςυνολικι ιςχφ 3000 MW και κόςτοσ $ 570 εκ. κακϊσ επίςθσ και των ζργων τθσ
Ανατολικισ Νεκάνθσ του Οείλου και τθσ διαςφνδεςθσ Αιγφπτου - Υουδάν.
Ρρόγραμμα αφξθςθσ ιςχφοσ ζωσ το 2027
περίοδοσ
2012-2017
2017-2022
2022-2027

ιςχφσ
15360 (MW)
16450 (MW)
18700 (MW)
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ςφνολο

50410 (MW)

Ρρόγραμμα καταςκευισ ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ 2012 -2017
Κυβερνθτικά ζργα

Ζργα ιδιωτικοφ τομζα

6900 MW

5500 MW

1492 MW

1250 MW

Θερμοθλεκτρικοί
ςτακμοί
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ
Σθγι: Χπουργείο Θλεκτριςμοφ και Ενζργειασ

Ρετρζλαιο-Φυςικό αζριο
Θ Αίγυπτοσ υπιρξε ςθμαντικόσ εξαγωγζασ πετρελαίου κατά τισ δεκαετίεσ του 80 και
του 90. Θ ςυνολικι παραγωγι, ωςτόςο, ζχει μειωκεί ζναντι του μζγιςτου ςθμείου τθσ
το 1996 από 935.000 βαρζλια ανά θμζρα ςε 700.000 2013. Αντίςτροφα, θ κατανάλωςθ
αυξικθκε ςτακερά, ξεπερνϊντασ τα επίπεδα παραγωγισ το ζτοσ 2006. Θ παραγωγι
προϊόντων πετρελαίου το 2013 ιταν 445.000 βαρζλια θμερθςίωσ και θ κατανάλωςθ
770.000 βαρζλια. Θ Αίγυπτοσ παραμζνει ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτο διεκνζσ πετρελαϊκό
εμπόριο, δεδομζνθσ τθσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ τθσ Διϊρυγασ του Υουζη.
O ενεργειακόσ χάρτθσ τθσ Αιγφπτου αλλάηει άρδθν εν μζςω μάλιςτα μιασ πολφπλοκθσ
πολιτικισ κατάςταςθσ και πλζον θ διαχείριςθ τθσ εςωτερικισ ενεργειακισ αγοράσ
αποτελεί προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τισ εξαγωγζσ. Θ απόφαςθ για τθν διακοπι
προμικειασ του Ιςραιλ με φυςικό αζριο, αποδζςμευςε ςθμαντικό μερίδιο από τισ
αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ μολονότι οι εξαγωγζσ προσ τθν Ιορδανία κα ςυνεχιςτοφν,
ωςτόςο ςε χαμθλότερα επίπεδα. Θ νζα Μυβζρνθςθ ζχει ωσ προτεραιότθτα τον
ενεργειακό τομζα και επιδιϊκει να ενιςχφει τισ επενδφςεισ ςϋ αυτόν μζςω νζων γφρων
παραχϊρθςθσ
Εκτιμάται ότι θ Αίγυπτοσ κα ςυνεχίςει να ειςάγει φυςικό αζριο για τα επόμενα τζςςερα
χρόνια, για να αντιμετωπίςει τισ ελλείψεισ που εκτιμϊνται ςε 750 εκ. κ.μ θμερθςίωσ για
τθν λειτουργία των ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ και τθσ βιομθχανία.
Φο ενεργειακό ζλλειμμα, προϊόν ςε μεγάλο βακμό τθσ πολιτικισ αναταραχισ και τθσ
οικονομικισ απορρφκμιςθσ που αυτι επζφερε, ςυνιςτά τθν μεγαλφτερθ πρόκλθςθ των
τελευταίων Μυβερνιςεων, οι οποίεσ με τθν πρόφαςθ τθσ μεταβατικότθτασ
προςπακοφςαν απλϊσ να διαχειριςτοφν μια πολφπλοκθ κατάςταςθ θ οποία ωςτόςο
απαιτεί μακροχρόνια ςτρατθγικι και «γενναίεσ» αποφάςεισ. Φο τοπίο φαίνεται να
αλλάηει δεδομζνου ότι θ νζα Μυβζρνθςθ ζχει προβεί ςε ακρόεσ ειςαγωγζσ φυςικοφ
αερίου για να καλφψει άμεςα το ακανκϊδεσ ενεργειακό ζλλειμμα, ζχει υπογράψει νζεσ
ςυμφωνίεσ με ξζνεσ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ για
ζρευνα και εκμετάλλευςθ
υδρογονανκράκων, ζχει ξεκινιςει τον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ επιδοτιςεων
ενζργειασ και επιδιϊκει νζεσ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ για προμικεια φυςικοφ αερίου
(πχ από τθν Μφπρο).
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Φον Ιοφνιο του 2014, θ Μυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν μείωςθ των επιδοτιςεων για τθν
ενζργεια κατά EGP 41 δισ ςτο πλαίςιο μζτρων για μείωςθ του δθμοςιονομικοφ
ελλείμματοσ ςτο 10% του ΑΕΣ το οικ. ζτοσ 2014/15 με ςτόχο τθν πλιρθ εξάλειψθ των
επιδοτιςεων ςε ορίηοντα 5ετίασ.
Ρροβλζψεισ για τθν αγορά ενζργειασ
πετρζλαιο
παραγωγι
κατανάλωςθ
ειςαγωγζσ*

2012
637.000 b/d
814.000 b/d
83.000 b/d

2021
578.500 b/d
1.090.000 b/d
370.000 b/d

64,4 δις cm
47,6 δις cm
16,8 δις cm

86,5 δις cm
70,3 δις cm
14 δις cm

μεταβολ
ι
%21/12
-9,1%
33,9%
345,8%

φυςικό αζριο
παραγωγι
κατανάλωςθ
εξαγωγζσ

34,3%
47,7%
-16,7%

* ειςαγωγζσ διχλιςμζνου πετρελαίου
Σθγι: British Petroleum Statistical Energy Survey

Υφμφωνα με τισ προβλζψεισ ζρευνασ του British Petroleum Statistical Energy Survey,
ζωσ το 2021, το ζλλειμμα μεταξφ παραγωγισ και κατανάλωςθσ πετρελαίου κα
διευρυνκεί ενϊ ενδιαφζρον παρουςιάηει θ μεγάλθ άνοδοσ των ειςαγωγϊν διυλιςμζνου
πετρελαίου λόγω ζλλειψθσ ςχετικισ υποδομισ. Επίςθσ παρά τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ φυςικοφ αερίου, οι εξαγωγζσ ζωσ το 2021 κα μειωκοφν κακϊσ θ αφξθςθ
τθσ κατανάλωςθ κα είναι μεγαλφτερθ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ.
Φα βεβαιωμζνα αποκζματα πετρελαίου τθσ Αιγφπτου ανζρχονται ςε 4.4 δισ βαρζλια
(εκτ. CIA Factbook, Ιαν 2014) Υφμφωνα με επίςθμεσ εκτιμιςεισ τα αποκζματα επαρκοφν
για περίοδο 40—45 χρόνων.
Θ Αίγυπτοσ, διακζτει 2,186 τρισ κ.μ. βεβαιωμζνα αποκζματα φυςικοφ αερίου (εκτ. CIA
Factbook , Ιαν 2014). Σοςοςτό 56% του ςυνόλου τθσ παραγωγισ κατευκφνεται κυρίωσ
ςτον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ, ο οποίοσ ςυνιςτά και τον μεγαλφτερο καταναλωτι
(το 90% των ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ χρθςιμοποιεί φυςικό αζριο).Ρ
βιομθχανικόσ τομζασ καταναλϊνει το 29% τθσ παραγωγισ, ο πετρελαϊκόσ το 12% ενϊ
ποςοςτό μόλισ 2% κατευκφνεται ςτθν οικιακι χριςθ Φο εκνικό δίκτυο φυςικοφ αερίου
καταλαμβάνει μικοσ 17.056 χλμ και θ χωρθτικότθτά του ανζρχεται ςε 160 δις. κ.μ.
(2010)
O Αιγφπτιοσ Χπουργόσ Σετρελαίων υπζγραψε τον Ιανουάριο 2015 6 νζεσ ςυμφωνίεσ
για εξερεφνθςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτισ περιοχζσ τθσ Δυτικισ Εριμου,
ςτον Μόλπο του Υουζη και ςτθν Ξεςόγειο Θάλαςςα, με τισ ιταλικζσ εταιρίεσ Edison και
IEOC, τθν γερμανικι RWE Dea, τθν βρετανικι British Petroleum και τθν Petroceltic.
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Υυμφωνία μεταξφ του Ρργανιςμοφ Σετρελαίων και τθσ ιταλικισ εταιρείασ
Edison, με ελάχιςτο φψοσ επζνδυςθσ 20 εκατ. δολάρια για διεξαγωγι
διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων ςειςμικϊν ερευνϊν ςε ζκταςθ 1866 τ.χλμ. και
διάνοιξθ τριϊν νζων πθγϊν, ςτθν Δυτικι Ερθμο.
Υυμφωνία του Αιγυπτιακοφ Ρργανιςμοφ με τθ γερμανικι RWE Dea , με
επενδφςεισ φψουσ $ 45 εκ. για διεξαγωγι τριςδιάςτατων ςειςμικϊν ερευνϊν
και 4 νζεσ πθγζσ, ςε ζκταςθ 187 τ. χλμ. ςτον κόλπο του Υουζη.
Υφμβαςθ με τθν ιταλικι Edison και τθν γερμανικι RWE Dea, με ελάχιςτθ
επζνδυςθ $ 45 εκ. για τριςδιάςτατεσ ςειςμικζσ ζρευνεσ και 2 νζεσ πθγζσ , ςε
ζκταςθ 365 τ.χλμ, ςτθν περιοχι Al-Amal, του Μόλπου του Υουζη.
Υυμφωνία τθσ Αιγυπτιακισ Εταιρείασ Φυςικοφ Αερίου (EGAS) με τισ εταιρείεσ
Edison και Petroceltic, με ελάχιςτθ επζνδυςθ $ 100 εκ. για διεξαγωγι ςειςμικϊν
ερευνϊν τριϊν διαςτάςεων και δφο νζεσ πθγζσ, ςε ζκταςθ 3.397 τ. χλμ. ςτθ
καλάςςια περιοχι βορείωσ του Port Fouad ςτθν Ξεςόγειο.
Υυμφωνία τθσ EGAS με τθν ιταλικι IEOC και τθν βρετανικι BP , με ελάχιςτθ
επζνδυςθ $ 145 εκ. για τριςδιάςτατεσ ςειςμικζσ ζρευνεσ και διάνοιξθ δφο νζων
πθγϊν ςε ζκταςθ 4565 τ.χλμ. ςτθν καλάςςια περιοχι Crown τθσ Ξεςογείου .
Υυμφωνία τθσ EGAS με τθν ιταλικι εταιρεία IEOC, με ελάχιςτθ επζνδυςθ $ 130
εκ. για διεξαγωγι διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων ςειςμικϊν ερευνϊν ςε
ζκταςθ ςε ζκταςθ 5105 τ.χλμ., βορείωσ τθσ περιοχισ Leil, ςτθν Ξεςόγειο
Θάλαςςα.
Φον Ξάρτιο 2015, Θ BP υπζγραψε ςυμφωνία με τθν Μυβζρνθςθ για τθν ανάπτυξθ
κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου, από κοινοφ με γερμανικι και ρωςικι ενεργειακι
εταιρεία. H BP κατζχει 65% του ζργου και αναμζνεται να προβεί ςε επενδφςεισ φψουσ
$12 δις. Φο ζργο αφορά τθν ανάπτυξθ κοιταςμάτων 5 τρις. κ.π. κακϊσ και 55 εκ.
βαρελιϊν ςυμπυκνωμάτων, ενϊ θ παραγωγι εκτιμάται ότι κα ξεκινιςει το 2017.
Φον Ξάιο 2015 θ αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ και θ ιταλικι Eni, υπζγραψαν ςυμφωνία για
ζρευνα και εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων αξίασ περίπου $ 2 δισ για περίοδο 4 ετϊν.
Υτο πλαίςιο τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ, θ ENI πρόκειται να πραγματοποιιςει επενδφςεισ
φψουσ $ 1,5 δισ ςε ζρευνεσ ςτο Υινά, $ 380 εκ. ςε γεωτριςεισ ςε 5 περιοχζσ βορείωσ
του Σορτ Υάιντ, μία γεϊτρθςθ ςτο Δζλτα του Οείλου κόςτουσ $ 80 εκ. και μία ςτον
Μόλπο του Υουζη κόςτουσ $ 40 εκ.
Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ζχει προςκαλζςει ςτθν Μυβζρνθςθ αδυναμία εκπλιρωςθσ
ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων προσ τισ ξζνεσ εταιρείεσ για εξαγωγζσ υγροποιθμζνου
φυςικοφ αερίου. Θ χϊρα διακζτει δφο εργοςτάςια LNG, ςτθν Δαμιζττα και το Ιντκοφ
(ανατολικά τθσ Αλεξάνδρειασ) για τθν μετατροπι φυςικοφ αερίου ςε υγρό, εκ των
οποίων το πρϊτο δεν λειτουργεί από το 2012 ενϊ το δεφτερο υπολειτουργεί. Αρχζσ
του 2014, ο όμιλοσ BG που διαχειρίηεται τθν μονάδα ςτο Ιντκοφ, κιρυξε κατάςταςθ
ανωτζρασ βίασ για τισ εξαγωγζσ από τθν Αίγυπτο, κακϊσ θ Μυβζρνθςθ ακζτθςε
ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για προμικεια φυςικοφ αερίου. Επιπλζον, οι εταιρείεσ
εξερεφνθςθσ είναι απρόκυμεσ ςτθν εκμετάλλευςθ πλοφςιων εξωχϊριων κοιταςμάτων,
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επειδι ιςχυρίηονται ότι το ποςό που θ Μυβζρνθςθ τουσ καταβάλει, καλφπτει μόλισ το
επενδυτικό κόςτοσ τουσ.
Θ κοινοπραξία εταιρειϊν εξόρυξθσ φυςικοφ αερίου από το εξωχϊριο κοίταςμα Φαμάρ
του Ιςραιλ, διλωςε ότι υπζγραψε προκαταρκτικι ςυμφωνία μθ δεςμευτικοφ
χαρακτιρα για τθν πϊλθςθ φυςικοφ αερίου προσ τθν εταιρεία Union Fenosa Gas (UFG)
θ οποία διακζτει μονάδασ υγροποίθςθσ φυςικοφ αερίου ςτθν Δαμιζττα, ςτθν βόρεια
είςοδο τθσ Διϊρυγασ Υουζη. Υφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Noble Energy Inc με ζδρα τισ
ΘΣΑ και θ οποία μετζχει κατά 36% ςτθν κοινοπραξία που εκμεταλλεφεται το κοίταςμα
Φαμάρ, θ επιςτολι προκζςεων ( Letter of Intend) που υπεγράφθ, προβλζπει ςφμβαςθ
διάρκειασ 15 ετϊν και προμικεια ςυνολικά ζωσ 2,5 τρισ κ.π. (TCF ), φυςικοφ αερίου, ι
περίπου 440 εκ. κ.μ. θμερθςίωσ
Φον Ξάιο 2015 θ Μυβζρνθςθ δθμοςίευςε πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν
μίςκωςθ και δεφτερθσ πλωτισ μονάδασ αεριοποίθςθσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου,
διάρκειασ πζντε ετϊν. Φον Απρίλιο 2015 είχε παραλθφκεί θ πρϊτθ, από τθν νορβθγικι
εταιρεία Hoegh LNG θ οποία ζχει εγκαταςτιςει πλωτι μονάδασ για τθν
επαναεριοποίθςθ Χγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (LNG) ςτθν Ain Sokhna ςτθν Ερυκρά
Θάλαςςα.
Ξε ςτόχο τθν κάλυψθ του ενεργειακοφ ελλείμματοσ, οι κρατικζσ αιγυπτιακζσ εταιρείεσ
Φυςικοφ Αερίου EGAS και Σετρελαίου EGPC επιτρζπουν πλζον ςτον ιδιωτικό τομζα να
ειςάγει φυςικό αζριο ι υγροποιθμζνο φυςικό αζριο (LNG) μζςω του εκνικοφ δικτφου
ζναντι ανταποδοτικοφ τιμιματοσ για τθν μεταφορά του φυςικοφ αερίου μζςω των
υποδομϊν των εν λόγω εταιρειϊν
Θ αιγυπτιακι εταιρεία Carbon Holdings υπζγραψε ςυμφωνία φψουσ $ 1,7 δισ με τθν
ιταλικι Maire Tecnimont και τθν ελλθνικι Αρχιρόδον (50% ςυμμετοχι) για τθν
καταςκευι μονάδασ πετροχθμικϊν ςτθν Ain Sokhna ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα. Φο
ςυνολικό φψοσ τθσ επζνδυςθσ του ςυγκροτιματοσ «Φahrir Petrochemicals» αναμζνεται
να διαμορφωκεί ςτα $ 4,8 δισ και κα παράγει ετθςίωσ 1,36 εκ. τόνουσ αικυλενίου και
πολυαικυλενίου, παράγωγα του πετρελαίου τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθν
ςυςκευαςία, τα απορρυπαντικά και τα θλεκτρονικά. Ρι εργαςίεσ καταςκευισ
αναμζνεται να ξεκινιςουν εντόσ του 2015.
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ
Μυβερνθτικόσ ςτόχοσ είναι θ κάλυψθ 20% των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ από
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ζωσ το 2020 (αιολικι12%, υδροθλεκτρικι 5.8% και θλιακι 2.2%). Θ
χϊρα διακζτει πλοφςιο θλιακό και αιολικό δυναμικό: θ μζςθ θλιακι ακτινοβολία είναι
2000-32000 Kwh/m2/ζτοσ ςε όλθ τθ χϊρα και θ θμεριςια θλιοφάνεια από 9 ζωσ 11
ϊρεσ θμερθςίωσ, υπερτριπλάςια του διεκνοφσ μζςου όρου, ενϊ θ μζςθ ταχφτθτα του
ανζμου, ειδικά κατά μικοσ του Μόλπου του Υουζη, είναι 10,5 μ/sec. Θ Αίγυπτοσ διακζτει
μεγάλεσ ερθμικζσ εκτάςεισ οι οποίεσ δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ
ζργων ΑΣΕ τόςο για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΣΕ όςο και για τθν
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εξαγωγι των πλεοναςμάτων.
Αρμόδια Αρχι με κακοριςτικό ρόλο για τθν ανάπτυξθ των ΑΣΕ είναι θ Aρχι Οζων και
Ανανεϊςιμων Σθγϊν Ενζργειασ (New and Renewable Energy Authority–NREA).
Φον Υεπτζμβριο 2014 ανακοινϊκθκαν οι εγγυθμζνεσ τιμζσ αγοράσ (feed-in tariffs) από
το κράτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία παράγεται από μονάδεσ ΑΣΕ του ιδιωτικοφ
τομζα. Ρι τιμζσ κατανζμονται ςε πζντε κατθγορίεσ με κριτιριο τον χαρακτιρα τθσ
παραγωγικισ μονάδοσ ςε ςυνάρτθςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ.
Αν και το μζγιςτο επίπεδο παραγωγισ κακορίηεται ςε 50MWh, θ Μυβζρνθςθ διατθρεί
το δικαίωμα ζγκριςθσ μεγαλφτερων ζργων ενϊ οι τιμζσ αγοράσ κα κακορίηονται κατά
περίπτωςθ.
Ρ κακοριςμόσ εγγυθμζνων τιμϊν αγοράσ εκτιμάται ότι κα ςυντελζςει ςτθν επίτευξθ
παραγωγισ ςυνολικά 8 GW θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ. Φο Χπουργείο Ρικονομικϊν
κα επιδοτεί τθ χρθματοδότθςθ των ζργων ΑΣΕ, με 4% για οικιακοφσ και εμπορικοφσ
παραγωγοφσ κάτω των 200kWh και με 8% για εμπορικοφσ παραγωγοφσ από 200 ζωσ
500kWh. Σρόκειται να τεκεί ςε ιςχφ νόμοσ βάςει του οποίου κα παραχωρείται κρατικι
γθ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ μζςω ςυμφωνιϊν χρθςικτθςίασ και ςε κόςτοσ 2% τθσ αξίασ τθσ
παραγόμενθσ ενζργειασ. Για ζργα θλιακισ ενζργειασ, θ διάρκεια παραχϊρθςθσ
κακορίηεται ςε 25 ζτθ και για αιολικισ ςε 20. Σαράλλθλα, οι επενδυτζσ κα
επιβαρφνονται με μόνο 2% των προβλεπόμενων δαςμϊν για ειςαγωγζσ ςχετικοφ
εξοπλιςμοφ.
Εκτιμάται ότι κα απαιτθκοφν 2.500 MW ετθςίωσ κατά τθν προςεχι πενταετία για τθν
κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν, με εκτιμϊμενο κόςτοσ ανάπτυξθσ περίπου $12,5
δις.
Φον Απρίλιο 2015, 137 αιγυπτιακζσ και διεκνείσ εταιρείεσ επελζγθςαν για εκτζλεςθ
ζργων αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ δυναμικότθτασ 4.300 megawatt αξίασ $ 6 δισ.
Από τισ επιλεγμζνεσ εταιρείεσ, 13 εταιρείεσ κα εγκαταςτιςουν ςτακμοφσ
θλεκτροπαραγωγισ από θλιακισ ενζργεια δυναμικότθτασ κάτω από 20 megawatt, 87
εταιρείεσ ςτακμοφσ δυναμικότθτασ άνω των 20 megawatt και 36 εταιρείεσ κα
παράγουν θλεκτρικι ενζργεια από αιολικά πάρκα.
Φον Ξάρτιο 2015 υπογράφθκε ςυμφωνία με τθν γερμανικι SIEMENS για καταςκευι
μονάδα θλεκτροπαραγωγισ ςυνδυαςμζνου κφκλου δυναμικότθτασ 11GW και
δθμιουργία αιολικοφ πάρκου δυναμικότθτασ 2 GW ςυνολικοφ κόςτουσ $10,5 δισ.
Eπίςθσ θ ςαουδαραβικι ACWA Power Cooperation και θ Masdar Corporate των ΘΑΕ
πρόκειται να καταςκευάςουν ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Δαμιζττα
δυναμικότθτασ 2,2 GW, αιολικό πάρκο δυναμικότθτασ 2 GW και ςτακμό
θλεκτροπαραγωγισ με κάρβουνο δυναμικότθτασ 2 GW ςυνολικοφ κόςτουσ $9,4 δισ.
Επίςθσ, τα παρακάτω ζργα βρίςκονται ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ χρθματοδότθςθσ
μελζτθσ εφικτότθτασ:
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Θλιοκερμικι μονάδα παραγωγισ ενζργειασ (CSP technology) για τθν παραγωγι
θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αφαλάτωςθ υδάτων
Θλιοκερμικι μονάδα παραγωγισ ενζργειασ για βιομθχανικοφσ ςκοποφσ
Υχεδιαςμόσ τεχνικοφ-χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ για τθν προϊκθςθ τθσ
χριςθσ θλιακϊν κερμοςιφϊνων ςε οικιςτικζσ περιοχζσ
Σαραγωγι εξοπλιςμοφ ΑΣΕ εγχωρίωσ
Σχεδιαςμόσ ανάπτυξθσ ζργων ΑΡΕ 2012-2017
Κρατικά ζργα
Δυναμικότθτα
(MW)

Φόποσ
Αιολικι ενζργεια
Μόλποσ του Υουζη (υπό καταςκευι)

200

Μόλποσ του Υουζη (υπό καταςκευι)

220

Μόλποσ του Υουζη (υπό καταςκευι)

120

Μόλποσ του Υουζη

180

Μόλποσ του Υουζη

200

Μόλποσ του Υουζη

200

Μόλποσ του Υουζη

200

Θλιοκερμικι ενζργεια
Kom Ombo

100

Φωτοβολταϊκά
PV Hurghada

20

PV Kom Ombo

20

Υδροθλεκτρικι ενζργεια
Assiut (υπό καταςκευι)

32

Ιδιωτικά ζργα
Τόποσ
Αιολικι ενζργεια
Μόλποσ του Υουζη (IPP)
Μόλποσ του Υουζη (BOO)

Δυναμικότθτα (MW)

Μόλποσ του Υουζη (BOO)

50

120
250

7.2 Μεταφορϋσ
Θ Αίγυπτοσ ιςτορικά υπιρξε ςθμαντικόσ διεκνισ κόμβοσ μεταφορϊν. Ματζχει κομβικό
ςθμείο ςτισ εμπορικζσ οδοφσ μεταξφ τθσ Αςίασ, Αφρικισ και Ευρϊπθσ ενϊ μζςω τθσ
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Διϊρυγασ του Υουζη διακινείται το 10% του ςυνολικοφ όγκου του παγκόςμιου
εμπορίου. Χάρθ ςτθν Διϊρυγα, ο τομζασ των μεταφορϊν ςυνζβαλε ςτθν άμβλυνςθ των
ςυνεπειϊν τθσ πρόςφατθσ πολιτικισ αναταραχισ. Ξετά τθν μείωςθ των επενδφςεων
το 2013 ςτα $ 647 εκ., (-35% ςε ςχζςθ με το 2012) θ Μυβζρνθςθ με ςειρά ζργων,
προεξζχοντοσ του φαραωνικοφ ζργου διάνοιξθσ νζου παράλλθλου του υπάρχοντοσ
διαδρόμου ςτθν Διϊρυγα του Υουζη, ζχει δθμιουργιςει μια νζα δυναμικι ςτον τομζα
των μεταφορϊν. Υθμαντικά ζργα είναι ςε φάςθ πραγματοποίθςθσ και άλλα ζχουν
ανακοινωκεί ςε ςχζςθ με τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ κακϊσ και τθν
επζκταςθ του μετρό Μαϊρου.
Γενικά – οδικζσ μεταφορζσ
Θ χϊρα διακζτει ςχεδόν 100.000 χλμ οδικό δίκτυο, 6.700 ςιδθροδρομικό, 15
εμπορικοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ κακϊσ και 6 λιμζνεσ ξθροφ φορτίου και λιμενικζσ
εγκαταςτάςεισ ςτον Οείλο.
Φο οδικό δίκτυο περιλαμβάνει 91.000 χλμ, 70% των οποίων κατατάςςονται ωσ κφριοι
οδοί. Υτθν πλειονότθτά τουσ, ωςτόςο, βρίςκονται ςε άςχθμθ κατάςταςθ λόγω εκτενοφσ
χριςθσ τουσ από φορτθγά αυτοκίνθτα μεταφορϊν, δεδομζνου ότι 95% των μεταφορϊν
διεξάγονται οδικϊσ. Ρι οδικοί άξονεσ, ςυνιςτοφν τομζασ προτεραιότθτασ επενδφςεων,
ενϊ ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ χριηουν τα κζματα οδικισ αςφάλειασ.
Επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
Ρεριγραφι

Εκτιμϊμενο κόςτοσ
(εκ. $)

Σφμβαςθ

Badr City/ Belbeis, 125 χλμ.

603

PPP/BOT

Υφνδεςθ ανατολικισ-δυτικισ
Αιγφπτου – 565χλμ.

314

PPP/BOT

225

PPP/BOT

235

PPP/BOT

200

PPP/BOT

Ζργο
Σεριφερειακι οδόσθ
2 φάςθ
Σαραλιακι οδόσ
Σόρτ Υάιντ – Ξάρςα
Ξατροφχ
Εκνικι οδόσ
Μάιρο/Υουζη
Ρδόσ
Υοφμπρα
/
Ξπζνχα
Ρδόσ
Kafr El Zayat /Hosh
Issa/Αλεξάνδρεια

Υφνδεςθ Μαΐρου με Χερςόνθςο
Υινά -120 χλμ.
Υφνδεςθ Μαΐρου με «καρδιά»
Δζλτα του Οείλου - 39 χλμ.
110χλμ.

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Σιδθροδρομικζσ μεταφορζσ
Θ Αίγυπτοσ διακζτει το δεφτερο αρχαιότερο ςιδθροδρομικό δίκτυο ςτον κόςμο μετά
τθν Ξ. Βρετανία και εντοπίηεται κυρίωσ κατά μικοσ του Οείλου και του Δζλτα του
ποταμοφ. Αν και επαρκζσ ωσ προσ το μικοσ του (6.700 χλμ), ωσ αποτζλεςμα
μακροχρόνιασ παραμζλθςθσ και απουςίασ επενδφςεων παρουςιάηει ςθμαντικζσ
ελλείψεισ. Ξόνο το 10% του δικτφου θλεκτροδοτείται. Ρ ςιδθρόδρομοσ εξυπθρετεί
περίπου 500 εκ. επιβατϊν ετθςίωσ (1,4 εκ. θμερθςίωσ) και μζςω αυτοφ διακινοφνται
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περί τουσ 6 εκ. τόν. αγακϊν ετθςίωσ.
Σροτεραιότθτεσ του κυβερνθτικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν αναβάκμιςθ του
ςιδθροδρομικοφ δικτφου αποτελοφν θ ανάπτυξθ, ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ
αμαξοςτοιχιϊν, ςτακμϊν, ςυςτθμάτων ςθματοδότθςθσ, ςιδθροτροχιϊν, γεφυρϊν,
τοφνελ κ.λπ.
Επίςθσ θ Μυβζρνθςθ προτίκεται να επεκτείνει το δίκτυο και ζχει ανακοινϊςει ότι προσ
τοφτο κα επενδφςει $ 1,74 δις.: τραίνα υψθλϊν ταχυτιτων ςτθν γραμμι Μάιρο –
Αλεξάνδρεια, καταςκευι νζασ γραμμισ 77 χλμ που κα ςυνδζει το Μάιρο με τθν 10th
Ramadan City , μεταφορά τθσ παραλιακισ γραμμισ τθσ Ξάρςα Ξατρουχ. Ζτεροσ
ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ μεταφοράσ φορτίων ςιδθροδρομικϊσ. Εκτιμάται ότι θ
μεταφορά εμπορευμάτων ςιδθροδρομικϊσ είναι 40% φκθνότερθ από ότι οδικϊσ
Φο καταςκευαςτικό μζροσ του ζργου για τθν δεφτερθ φάςθ τθσ τρίτθσ γραμμι του
μετρό Μαΐρου, μικουσ 40 χλμ, θ οποία άρχιςε να καταςκευάηεται το 2009, ζχουν
αναλάβει οι εταιρείεσ VINCI, Bouygues Travaux Publics, Orascom and Arab Contractors.
Φον Ξάιο 2014 παραδόκθκαν άλλοι 5 ςτακμοί (7,2 χλμ) προσ τθν κατεφκυνςθ του
αεροδρομίου (Θλιοφπολθ). Θ Φρίτθ φάςθ αφορά το δυτικό τμιμα τθσ γραμμισ και
άρχιςε να καταςκευάηεται το 2012. Φο κόςτοσ καταςκευισ τθσ τρίτθσ γραμμισ
υπολογίηεται ςε $ 6,5 δισ. και θ ολοκλιρωςισ τθσ κα αυξιςει τθν δυνατότθτα
εξυπθρζτθςθσ από 2,5 εκ. ςε 4,5 εκ. επιβάτεσ, θμερθςίωσ.Θ τζταρτθ γραμμι θ οποία
επιςιμωσ φζρεται ότι κα τεκεί ςε λειτουργία το 2017 κα προςκζςει άλλα 70 χλμ ςτο
ςφςτθμα του μθτροπολιτικοφ ςιδθροδρόμου.
Ρμιλοσ εταιρειϊν ςτον οποίο ςυμμετζχουν θ καναδικι Bombardier και οι αιγυπτιακζσ
Orascom Construction και Arab Contractors, πρόκειται να καταςκευάςουν μονόγραμμο
ςιδθρόδρομο (monorail) εντόσ του Μαΐρου. Φο ζργο, μικουσ 52 χλμ., αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί το 2018 και κα χρθματοδοτθκεί μζςω δεκατετραετοφσ δανείου.
Σιδθροδρομικόσ τομζασ
Αναμενόμενα ζργα

Ρροχπολογιςμόσ (εκ. $)

Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ελζγχου ETCS-1,
Γραμμι Alexandria/Assiut
Υφςτθμα ςθματοδότθςθσ, Γραμμι Φάντα/Δαμιζττθ
Επιςκευι/ςυντιρθςθ 300 χλμ ςιδθροτροχιϊν,
Γραμμι Μάιρο / High Deem

Συνολικό κόςτοσ

168
135
100

403

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Μετρό – ςιραγγεσ
Αναμενόμενα ζργα

Ρροχπολογιςμόσ (εκ. $)

Ανάπτυξθ Γραμμϊν 1 και 2
θσ
Χλοποίθςθ 3 φάςθσ Γραμμισ 3
θσ
Χλοποίθςθ 4 φάςθσ Γραμμισ 3
θσ
Χλοποίθςθ 1 φάςθσ Γραμμισ 4

392
1140
1710
1430
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Ματαςκευι υπόγειασ ςιραγγασ υπό Διϊρυγα Υουζη /
νότια του Σορτ Υαΐντ

428

Συνολικό κόςτοσ

5.100

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
Ζργο

Ρεριγραφι

Υφνδεςθ υψθλισ ταχφτθτασ

Safaga/Quena/AboTartoor
Υιδθρόδρομοσ
Ain
Shams/10th
of
Ramadan
Υιδθροδρομικόσ ςτακμόσ
Sidi-Gaber (Αλεξάνδρεια)
Υιδθροδρομικόσ
Ramsis (Μάιρο)

ςτακμόσ

Φουριςτικόσ
ςτακμόσ
Αλεξάνδρειασ
Αμαξοςτοιχία
Ξανςοφρα/Δαμιζττθ
Super Tram
Super Tram
Υφνδεςθ Abbasia/Tibeen
Σολυλειτουργικόσ ςτακμόσ

Εκτιμϊμενο
κόςτοσ (εκ. $)

Aλεξάνδρεια/Μάιρο (210 χλμ)

4.3 δις.

Μαίρο/Νοφξορ (700 χλμ)

8.6 δις.

Νοφξορ/Χουργκάντα(300 χλμ)

5.7 δις.

Εμπορευματικι ςφνδεςθ
Επιβατικι και εμπορευματικι
ςφνδεςθ
Σαρακείμενο
ςτο
ςτακμό
εμπορικό κζντρο και χϊροσ
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων
Σαρακείμενο
ςτο
ςτακμό
εμπορικό κζντρο και χϊροσ
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων
Εμπορικό κζντρο ςτο λιμζνα
Αλεξάνδρειασ
Επιβατικι και εμπορευματικι
ςφνδεςθ
6th of October City /
Γραμμι 4, 30 χλμ
Nasr City/New Cairo, 44 χλμ.
Επιβατικι και εμπορευματικι
ςφνδεςθ
Ευρεία εμπορικι περιοχι New
Cairo, Qaliub, Almoneeb, και Rod
El Farag

Σφμβαςθ

PPP/BOT

121

PPP/BOT

1.3 δις.

PPP/BOT

30, Capex

Υφμβαςθ
διαχείριςθσ

30, Capex

Υφμβαςθ
διαχείριςθσ

30, Capex

Υφμβαςθ
διαχείριςθσ

117

PPP/MMO

264

PPP/BOT

392

PPP/BOT

214

PPP/BOT

357

PPP/BOT

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Αεροπορικζσ μεταφορζσ
Θ Αίγυπτοσ διακζτει 10 διεκνι αεροδρόμια κυρίωσ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ και τισ
παρακαλάςςιεσ τουριςτικζσ περιοχζσ και 11 τοπικά .
Υφμφωνα με το πρόγραμμα του Χπουργείου Σολιτικισ Αεροπορίασ καταςκευάηονται
ζργα φψουσ $ 2,8 δις για εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ αεροδρομίων ςε τουριςτικζσ
κυρίωσ περιοχζσ (2/3 των αφίξεων τουριςτϊν είναι από αζροσ).
Φα γεγονότα των αρχϊν του 2011 είχαν μεγάλθ επίπτωςθ ςτθν κίνθςθ. Θ επιβατικι
κίνθςθ ςταδιακά ανζκαμψε χωρίσ ωςτόςο να επανζλκει ςτα «προ-επανάςταςθσ»
επίπεδα Μυβερνθτικόσ ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ του αερολιμζνοσ Μαϊρου ςε πφλθ τθσ
Αφρικισ αν και μόνο 5% τθσ κίνθςθσ αφορά «transit» επιβάτεσ. Φο 2012 από τα διεκνι
αεροδρόμια τθσ χϊρασ διακινικθκαν 32,9 εκ. επιβάτεσ.
Φο 2009 τζκθκε ςε λειτουργία ο τρίτοσ επιβατικόσ ςτακμόσ του αεροδρομίου του
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Μαΐρου (terminal 3) και αφξθςε τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του αεροδρομίου ςε 22
εκ επιβάτεσ ετθςίωσ. Φο 2010 θ Σαγκόςμια Φράπεηα ενζκρινε δάνειο $ 387 εκ. για
εκςυγχρονιςμό του 2ου τερματικοφ ςτακμοφ, ο οποίοσ κα αυξιςει τθν ετιςια
δυναμικότθτα ςε 25 εκ. επιβάτεσ ετθςίωσ. Φο Διεκνζσ Αεροδρόμιο Μαΐρου είναι το
δεφτερο μεγαλφτερο τθσ Αφρικισ, μετά του Γιοχάνεςμπουργκ.
Ρι δραςτθριότθτεσ cargo τθσ Αιγφπτου εντοπίηονται ςτο Διεκνζσ Αεροδρόμιο του
Μαΐρου, με 5 cargo terminals, κυρίωσ για εξαγωγζσ προϊόντων κλωςτοχφαντουργίασ και
αγροτικϊν προϊόντων. Φα τελευταία ζτθ ςθμειϊνεται ςτακερι αφξθςθ του
διακινοφμενου όγκου cargo. O όγκοσ μεταφορϊν cargo αναμζνεται να ξεπεράςει τουσ
800.000 τόν. το 2025. που ςθμαίνει ότι θ ςθμερινι δυναμικότθτα διαχείριςθσ 400.000
τόν κα πρζπει να διπλαςιαςτεί ζωσ τότε. Ωσ εκ τοφτου, ο τομζασ προςφζρει ςθμαντικζσ
ευκαιρίεσ και ο ρυκμόσ αφξθςθσ μεταφορϊν cargo υπολογίηεται μεςοπρόκεςμα ςε
3,5% ζωσ το 2016.
Θαλάςςιεσ μεταφορζσ
Θ χϊρα διακζτει 15 εμπορικοφσ λιμζνεσ (6 ςτθν Ξεςόγειο και 9 ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα)
τουσ οποίουσ διαχειρίηονται οι Νιμενικζσ Αρχζσ Αλεξάνδρειασ, Σόρτ Υάιντ, Δαμιζττθσ
και Ερυκράσ Θαλάςςθσ, κακϊσ και 51 εξειδικευμζνουσ λιμζνεσ (6 τουριςμοφ, 15
πετρελαίου, 9 μεταλλευμάτων και 21 αλιευμάτων). Ρι 15 λιμζνεσ καλφπτουν περίπου
90% του εξωτερικοφ εμπορίου, ενϊ θ Αλεξάνδρεια καλφπτει άνω του 60%. Ρ λιμζνασ
τθσ Δαμμιζτθσ είναι το κφριο ςθμείο διαχείριςθσ κοντζινερ. Φο Σορτ Υαΐντ είναι ο
περιφερειακόσ κόμβοσ διαμετακόμιςθσ κοντζινερ, ενϊ ο λιμζνασ του Υουζη
δραςτθριοποιείται τόςο ςτθ διαχείριςθ φορτίων όςο και ςε transit δραςτθριότθτεσ τθσ
διϊρυγασ.
Θ Αίγυπτοσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ εμπορικζσ ροζσ με
προοριςμό τθν ίδια όςο και τισ διερχόμενεσ μζςω τθσ διϊρυγασ του Suez, ζχει κζςει ςε
εφαρμογι πρόγραμμα ανάπτυξθσ των λιμζνων, δεδομζνων των προβλζψεων για
αφξθςθ κατά 4,8% του όγκου ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν κατά τθν επόμενθ εικοςαετία.
Υτο λιμάνι του Σορτ Υαίντ (East Port Said) που διακινεί 40% των διερχόμενων
εμπορευματοκιβωτίων (transit) πρόκειται να καταςκευαςτοφν 2 νζοι τερματικοί
ςτακμοί, με ςκοπό τθ μετατροπι του ςε βαςικό κόμβο τθσ Ξεςογείου. To ευρφτερο
πρόγραμμα αναμόρφωςθσ προβλζπει τθν δθμιουργία βιομθχανικισ ηϊνθσ, νζων
τερματικϊν ςτακμϊν υγροφ και ςτερεοφ φορτίου, χϊρων αποκικευςθσ, κζντρου
επιμελθτείασ μεταφορϊν (εκτιμϊμενο κόςτοσ $ 1,11 δις.).
Θ Dubai Ports World (DP World) ζχει ςφμβαςθ διαχείριςθσ και λειτουργίασ του λιμζνα
τθσ Sokhna (ΒΔ Suez) τφπου BOT 25-ετοφσ διάρκειασ. Ρ λιμζνασ τθσ Sokhna πρόκειται
να αποτελζςει τον πρϊτο τθσ κατθγορίασ “deep sea” ςτθν Αίγυπτο (με δυνατότθτα
υποδοχισ ςκαφϊν τφπου Panamax).
Θ Hutchison Port Holdings (Χονγκ Μονγκ) ςε ςυνεργαςία με κοινοπραξία επενδυτϊν από
τθν Υ. Αραβία ζχει 25ετοφσ διάρκειασ ςφμβαςθ ΒΡΡΦ με τθν Alexandria Port Authority.
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Θ Damietta International Port Company (DIPCO / κοινοπραξία υπό τον ζλεγχο τθσ
κουβειτιανισ KGL Transport Company) ζχει υπογράψει, με τθν Ahli United Bank και τθν
Arab Banking Corporation (Ξπαχρζιν), ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ του ζργου
καταςκευισ νζου τερματικοφ ςτακμοφ εμπορευμάτων φψουσ $ 480 εκ.
Υτισ 13 Ιουνίου 2013, υπεγράφθ ςτθν Ακινα Ξνθμόνιο Υυνεργαςίασ μεταξφ Νιμζνων
Σειραιϊσ και Αλεξάνδρειασ Φον Δεκζμβριο 2014 κατά τθν διάρκεια τθσ 8θσ
Διχπουργικισ Επιτροπισ οι δφο πλευρζσ δεςμεφτθκαν να οριςτικοποιιςουν τισ
ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Αρχισ Νιμζνοσ Αλεξανδροφπολθσ και των λιμενικϊν
Αρχϊν Δαμιζττθσ και Σόρτ Υάιντ κακϊσ και μεταξφ των λιμζνων Μαβάλασ και
Αλεξάνδρειασ
Αναμενόμενα ζργα

Ρροχπολογιςμόσ (εκ. $)

Διάνοιξθ καλάςςιασ οδοφ ανατολικοφ λιμζνα Σορτ Υαΐντ, 5χλμ
Υφςτθμα ελκυςτιρων 3 ρυμουλκϊν (50 τον.)
Ανάπτυξθ δυτικοφ λιμζνα Σόρτ Υαΐντ
Συνολικό κόςτοσ

330
40
60
430

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
Ρεριγραφι
Εκτιμϊμενο κόςτοσ
(εκ. $)

Ζργο
Ανατολικόσ
λιμζνασ
Σορτ Υαΐντ (ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ
Sokhna
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ
Δαμμιζτθσ
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ
Dekheila
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)

Χϊροσ logistics
Υτακμόσ εμπορευματοκιβωτίων
Υτακμόσ γενικοφ φορτίου
Χϊροσ logistics

Σφμβαςθ

168
700
257

BOT

57

BOT

100

BOT

Σολυλειτουργικό Terminal

Νιμζνασ ξθροφ φορτίου

Επζκταςθ
φορτίου

78

λιμζνα

ξθροφ

BOT

290

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

Διϊρυγα Σουζη
2010

2011

2012

2013

2014

ςφνολο πλοίων

17.993

17.799

17.224

16.596

17148

πετρελαιοφόρα

3.550

3.509

3.639

3.593

4.053

ςυνολικό κακαρό φορτίο (εκ. τον.)

846,4

928,9

928,5

915,5

962,7

πετρελαιοφόρα (εκ. τον.)

113,7

115,1

140,8

145

163

4.8

5.2

5.1

5.2

5,3

ζςοδα ($ δις.)
Σθγι : Αρχι Διαχείριςθσ Διϊρυγασ Υουζη

Θ Διϊρυγα του Υουζη αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% του παγκόςμιου καλάςςιου
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εμπορίου και αποτελεί τθν 3θ μεγαλφτερθ πθγι ειςοδιματοσ τθσ Αιγφπτου μετά τον
τουριςμό και τα μεταναςτευτικά εμβάςματα, ςυμβάλλοντασ με περιςςότερα από $5
δις. ετθςίωσ ςτον προχπολογιςμό.
Ρ κφριοσ εμπορευματικόσ ςτακμόσ τθσ διϊρυγασ είναι ο Suez Canal Container Terminal,
κοινοπραξία τθσ δανζηικθσ APM Terminals (55%), τθσ κινεηικισ COSCO Pacific (20%), τθσ
κρατικισ Suez Canal Authority (10%), τθσ National Bank of Egypt (5%) και αιγυπτίων
ιδιωτϊν (10%).
Θ Μυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει το μεγαλόπνοο αναπτυξιακό ζργο «Διάδρομοσ
Διϊρυγασ Υουζη» όπου φιλοδοξεί να μετατρζψει τθν Διϊρυγα του Υουζη ςε παγκόςμια
οικονομικι ηϊνθ και διεκνζσ οικονομικό κζντρο. Φο ζργο περιλαμβάνει δθμιουργία
νζων λιμζνων, βιομθχανικϊν ηωνϊν, κζντρων επιμελθτείασ, οικιςτικϊν περιοχϊν,
οδικϊν αξόνων, ςυράγγων. Θ Μυβζρνθςθ ςχεδιάηει να χρθματοδοτιςει το ζργο μζςω
ενόσ μίγματοσ εγχϊριων και ξζνων ιδιωτικϊν και δθμόςιων επενδφςεων, τραπεηικϊν
δανείων και διεκνοφσ βοικειασ. Ζχει ολοκλθρωκεί το “master plan” από τθν
ςυμβουλευτικι εταιρεία Dar el Hendessa και αναμζνεται εντόσ του 2015 θ προκιρυξθ
των ςχετικϊν μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν
Φον Αφγουςτο 2014 ο αιγφπτιοσ πρόεδροσ εγκαινίαςε τθν μικουσ 72 χιλιομζτρων «νζα
διϊρυγα» του Υουζη θ οποία κα δθμιουργθκεί ςτο μεγαλφτερο μζροσ παράλλθλα με
τθν υπάρχουςα. Για τθν χρθματοδότθςθ του ζργου, ςυγκεντρϊκθκαν άνω των $ 6 δισ
μετά από «πανεκνικι» εκςτρατεία ςτθν οποία ανταποκρίκθκαν οι αιγφπτιοι
αποταμιευτζσ. Θ εκςκαφι («dry digging») των 35 χιλιομζτρων διενεργείται παράλλθλα
του υπάρχοντοσ διαφλου, κατά μικοσ των υπόλοιπων 37 χλμ δε, γίνεται διαπλάτυνςθ
ϊςτε να είναι εφικτόσ ο ταυτόχρονοσ διάπλουσ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ. Φο ζργο
υλοποιοφν 17 καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ για τθν ςε ςυνεργαςία με ςτρατιωτικζσ
επιχειριςεισ και υπό τθν εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων. Φα εγκαίνια τθσ Οζασ
Διϊρυγασ ορίςτθκαν για τθν 8θ Αυγοφςτου 2015
Ροτάμιεσ μεταφορζσ
Σοςοςτό μόνον 1% (1,3 εκ. τον.) των εμπορευματικϊν μεταφορϊν τθσ χϊρασ
διεξάγεται μζςω του δικτφου των 1.500 χλμ του Οείλου. Σρόκειται για πολφ μικρό
ποςοςτό εάν ςυγκρικεί με άλλεσ χϊρεσ που διακζτουν υδάτινουσ δρόμουσ ςτο
εςωτερικό τουσ όπωσ θ Ρλλανδία όπου το 47% τθσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων γίνεται
μζςω αυτϊν, ι θ Γερμανία με αντίςτοιχο ποςοςτό 15,5%. Αν και το ςυγκριτικό κόςτοσ
μεταφοράσ εμπορευμάτων φορτθγίδων και φορτθγϊν αυτοκινιτων είναι παρόμοιο, το
κόςτοσ του δεφτερου διατθρείται χαμθλό λόγω των επιδοτιςεων των καυςίμων και τθσ
ςυχνισ υπερφόρτωςισ των.
Θ ηιτθςθ ποτάμιων μεταφορϊν προβλζπεται να αυξάνει ςτακερά με ρυκμό 4,6%
ετθςίωσ ζωσ το 2026. Φζςςερισ ποτάμιοι λιμζνεσ ζχουν επιλεγεί να αναπτυχκοφν
περαιτζρω για τθν ικανοποίθςθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν επιβατϊν και
φορτίων (cargo), ενϊ κα απαιτθκοφν επιπλζον νζοι χϊροι αποκικευςθσ και παροχισ
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υπθρεςιϊν.
Θ αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ του μεριδίου των ποτάμιων
μεταφορϊν ςε 20% του ςυνόλου. Υτο πλαίςιο αυτοφ του ςτόχου άρχιςε θ λειτουργία το
2010 του λιμζνοσ Tanash βόρεια του Μαϊρου θ δε Nile Logistics υπζγραψε πενταετζσ
ςυμβόλαιο με τθν κρατικι εταιρεία ειςαγωγισ και διανομισ ςιτθρϊν General Company
for Silos and Storage για τθν χριςθ του εν λόγω λιμζνοσ. Θ μεταφορά ςιτθρϊν μζςω
Οείλου είναι κατά 20% φκθνότερθ από τθν οδικι. Θ Nile Logistics ζχει υπογράψει
επίςθσ ςυμβόλαια για μεταφορά άνκρακα και χθμικϊν.
Θ Αρχι Σοταμίων Ξεταφορϊν προκιρυξε διαγωνιςμό για τθν καταςκευι ςχετικϊν
υποδομϊν ςε τρείσ λιμζνεσ ςτθν Άνω Αίγυπτο οι οποίοι απζβθςαν άκαρποι λόγω
υψθλοφ κόςτουσ κατά τον ιςχυριςμό των εταιρειϊν. Ανακοίνωςε επίςθσ ότι κα
πραγματοποιιςει από κοινοφ με τθν Agence Française de Développement μελζτθ για
τθν βιωςιμότθτα τθσ αφξθςθσ εμπορευματικϊν και επιβατικϊν μεταφορϊν ςτον Οείλο.
Επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
Ζργο
Νιμζνασ Quena
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ Sohag
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)
Νιμζνασ Meit
(ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ)

Σεριγραφι

Assiut

Ghamr

Ξικοσ:250 μ, Βάκοσ: 250 μ.
Δυναμικό αποκικευςθσ: 255,000 τόν.
Εφροσ διακίνθςθσ : 6,6 million τόν.
Ξικοσ:350 μ, Βάκοσ: 70 μ.
Δυναμικό αποκικευςθσ: 197,200 τόν.
Εφροσ διακίνθςθσ: 5,1 million τόν.
Ξικοσ:540 μ, Βάκοσ: 265 μ.
Δυναμικό αποκικευςθσ: 578,000 τόν.
Εφροσ διακίνθςθσ: 15million τόν.
Ξικοσ:625 μ, Βάκοσ : 115 μ.
Δυναμικό αποκικευςθσ: 248,000 τόν.
Εφροσ διακίνθςθσ: 6,5 million τόν.

Εκτιμϊμενο
κόςτοσ (εκ. $)

Υφμβαςθ

28.5

BOT

21

BOT

64.4

BOT

28.5

BOT

Σθγι: General Authority for Investment - GAFI

7.3 Καταςκευϋσ
Θ μεγάλθ εγχϊρια αγορά, θ πλθκϊρα νζων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, το
ανταγωνιςτικό χαμθλό εργατικό κόςτοσ και θ αφξθςθ τθσ αςτυφιλίασ, ςυνιςτοφν τα
κεμελιϊδθ πλεονεκτιματα τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ καταςκευϊν. Θ αγορά ακινιτων
ςυνεχίηει να αναπτφςςεται θ οποία με τθν ςειρά τθσ υποςτθρίηει εργολάβουσ και τθν
βιομθχανία δομικϊν υλικϊν. Σαρά το γεγονόσ ότι ο τομζασ ενιςχφεται από τθν
δθμογραφικι ανάπτυξθ και τα δθμόςια ζργα, θ αφξθςθ του κόςτουσ και
αμφιςβθτιςεισ για τθν ιδιοκτθςία γθσ ςυνεχίηουν να δθμιουργοφν προκλιςεισ.
Ωςτόςο, θ ςυνεχισ και μακροπρόκεςμθ ανάγκθ για επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ
ςτζγαςθσ και των υποδομϊν ςθμαίνει ότι οι καταςκευαςτικοί όμιλοι με
διαφοροποιθμζνο αντικείμενο μεςο-μακροπρόκεςμα κα ευδοκιμιςουν.
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Σαρά το αβζβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, θ αιγυπτιακι βιομθχανία ακίνθτων
ζχει καταφζρει να αναπτυχκεί κατά το παρελκόν ζτοσ και φαίνεται ότι κα ςυνεχίςει να
το πράττει, χάρθ ςτα δθμογραφικά μεγζκθ, ςτθν βελτίωςθ του πολιτικοφ και
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ψυχολογικι τάςθ προσ τθν αγορά ακινιτων ωσ ζνα
αςφαλζσ επενδυτικό καταφφγιο.
Θ ετιςια αφξθςθ του πλθκυςμοφ είναι 1,9% και 2,7% θ αφξθςθ του αςτικοφ
πλθκυςμοφ. Θ πλθκυςμιακι ομάδα νζων κάτω των 19 ετϊν που αποτελεί τον μιςό του
πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, κα είναι ο πυρινασ τθσ ηιτθςθσ ςτζγθσ τα επόμενα 20 χρόνια.
Θ ηιτθςθ κατοικιϊν από νζα νοικοκυριά υπολογίηεται ςε 580 χιλ το 2014 (εκτ. CI
Capital).
Χπάρχουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε κατοικίεσ χαμθλϊν και μεςαίων ειςοδθμάτων,
γεγονόσ που κα είναι θ κινθτιριοσ δφναμθ ανάπτυξθσ του κλάδου τα επόμενα χρόνια.
Σαράλλθλα προβλζπεται αφξθςθ ηιτθςθσ από τθν μεςαία τάξθ και τισ ξζνεσ εταιρείεσ
εμπορικϊν χϊρων και γραφείων. Φζλοσ, οι δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε ζργα υποδομϊν
(επζκταςθ-εκςυγχρονιςμόσ) κα ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ του τομζα.
Ανακοινϊκθκε τον Φεβρουάριο 2015 θ ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ κυβερνθτικοφ ζργου
για καταςκευι ενόσ εκατομμυρίου νζων κατοικιϊν κόςτουσ $ 40,2 δισ που ομοφ με τα
ζργα υποδομισ που ζχουν ιδθ ξεκινιςει ςε όλθ τθ χϊρα κα ςυμβάλουν ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ. Θ πρϊτθ φάςθ αφορά καταςκευι 120.000 κατοικιϊν, από τθν
Arabtec Holding του Οτουμπάι και οι πρϊτεσ παραδόςεισ αναμζνονται το 2017.
Φο Χπουργείο Υτζγαςθσ ανακοίνωςε τα ςχζδιά του για τθν καταςκευι των νζων πόλεων
τθσ East Port Said και τθσ Οζασ Αλ Αλαμζιν, εκτόσ από τα ζργα επζκταςθσ ςε ιδθ
υπάρχουςεσ πόλεισ , ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ «6 Ρκτωβρίου», «10θσ Ταμαηανιοφ» ,
Al Sadat και του Οζου Μαΐρου. Ρι ςχεδιαςμοί του Χπουργείου αφοροφν τθν καταςκευι
εντελϊσ νζων πόλεων που κα περιλαμβάνουν ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ, κζντρα
διαμετακομιςτικοφ εμπορίου, οικολογικά βιομθχανικά πάρκα, ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ
εγκαταςτάςεισ, εμπορικά κζντρα, βιομθχανικά πάρκα, εκκεςιακά και ςυνεδριακά
κζντρα.
Υχιματα ςυνεργαςίασ Μυβζρνθςθσ με τισ εταιρίεσ του ιδιωτικοφ τομζα, υπό
διαφορετικά κακεςτϊτα, όπωσ Υφμπραξθ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Φομζα ( ΥΔΙΦ ) ι
«Build Operate Transfer» ( BOT ), γίνονται όλο και πιο δθμοφιλι ςτο πλαίςιο τθσ τάςθσ
μείωςθσ των κρατικϊν δαπανϊν για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν τθσ χϊρασ.

7.4 Περιβϊλλον – Διαχεύριςη υδϊτων
Σαρά τθν παρουςία του ποταμοφ Οείλου που εκτείνεται ςε όλο το μικοσ τθσ Αιγφπτου,
θ Αίγυπτοσ ζχει υποφζρει από προβλιματα λειψυδρίασ κατά τα τελευταία χρόνια. Θ
κυβζρνθςθ τθσ Αιγφπτου ζχει ξεκινιςει μια ςειρά από εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ
και εκπαίδευςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν ανάπτυξθ
δικτφων ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι και υπεφκυνθ διανομι και χριςθ των
υδάτινων πόρων. Επί του παρόντοσ υπάρχει αδιριτθ ανάγκθ επζκταςθσ των δικτφων
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διαχείριςθσ των λυμάτων ςε ςθμαντικό αρικμό αγροτικϊν περιοχϊν ςε ολόκλθρθ τθν
Αίγυπτο
Φο 2004, θ κυβζρνθςθ τθσ Αιγφπτου ίδρυςε τθν κρατικι Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
(holding company) Σόςιμου Οεροφ και Αποχζτευςθσ, ςτθν οποία υπιχκθςαν διάφορεσ
επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα από όλθ τθν επικράτεια . Υφμφωνα με το Σροεδρικό
Διάταγμα βάςει του οποίου ςυνεςτικθ θ εν λόγω Εταιρεία, αποςτολι τθσ είναι ο
κακαριςμόσ , αφαλάτωςθ, διανομι και πϊλθςθ πόςιμου νεροφ κακϊσ και θ ςυλλογι,
θ επεξεργαςία και θ αςφαλισ διάκεςθ των λυμάτων. Επίςθσ είναι υπεφκυνθ για τον
ςχεδιαςμό επζκταςθσ του πόςιμου νεροφ ςε υποβακμιςμζνεσ χωριά, τθν ςυντιρθςθ,
τθν αντικατάςταςθ και ανακαίνιςθ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ πόςιμου νεροφ και
λυμάτων. Φο 2012, ςε μια προςπάκεια αναδιάρκρωςθσ του τομζα του πόςιμου νεροφ
και λυμάτων, Μυβζρνθςθ προζβθ ςε ςφςταςθ νζου Χπουργείο Σόςιμου Οεροφ και
Χγιεινισ, εκτόσ από τθν ιδθ υπάρχουςα ανωτζρω Εταιρεία Holding.
Θ αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ εφαρμόηει μια μζκοδο ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίων για νζα
δίκτυα αποχζτευςθσ και ςτακμοφσ πόςιμου νεροφ ενϊ κεντρικόσ τθσ ςτόχοσ είναι θ
επζκταςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο και αγροτικζσ περιοχζσ ςε
μειονεκτοφντα μεγάλα τμιματα του πλθκυςμοφ.
Ζχει πολλαπλά ζργα που
ςχεδιάηονται με «μοντζλο» τθν ςφμπραξθ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Φομζα (ΥΔΙΦ),
(μονάδα νεροφ Abu Rawash και μονάδα «6th of October»).
Φο Εμπορικό Φμιμα του Υτρατοφ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των υδάτων, και
καταςκευάηει μερικά από τα εργοςτάςια τθσ Εταιρίασ Θolding. Ρ ςτρατόσ ζχει επίςθσ
ενεργό ρόλο ςτθν αφαλάτωςθ και ςτθν καταςκευι εγκαταςτάςεων αντίςτροφθσ
όςμωςθσ ςε περιοχζσ κοντά ςτθν Ξεςόγειο και τθν Ερυκρά Θάλαςςα. Θ Σαγκόςμια
Φράπεηα ςυνεχίηει να χρθματοδοτεί μεγάλα ζργα που παρζχουν πόςιμο νερό ςε
περιοχζσ που ακόμθ δεν ζχουν ςυνδεκεί με τα υφιςτάμενα δίκτυα.
Για το 2014 οι προβλζψεισ αναφζρουν αφξθςθ κατανάλωςθσ νεροφ 9,4% ςε 9,8 εκ. κ.μ.
και 6,8 εκ. κ.μ για οικιακι χριςθ, αφξθςθ απωλειϊν νεροφ ςε 2,24 εκ. κ.μ. κακϊσ οι
περιοριςμζνε επενδφςεισ κατευκφνονται ςε νζεσ μονάδεσ αφαλάτωςθσ και διαχείριςθσ
αποβλιτων και όχι ςτθν ςυντιρθςθ και εκςυγχρονιςμό δικτφων , αφξθςθ λυμάτων από
19 εκ. κ.μ. το 2014 ςε 25,8 εκ. κ.μ. το 2018.
Υφμφωνα με τθν Εταιρεία Χαρτοφυλακίου Σόςιμου Οεροφ και Αποχζτευςθσ, υπάρχουν
ανάγκεσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
ςχεδιαςμόσ και καταςκευι εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ ςε μζγεκοσ
ανάλογα με τον πλθκυςμό τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ (κυβερνείο).
ςχεδιαςμόσ (project design) και καταςκευι μονάδων αφαλάτωςθσ.
εξοπλιςμόσ και τεχνολογία επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων.
Θ Μυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ενδιαφζρεται για απόκτθςθ τεχνογνωςίασ ςε τομείσ όπωσ
αφαλάτωςθ, αντίςτροφθ όςμωςθ, ςχεδιαςμό και καταςκευι νζων εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ νεροφ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ.
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Ανάγκεσ για υπθρεςίεσ και προϊόντα: Χγειονομικά ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων,
προγράμματα κομποςτοποίθςθσ, ζργα επεξεργαςίασ νεροφ και ιλφοσ (φίλτρα και
υπθρεςίεσ), αντίςτροφθ όςμωςθ, εξοπλιςμόσ αφαλάτωςθσ νεροφ, εξοπλιςμόσ
διαχείριςθσ ςτερϊν αποβλιτων.

7.5 Σηλεπικοινωνύεσ και Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ
Ρ τομζασ των ΦΣΕ είναι από τουσ πλζον ανεπτυγμζνουσ ςτθν περιοχι τθσ Β. Αφρικισ
και Ξ. Ανατολισ. Ματά τα τελευταία ζτθ ζχει ςθμειϊςει ραγδαία ανάπτυξθ, ενϊ τθν
διετία 2012-2013 αυξικθκε κατά 7,6% και 10%, αντίςτοιχα, ςυνειςφζροντασ πλζον
κατά 3,8% ςτο ΑΕΣ. Ρ κρατικόσ ρόλοσ ςταδιακά υποχωρεί μζςω μεταρρυκμίςεων, με
ςτόχο τθν επζκταςθ βαςικϊν υποδομϊν (δίκτυα οπτικϊν ινϊν και ευρυηωνικά δίκτυα,
data-centers, υποκαλάςςιεσ ςυνδζςεισ) και τθν προϊκθςθ του τομζα outsourcing. Θ
απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ και ο ανταγωνιςμόσ είχαν ωσ αποτζλεςμα μείωςθ των
τιμϊν ςε επίπεδα από τα χαμθλότερα παγκοςμίωσ.
Ρι ςυνδρομθτζσ κινθτισ τθλεφωνίασ, με ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 15% μεταξφ 2008-2012,
ανιλκαν ςε 95,2 εκ. το 2014, μειωμζνοι κατά 3,65%, λόγω νζων διατάξεων τθσ
Εποπτικισ Αρχισ Φθλεπικοινωνιϊν για τθν διαγραφι ςυνδζςεων με ελλιπι ςτοιχεία
ςυνδρομθτϊν. Ρι ςυνδρομθτζσ ςτακερισ τθλεφωνίασ μειϊνονται ςτακερά,
ανερχόμενοι πλζον ςε 6,2 εκ. Ρι χριςτεσ internet φτάνουν το 2014 τα 47,5 εκ. (αφξθςθ
24,46%), ενϊ οι χριςτεσ ADSL τα 3,03 εκ. αντιςτοιχϊντασ ςτο 34% των τρόπων
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο.
Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο

Σθγι: Χπουργείο ΦΣΕ – Τυκμιςτικι Αρχι Επικοινωνιϊν

Θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν επικοινωνιϊν και πλθροφορικισ (διαχείριςθσ πελατειακϊν
ςχζςεων, τθλεφωνικά κζντρα, κζντρα τεχνολογικισ και λογιςμικισ υποςτιριξθσ), οι
οποίεσ βαςίηονται ςτθν μεταφορά δραςτθριοτιτων αλλοδαπϊν εταιρειϊν ςε χϊρεσ
χαμθλοφ κόςτουσ, όπωσ θ Αίγυπτοσ, προςδίδουν δυναμικι ςτον τομζα, ιδίωσ ωσ προσ
τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδυτϊν. Υυγκριτικά πλεονεκτιματα αποτελοφν το χαμθλό
παραγωγικό κόςτοσ, θ επάρκεια καταρτιςμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ και θ
κυβερνθτικι υποςτιριξθ. Ξεγάλεσ πολυεκνικζσ, όπωσ οι IBM, Procter & Gamble, HSBC,
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Nestle κ.ο.κ. υπζγραψαν ςυμφωνίεσ για τθν διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν τουσ
outsourcing. Ρ εν λόγω τομζασ ςτθν Αίγυπτο αναπτφςςεται κατά μζςο όρο 7,5%
ετθςίωσ και 50.000 εκ των ςυνολικά 90.000 κζςεων εργαςίασ αφοροφν μεταφορά
δραςτθριοτιτων αλλοδαπϊν εταιρειϊν.
Υτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιοφνται τρεισ εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, θ Vodafone
Egypt (ςυμμετοχζσ: Vodafone 55% - Telecom Egypt 45%), θ MobiNil (France Telecom
94%) και θ Etisalat Misr (Etisalat ΘΑΕ 65%). Θ διείςδυςθ ςτον πλθκυςμό ανζρχεται ςτο
111%.
Θ Telecom Egypt, μοναδικόσ πάροχοσ ςτακερισ τθλεφωνίασ ςτθν Αίγυπτο και κρατικισ
ιδιοκτθςίασ κατά 80%, κα ζχει τθ δυνατότθτα να ειςζλκει ςτθν αγορά κινθτισ
τθλεφωνίασ (εντόσ 2016). Υφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο, θ Telecom Egypt κακϊσ
και οι τρεισ πάροχοι κινθτισ τθλεφωνίασ πρόκειται να λάβουν «άδεια πλιρουσ
ενςωμάτωςθσ» (fully integrated license), με τθν οποία κα δφνανται να προςφζρουν το
ςφνολο των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, ιτοι ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ
κακϊσ και υπθρεςίεσ δεδομζνων. Θ Telecom Egypt αφενόσ, οι εταιρείεσ κινθτισ
τθλεφωνίασ αφετζρου κα χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα του άλλου μζρουσ με αντάλλαγμα
τζλθ χονδρικισ. Ματά τθ δεφτερθ φάςθ, οι πάροχοι κινθτισ τθλεφωνίασ κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να καταςκευάςουν ιδιόκτθτα δίκτυα οπτικϊν ινϊν. Για τθν ολοκλιρωςθ
των ανωτζρω, θ Telecom Egypt κα πρζπει να αποχωριςει από τθν Vodafone Egypt και
πθγζσ του Χπουργείου ΦΣΕ αναφζρουν ότι θ Μυβζρνθςθ εξετάηει τθν πϊλθςθ τθσ
κρατικισ ςυμμετοχισ ςε «κυρίαρχο κρατικό φορζα», ϊςτε να διαςφαλίςει,
ταυτόχρονα, ότι το ποςοςτό δεν κα μεταπωλθκεί ςε ξζνο επενδυτι και κα διατθρθκεί ο
ζλεγχοσ επί του ςτρατθγικοφ τομζα των επικοινωνιϊν. Θ ΦΕ Data, κυγατρικι παροχισ
ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν τθσ Telecom Egypt, κατζχει περίπου το 60% τθσ αγοράσ και
ςχεδιάηει τθν επζκταςι τθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Υτον κλάδο λογιςμικοφ δραςτθριοποιοφνται περί τισ 500 εταιρείεσ, πλθν όμωσ λίγεσ εξ
αυτϊν ζχουν ικανό μζγεκοσ για διεκνι ςυνεργαςία. Ρι μεγαλφτεροι εξαγωγείσ
υπθρεςιϊν και προϊόντων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ είναι θ Microsoft (Innovation
Center), θ ΙΒΞ (Technology Development Center) και οι αιγυπτιακζσ ITWorx και Harf.Ρι
ςυςκευζσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (Θ/Χ) ςυναρμολογοφνται ςε ποςοςτό 60-70%
ςτθν Αίγυπτο, με θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό που ειςάγεται από τθν Μίνα και τθν
Ινδία. Ρι μιςζσ από τισ 20 κφριεσ εταιρείεσ ςτον κλάδο είναι αιγυπτιακζσ.
Επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ
Φο Χπουργείο Επικοινωνιϊν & Σλθροφορικισ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ μίασ εκνικισ
ολοκλθρωμζνθσ Ψθφιακισ Σλατφόρμασ και τθν προϊκθςθ τθσ Ψθφιακισ Μοινωνίασ
ζωσ το 2020. Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω απαιτείται θ αναβάκμιςθ πεπαλαιωμζνων
υποδομϊν, αυξθμζνθ ειςχϊρθςθ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, τροποποίθςθ ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου, χριςθ θλεκτρονικισ υπογραφισ και πλθρωμϊν, αςφάλεια προςωπικϊν
δεδομζνων κ.ο.κ.
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LEεκ. EΓΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Υχεδιαςμόσ/καταςκευι
θλ/νικϊν ςυςτθμάτων
Βιομθχανία Νογιςμικοφ
Μαινοτομία και
επιχειρθματικότθτα
Μοινωνικι ανάπτυξθ
Φεχνολογικά πάρκα
Ανάπτυξθ υποδομϊν
Μυβερνοαςφάλεια
Θλεκτρονικι υπογραφι
Θλεκτρονικό εμπόριο
Ανοιχτό λογιςμικό
Οομοκετικό πλαίςιο
Σράςινεσ ΦΣΕ
Διεκνείσ ςχζςεισ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΡ. ΤΡΕ/
ΚΥΒΕΝΘΣΘ

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΙ
ΦΟΕΙΣ

ΔΩΘΤΕΣ

ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

200

245

0

2.840

3.285

0

222

30

100

352

125

425

1.550

6.000

8.100

139
1.400
140
139
63
13
49
15
24
66
2.373

0
0
55
181
117
25
49
0
0
85
1.404

251
0
30
0
0
27
11
7
28
16
1.950

80
19.100
60
568
0
320
11
0
51
0
29.310

470
20.500
285
888
180
385
120
22
103
167
34.857

Αναμζνεται θ ςταδιακι προκιρυξθ, μζςω ΥΔΙΦ, μεγάλων εκνικϊν ζργων για τθν
αυτοματοποίθςθ κυβερνθτικϊν λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων και θ δυνατότθτα
επιχειρθματικϊν ςυμπράξεων για τθν υλοποίθςθ ζργων αυτοματοποίθςθσ ςτουσ
τομείσ επιδοτιςεων, εκπαίδευςθσ, υγείασ, τουριςμοφ, δικαιοςφνθσ και άλλουσ.
Μακϊσ το Χπουργείο κα προχωρά ςτθν ανάπτυξθ και επζκταςθ τεχνολογικϊν πάρκων
όπωσ ςτο Μάιρο, Ιςμαθλία, Αςιοφτ, Ξανςοφρα και Αςουάν, κα προκφπτουν και
ευκαιρίεσ ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν και καταςκευισ δικτφων οπτικϊν ινϊν.
8. ΝΔΑ ΜΔΓΑΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΔΡΓΑ
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί επενδφςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ
ηιτθςθσ και τθν αφξθςθ των ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ μζςω υλοποίθςθσ
μεγαλόπνοων ζργων τα οποία ςυνιςτοφν ακρογωνιαίο λίκο ςτθν αναπτυξιακι
ςτρατθγικι τθσ.
Φα ζργα αυτά περιλαμβάνουν τον Αναπτυξιακό Διάδρομο Διϊρυγασ Υουζη, τθν Οζα
Σρωτεφουςα, το Μζντρο Χλικοτεχνικισ Χποςτιριξθσ (logistics) ςτθν Δαμιζττα,
το «Χρυςό Φρίγωνο» κακϊσ και ςειρά ζργων θλεκτροπαραγωγισ, καταςκευισ οδικϊν
αξόνων και ανάκτθςθσ γεωργικισ γθσ ενόσ εκατομμφριο Feddans .
Νζα Διϊρυγα Σουζη – Αναπτυξιακόσ Διάδρομοσ
Θ διάνοιξθ μιασ νζασ διϊρυγασ, παράλλθλα με τθν υπάρχουςα μζχρι τα μζςα του 2015,
κα επεκτείνει τθν χωρθτικότθτα τθσ υπάρχουςασ, κα καταςτιςει δυνατι τθν
ταυτόχρονθ πλοιγθςθ των πλοίων ςε δφο κατευκφνςεισ, κα μειϊςει τον χρόνο
αναμονισ από 18 και 11 ϊρεσ και κα αυξιςει τον αρικμό διερχομζνων πλοίων από 49
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ςε 97 θμερθςίωσ.
Υτόχοσ επίςθσ είναι θ διεφρυνςθ διζλευςθσ «transit» φορτίων, θ αφξθςθ τθσ
βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι και γενικότερα θ ανάδειξθ του διεκνοφσ
«προφίλ» τθσ Αιγφπτου ωσ διεκνοφσ διαμετακομιςτικοφ και βιομθχανικοφ κζντρου
επωφελοφμενθσ τθσ μοναδικισ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ διϊρυγασ του Υουζη, μιασ από
τισ ςθμαντικότερεσ καλάςςιεσ οδοφσ παγκοςμίωσ.
Φο ζργο υπολογίηεται ότι κα κοςτίςει $8,2 δισ, χρθματοδοτείται μζςω «επενδυτικϊν
πιςτοποιθτικϊν» και αναμζνεται ότι κα αυξιςει τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ ςε $13,5 δισ το
2013 ζναντι $5,3 δισ ςιμερα.
Φθν εκπόνθςθ του «master plan» ζχει αναλάβει θ εταιρεία ςυμβοφλων Hendessa.
Νζα Ρρωτεφουςα
Σρόκειται για τθν καταςκευι ενόσ νζου διοικθτικοφ κζντρου ςε ζκταςθ 700 τ.χλμ. ςτον
οδικό άξονα που ενϊνει το Μάιρο με τθν Ερυκρά Θάλαςςα. Υτόχοσ είναι θ μεταφορά
του Μοινοβουλίου, των Χπουργείων και των κυβερνθτικϊν Χπθρεςιϊν κακϊσ και των
ξζνων πρεςβειϊν. Θα περιλαμβάνει επίςθσ 25 οικιςτικζσ περιοχζσ με 5 εκ. κατοίκουσ,
κα ςυνδζεται με θλεκτρικό τραίνο και κα καλφπτει τισ ενεργειακζσ τθσ ανάγκεσ από
θλιακά πάρκα ςε ζκταςθ 90 εκ. τ.μ. Φο ζργο υπολογίηεται ότι κα κοςτίςει $ 45 δισ, κα
χρθματοδοτθκεί από ξζνα κυρίωσ κεφάλαια κα αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ
επταετίασ. Αναδοχοσ του ζργου είναι θ «Capital City Partners».
Κζντρο Επιμελθτείασ Δαμιζττθσ
Φο ζργο αφορά τθν καταςκευι διεκνοφσ κζντρου επιμελθτείασ για αποκικευςθ και
διαχείριςθ ςιτθρϊν και προϊόντων διατροφισ και περιλαμβάνει καταςκευι ςιλό
χωρθτικότθτασ 7,5 εκ. τόνων, καταςκευι 2 προβλθτϊν, δθμιουργία 5 βιομθχανικϊν
ηωνϊν για ςιτθρά και τρόφιμα ςε ζκταςθ 1,7 εκ. τ.μ.
Χρυςό Τρίγωνο
Φο ζργο «Χρυςό Φρίγωνο» προςβλζπει ςτθν ίδρυςθ νζων βιομθχανιϊν μονάδων και
εξορυκτικϊν ζργων ςε ζκταςθ 6.000 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων που εκτείνεται υπό
μορφι τριγϊνου από τισ πόλεισ Υαφάγκα και Αλ Μουςζιρ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα ζωσ
τθν πόλθ Μζνα ςτθν Άνω Αίγυπτο. Χπάρχουν επίςθσ ςχζδια για τθν γεωργικι και
τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι. Φο εν λόγω αναπτυξιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει
ζργα εξόρυξθσ, όπωσ φωςφάτων και τθν καταςκευι εργοςταςίων λιπαςμάτων,
αξιοποίθςθ πρϊτων υλϊν για τθν παραγωγι τςιμζντου και παραγωγι βενηίνθσ,
καταςκευι ςειράσ τουριςτικϊν κερζτρων ςε παραποτάμιουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
κακϊσ και ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα., καταςκευι νζων οικιςτικϊν περιοχϊν και
βιομθχανικϊν ηωνϊν, εκςυγχρονιςμό τθν μικουσ 223 χλμ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ
Μζνα – Νιμζνα Υαφάγκα, καταςκευι / εκςυγχρονιςμό λιμζνων, νζεσ αγροτικζσ εκτάςεισ
για καλλιζργεια αρωματικϊν φυτϊν κα
Θ ιταλικι D’Appolonia κζρδιςε τον μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εκπόνθςθ τθσ
ςχετικισ μελζτθσ.
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Άλλα ζργα
Ξονάδα Επεξεργαςίασ Νυμάτων «6θσ Ρκτωβρίου» : ςχεδιαςμόσ, καταςκευι,
χρθματοδότθςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ νζασ μονάδασ δυναμικότθτασ 150.000
m3/θμερθςίωσ κόςτουσ $ 15-29 εκ., ( ζργο ΥΔΙΦ του Χπουργείου Ρικονομικϊν ).
Φο Χπουργείο Ξεταφορϊν εξαςφάλιςε κονδφλι $ 574,5 εκ. για καταςκευι οδικϊν
αξόνων μικουσ 427 χλμ και γεφυρϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο. Ρι πιο ςθμαντικοί εκ των
οποίων είναι ο μικουσ 110 χλμ “Toshka Road” , ο Αγροτικόσ Δρόμοσ Ξπζνι Υουζφ –
Ξίνια 110 χλμ και ο Αγροτικόσ Δρόμοσ Αςςιοφτ –Υοχάγκ 120 χλμ
-Ρ όμιλοσ Al Futtaim των ΘΑΕ ςχεδιάηει εκτζλεςθ 5 ζργων τθν επόμενθ πενταετία: 4
ςυγκροτιματα καταςτθμάτων, κόςτουσ $ 1,6 δισ και 32 υπεραγορϊν κόςτουσ $746,8
εκ.
Αναβάκμιςθ Ξονάδασ Επεξεργαςίασ Νυμάτων Αbu Rawash (Γκίηα) κόςτουσ $ 990 εκ.(
ζργο ΥΔΙΦ του Χπουργείου Ρικονομικϊν ).
-East Port Said Port : καλφπτει ανάπτυξθ Βιομθχανικισ Ηϊνθσ και Ελεφκερθσ Ηϊνθσ,
καταςκευι «Ξillenium City», Γεωργικισ περιοχισ , ςιραγγασ κάτω από τθν Διϊρυγα
του Υουζη , οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν δικτφων, ςτακμοφ παραγωγισ ενζργειασ,
υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ , κόςτουσ $1,5 δις..
-Ιατρικό Μζντρο Αλεξάνδρειασ (ιδιωτικι επζνδυςθ): χρθματοδότθςθ, ςχεδιαςμόσ,
καταςκευι, εξοπλιςμόσ, ςυντιρθςθ, λειτουργία δφο Σανεπιςτθμιακϊν Οοςοκομείων
τράπεηασ αίματοσ, κόςτουσ $ 1,45 δις.
-Θ αιγυπτιακι Holding Company for Airports and Air Navigation (ECHAAN) και θ
Cairo Airport Company ςχεδιάηουν τθν δθμιουργία του Cairo Airport City, που κα
ανεγερκεί ςε 10 εκ,. τ.μ. δίπλα ςτο αεροδρόμιο του Μαΐρου. Θ νζα πόλθ κα
περιλαμβάνει εμπορικά κζντρα, κζντρα logistics, και ζνα τερματικό φορτίου (cargo
terminal) κακϊσ και ξενοδοχεία, ιατρικά κζντρα και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. Φο
ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςε $ 18 δισ και το ζργο αναμζνεται να
δθμιουργιςει 100.000 κζςεισ εργαςίασ.
Ο νόμοσ 67/2010 ρυκμίηει τισ ςυμπράξεισ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (PPP).
Υυγκεκριμζνα ρυκμίηει ςυμβόλαια ι ζργα μεταξφ διοικθτικϊν Αρχϊν και εταιρειϊν
βάςει του οποίου αναλαμβάνει θ εταιρεία να εκτελζςει ζργα υποδομϊν και ζργα
κοινισ ωφελείασ κακϊσ και να παρζχει υπθρεςίεσ. Σλζον οι ςυμπράξεισ δθμοςίου και
ιδιωτικοφ τομζα δεν υπόκεινται ςτθν νομοκεςία που διζπει μειοδοτικοφσ
διαγωνιςμοφσ, παραχωριςεισ ςε τομείσ κοινισ ωφελείασ και επενδφςεισ. Αρμόδια
Αρχι για τισ εν λόγω ςυμπράξεισ είναι το Χπουργείο Ρικονομίασ
Μυριότερεσ αιγυπτιακζσ εταιρείεσ είναι οι: Orascom Construction Industries, Arab
Contractors (κρατικι), Six of October Development and Investment, Talaat Mustafa
Group.ΜΕΦΑΝΑΙΡ Γ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Θ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί
μζςω τθσ κυβερνθτικισ δζςμευςθσ για τθν προϊκθςθ των επενδφςεων και τθν
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ ζναρξθ των νζων μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων
και θ ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ από τισ Χϊρεσ του Μόλπου κα ενιςχφςει τθν οικονομικι
ανάπτυξθ κατά τα επόμενα χρόνια. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προβλζπει ότι ο ρυκμόσ
αφξθςθσ του ΑΕΣ κα επιταχυνκεί το 2014/2015 ςε 4,3% και τα επόμενα χρόνια κα
διαμορφωκεί ςε 5-7%.
Φο Διεκνζσ Οομιςματικό Φαμείο, προβλζπει ότι, θ οικονομία τθσ χϊρασ πρόκειται να
καταγράψει ρυκμοφσ ανάπτυξθσ 4% το 2015 και 4,3% το 2016, επιςθμαίνοντασ ότι οι
χαμθλότερεσ τιμζσ του πετρελαίου αναμζνεται να επιδράςουν κετικά ςτθν εκτζλεςθ του
προχπολογιςμοφ κακϊσ θ Αίγυπτοσ είναι ο ςθμαντικότεροσ ειςαγωγζασ πετρελαίου ςτθν Ξζςθ
Ανατολι. Επίςθσ, εκτιμά ότι θ πολιτικι τθσ μακροοικονομικισ ςτακεροποίθςθσ τθσ Αιγφπτου
και οι ευρείεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ αναμζνεται να οδθγιςουν ςε αφξθςθ τθσ
εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν. Ωςτόςο θ διατιρθςθ τθσ μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ, θ
επίτευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ απαιτοφν ςυνζχιςθ τθσ
δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, ςτακερι εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων, κακϊσ και εξωτερικι
χρθματοδότθςθ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ- ΥΧΡΑ 2012-2014
1. ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ-ΑΗΓΤΠΣΟΤ
Γενικά
Υφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ EΝΥΦΑΦ, το 2014, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τθν
Αίγυπτο, ςε ςχζςθ με το 2013, κατζγραψαν αφξθςθ +27,3% και οι ειςαγωγζσ μασ
αφξθςθ +45,6%. Ρ όγκοσ του διμεροφσ εμπορίου αυξικθκε κατά +36,3% και το
εμπορικό ιςοηφγιο είναι αρνθτικό. Φο 2014 θ Αίγυπτοσ ιταν ο 9οσ ςθμαντικότεροσ
πελάτθσ μασ παγκοςμίωσ όπου κατευκφνκθκε το 2,8% των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ζναντι
2,2% το 2013.

Ειςαγωγζσ
Εξαγωγζσ
Πγκοσ
εμπορίου
Εμπ. ιςοηφγιο

2010

2011

2012

2013

2014

2014/13

2014/05

291,2
208,7

653,9
391,5

444,2 576,5
345,4 593,5

840,7
755,6

45,8%
27,3%

438,6%
558,8%

1170

1596,2

36,4%

489,2%

17

-85,1

499,9 1045,4 789,6
-82,5

-262,4

-98,8

Επεξεργαςία ςτοιχείων EUROSTAT : Γραφείο ΡΕΧ

ςον αφορά τισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ, καταγράφθκε μείωςθ των εξαγωγϊν μασ
κατά –19,1%, ποςοςτό μεγαλφτερο από τθν πτϊςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν
παγκοςμίωσ (-1,5%) λόγω κυρίωσ τθσ μεγάλθσ πτϊςθσ ςε αξία των εξαγωγϊν μασ ςτθν
Νιβφθ. Αφξθςθ παρουςίαςαν οι εξαγωγζσ μασ ςτθν Φυνθςία (248,1%) και τθν Αίγυπτο
ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ καταγράφθκε ςθμαντικι πτϊςθ. Φο 2014 ςτθν Αίγυπτο
κατευκφνκθκε ςχεδόν το ιμιςυ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτθν Βόρεια Αφρικι (47,6%
ζναντι 30,3% το 2013)
Από το ςφνολο των 18 χωρϊν τθσ γεωγραφικισ περιοχισ Ξζςθσ Ανατολισ – Βόρειασ
Αφρικισ, θ Αίγυπτοσ απορρόφθςε το 20,2% των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτθν εν λόγω
περιοχι (δεφτερθ ςθμαντικότερθ αγορά μετά τθν Υαουδικι Αραβία θ οποία
απορρόφθςε το 21% των εξαγωγϊν μασ ςτθν περιοχι και κατζλαβε για πρϊτθ φορά
τθν πρϊτθ κζςθ).
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αξία ςε εκ. €

2014

2013

%13/14

Αίγυπτοσ

755,6

593,5

27,3%

Αλγερία

282,1

352,5

-20,0%

Λιβφθ

222,1

745,8

-70,2%

Μαρόκο

54,8

190,3

-71,2%

Τυνθςία

272,1

78,2

248,1%

ςφνολο

1586,6

1960,1

-19,1%

παγκοςμίωσ

26900,2

27316

-1,5%

Σθγι : Επεξεργαςία ςτοιχείων EΝΥΦΑΦ : Γραφείο ΡΕΧ

Ανά κατθγορία προϊόντων
Σαρατθρείται ςτακεροποίθςθ τθσ αυξθτικισ τάςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν με
διατιρθςθ των εξαγωγϊν βάμβακοσ ςτα επίπεδα του 2013 (μετά τθν κατά 255%
αφξθςθ ςε ςυνζχεια τθσ άρςθσ τθσ απαγόρευςθσ ειςαγωγισ) και ςυνζχεια τθσ
αυξθτικισ τάςθσ των εξαγωγϊν τςιμζντου και φροφτων. Ξε εξαίρεςθ τισ εξαγωγζσ
καπνοφ/τςιγάρων που καταγράφουν πτϊςθ για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, τα
ςθμαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα μασ, παρουςιάηουν αφξθςθ. Εκτόσ
πετρελαιοειδϊν, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ το 2014 ςθμείωςαν αφξθςθ 6,6% ςε ςχζςθ με
το 2013 και 32,2% ςε ςχζςθ με το 2012.
Θ δυναμικι των ελλθνικϊν εξαγωγϊν θ οποία αναπτφχκθκε εν μζςω αρνθτικισ
ςυγκυρίασ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Αίγυπτο που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθν πτϊςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ,
διατθρείται. Υιμερα, το ςαφϊσ ευνοϊκότερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που
ζχει δθμιουργθκεί μετά τθν απομάκρυνςθ των Αδελφϊν Ξουςουλμάνων από τθν
εξουςία, προςφζρει τισ ςυνκικεσ για διεφρυνςθ του ελλθνικοφ μεριδίου ςτθν
αιγυπτιακι αγορά. Φα μεγάλα αναπτυξιακά ζργα επίςθσ που είναι ςε φάςθ εκκίνθςθσ
προςφζρουν αξιόλογεσ προοπτικζσ για ςειρά ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Συνοπτικά:
Ρ όγκοσ του εμπορίου των πετρελαιοειδϊν, διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα
(73,7% το 2014 ζναντι 68,6% το 2013 των ελλθνικϊν εξαγωγϊν και αντίςτοιχα
83% και 76% των ειςαγωγϊν). Σρόκειται κυρίωσ για εξαγωγζσ αιγυπτιακοφ
αργοφ πετρελαίου και ειςαγωγζσ προϊόντων πετρελαίου. Φο ζλλειμμα ςε
επαρκείσ μονάδεσ διφλιςθσ, παρά τισ προςπάκειεσ τθσ Μυβζρνθςθσ για ίδρυςθ
νζων μονάδων,
εξθγεί ςε κάποιο βακμό τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ
πετρελαιοειδϊν.
Ρι εξαγωγζσ βάμβακοσ ανζκαμψαν ςθμαντικά το 2013 (αφξθςθ 255%) μετά τθν
άρςθ τθσ απαγόρευςθσ ειςαγωγισ και διατθρικθκαν περίπου ςτα ίδια επίπεδα
(οριακι κάμψθ) το 2014 Επανιλκε, πλζον, ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ των
εξαγόμενων ελλθνικϊν προϊόντων εκτόσ πετρελαιοειδϊν. Θ κυβερνθτικι
απόφαςθ για μείωςθ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων με βαμβάκι, αναμζνεται
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ότι κα ςυμβάλει ςτθν μείωςθ των άτυπων εμποδίων («non tariff barriers») ςτισ
ειςαγωγζσ ελλθνικοφ βάμβακοσ κακϊσ κα περιοριςτεί θ πολιτικι πίεςθ όταν
δεν απορροφάται θ τοπικι παραγωγι.
Ρι εξαγωγζσ τςιγάρων, καταγράφουν για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά μείωςθ (42,3% το 2014 και -62% το 2013) ςυνεχίηουν ωςτόςο να είναι από τα
ςθμαντικότερα ςε αξία εξαγόμενα ελλθνικά προϊόντα. Ενδζχεται θ πτϊςθ να
είναι ςυγκυριακι και οι εξαγωγζσ να ανακάμψουν.
Υυνεχίηεται θ «επιτυχθμζνθ» πορεία των εξαγωγϊν φροφτων (κυρίωσ μιλων)
οι οποίεσ από € 651χιλ το 2010 διαμορφϊκθκαν ςε € 18,2 εκ. το 2013 και 23,9
εκ. το 2014. Φο γεγονόσ εν μζρει οφείλεται ςτθν διακοπι ειςαγωγϊν από τθν
Υυρία και τον Νίβανο (οι ςθμαντικότεροι εξαγωγείσ) λόγω του εμφυλίου αλλά
κυρίωσ ςτθν επιτυχι ςτρατθγικι των ελλινων εξαγωγζων. Φο κενό καλφπτουν
ειςαγωγζσ από τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα.
Υυνεχίηεται θ
αφξθςθ ςτισ εξαγωγζσ τςιμζντου (τρίτο ςθμαντικότερο
εξαγϊγιμο προϊόν μασ) θ οποία οφείλεται ςτισ ελλείψεισ τθσ εςωτερικισ αγοράσ
λόγω απορρφκμιςθσ τθσ παραγωγισ και αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ λόγω αφξθςθσ τθσ
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ. Φο 2014 εξιχκθ τςιμζντο αξίασ € 34 εκ. ζναντι €
6,3 εκ. το 2011
Αξιοςθμείωτθ αφξθςθ κατζγραψαν οι ηωοτροφζσ, τα άλευρα και τα πλαςτικά.
ςον αφορά τισ ελλθνικζσ ειςαγωγζσ, θ αφξθςι τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτα
πετρελαιοειδι (αφξθςθ 59,1% ςε ςχζςθ με το 2013) κατά κφριο λόγο και κατά δεφτερο
λόγο ςτθν αφξθςθ ειςαγωγϊν λιπαςμάτων και πλαςτικϊν. Ρι εξαγωγζσ πατάτασ
(ςθμαντικό και «ςυμβολικό» εξαγϊγιμο προϊόν τθσ Αιγφπτου) κατζγραψαν ςθμαντικι
μείωςθ. Σλιρθσ εικόνα παρζχεται ςτουσ Σίνακεσ αρ.10 και 11 ςτο Σαράρτθμα του
παρόντοσ.
Ανταγωνιςμόσ
Ρ ανταγωνιςμόσ των ελλθνικϊν προϊόντων προζρχεται κυρίωσ από ομοειδι ιςπανικά
και ιταλικά ενϊ από τα τουρκικά ζχει μειωκεί αιςκθτά τον τελευταίο χρόνο λόγω των
κακϊν πολιτικϊν ςχζςεων των δφο χωρϊν. Υτα βιομθχανικά προϊόντα τα κινζηικα
αποτελοφν τον ςθμαντικότερο ανταγωνιςτι μασ.
Ρι ανταγωνιςτζσ μασ τθσ ΕΕ υπερζχουν ςτο «brand name» τθσ χϊρασ τουσ και ςτθν
προβολι του προϊόντοσ. Ρι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ, ιδίωσ υπό τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ, είναι
απρόκυμοι εν γζνει να αναλάβουν το κόςτοσ προϊκθςθσ του προϊόντοσ τουσ παρά των
περί του αντικζτου ειςθγιςεων των αιγυπτίων αντιπροςϊπων τουσ.
Αναλυτικά ςτοιχεία για τθν προζλευςθ του ανταγωνιςμοφ ςτα αγροτικά προϊόντα
κακϊσ και για το μερίδιο τθσ Ελλάδασ ςτισ κατθγορίεσ των κυριότερων εξαγόμενων
ςτθν Αίγυπτο προϊόντων μασ κατά τθν τριετία 2012-2014 παρουςιάηονται ςτουσ
Σίνακεσ 5,6,7, 8 και 9 του Σαραρτιματοσ του παρόντοσ.
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2. ΔΠΔΝΓΤΔΗ
Φο ςυνολικό φψοσ των επενδυμζνων ελλθνικϊν κεφαλαίων ςτθν Αίγυπτο (stock)
ςφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιεφουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ζχει
επεξεργαςτεί ο οργανιςμόσ ENTERPRISE GREECE, εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε € 770 εκ.
(31.12.2012) Ωςτόςο το πραγματικό επενδυμζνο κεφάλαιο είναι αρκετά ανϊτερο
δεδομζνου ότι πολλζσ ελλθνικζσ επενδφςεισ γίνονται μζςω τρίτων χωρϊν (Μφπρου).
Ρι ελλθνικζσ επενδφςεισ εντοπίηονται ςτουσ εξισ τομείσ: βιομθχανιϊν χάρτου,
τςιμζντου, πετρελαίου, καταςκευϊν, τροφίμων, χρωμάτων και δομικϊν υλικϊν,
ςυςτθμάτων άρδευςθσ και αλουμινίου, τραπεηϊν, καλαςςίων και αεροπορικϊν
μεταφορϊν, υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ.
Εκ των ςθμαντικότερων ελλθνικϊν επενδφςεων είναι οι ακόλουκεσ (ανανζωςθ): ΦΙΦΑΟ
(τςιμζντα), Χαρτοποιία Θράκθσ ( Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομθχανία),
Vegas Oil & Gas του Ρμίλου Βαρδινογιάννθ (εξόρυξθ πετρελαίου), θ Alumil
(αλουμίνιο), Kothali (δομικά υλικά), Ελλθνικά Σετρζλαια (πετρζλαιο, φυςικό αζριο),
Αρχιρόδον (τεχνικά ζργα λιμζνων), Ξθχανικι (καταςκευζσ), Edita / Chipita (τρόφιμα), θ
Orange Wave / Biofresh (χυμοί), Eurodrip (ςυςτιματα υδρεφςεωσ και αρδεφςεωσ), ErLac (χρϊματα), Φράπεηα Σειραιϊσ, Εκνικι Φράπεηα, Informer (πλθροφορικι), Olympus
Rad Egypt (ψυγεία αυτοκινιτων), Mellon Technologies (πλθροφορικι), Blue Point
(παραγωγι μαγιό), BSB και Raxevski (franchise γυναικείων ενδυμάτων), NEL, μιλοι
Χανδρι και Ευγενίδθ (καλάςςιεσ μεταφορζσ), θ CCC (καταςκευζσ), οι Aegean Airlines
(αεροπορικζσ μεταφορζσ), ΑΧΡΟ (εκπαίδευςθ), θ ΕNERGEAN (εξόρυξθ πετρελαίου) και
θ ΑΤΓΩ (υλικά ςυςκευαςίασ), BCI Egypt (κυγατρικι τθσ EUROCERT: επικεωριςεισ,
πιςτοποιιςεισ), CARE DIRECT (προϊόντα και υπθρεςίεσ για νζεσ μθτζρεσ).
H Φράπεηα Σειραιϊσ ανακοίνωςε τον Ξάιο 2015 ότι κατζλθξε ςε οριςτικι ςυμφωνία με
τθν Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. («ABK») για τθν πϊλθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ
(98,5%) που κατζχει ςτθ κυγατρικι τθσ ςτθν Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E. («PBE»)
ζναντι καταβολισ τιμιματοσ $150 εκατ. (1,5 φορζσ τα ίδια κεφάλαια τθσ PBE ςτισ 31
Δεκεμβρίου 2014).
Σλιρθσ κατάλογοσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ ζχουν επενδφςει ςτθν
Αίγυπτο παρατίκεται ςτο ςυνθμμζνο Σαράρτθμα (βλ. Σίνακα 9).
Ρροτάςεισ προςζλκυςθσ επενδφςεων
Σροσ το παρόν τθν πλζον ελκυςτικι παραίνεςθ για επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα αποτελεί θ
πρόςκλθςθ για αγορά εγγείου περιουςίασ από Αιγφπτιουσ που διακζτουν οικονομικι
επιφάνεια με βάςθ τα παρεχόμενα από τον ελλθνικό νόμο κίνθτρα και προχποκζςεισ.
Ξια επίςθσ ενδιαφζρουςα περίπτωςθ κα μποροφςε να αποτελζςει θ πρόςκλθςθ
αιγφπτιων επιχειρθματιϊν να ςυνεταιριςτοφν με ζλλθνεσ ιδιοκτιτεσ εταιρειϊν ζτςι
ϊςτε να διοχετευκοφν κεφάλαια ςτθν ελλθνικι παραγωγι.
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3. ΣΟΤΡΗΜΟ
Ρροτάςεισ ενίςχυςθσ τουριςτικϊν ροϊν προσ τθ χϊρα μασ
- Πξνώζεζε θνηλώλ «παθέηωλ» πνιηηηζηηθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ ηνπξηζκνύ ζε ηξίηεο
ρώξεο (Άπω Αλαηνιή, Ακεξηθή, Απζηξαιία) κε δηπιό θνηλό πξννξηζκό «ΕιιάδαΑίγππηνο»
- Αλάπηπμε ζξεζθεπηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηα πνιπάξηζκα πξνζθπλήκαηα ζηελ Ειιάδα
δεδνκέλεο ηεο ύπαξμεο ηζρπξήο θαη έληνλα ζξεζθεπόκελεο θνπηηθήο θνηλόηεηαο
Σσνεργαζία ζε επενδσηικές πρωηοβοσλίες
- Αγνξά – αμηνπνίεζε ηνπξηζηηθώλ αθηλήηωλ ζηελ Ειιάδα
- Σπλεξγαζία ζε επελδύζεηο ζε ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό
- Σπκκεηνρή ειιεληθώλ κειεηεηηθώλ γξαθείωλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ επηρεηξήζεωλ ζηελ
ελ εμειίμεη αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ Καϊξνπ (πνιπηειείο θαηνηθίεο θαη
μελνδνρεία, εκπνξηθά θέληξα).
- Καηάξηηζε- εθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ ζε ζρνιέο ηνπξηζηηθώλ επαγγεικάηωλ ζηελ
Ειιάδα
4. ΣΟΜΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Υτο πλαίςιο τθσ Ξεικτισ Διυπουργικισ Επιτροπισ Ελλάδοσ – Αιγφπτου, θ οποία ζλαβε
χϊρα τον Δεκζμβριο 2014, θ διμερισ ςυνεργαςία αφορά τουσ τομείσ:
Γεωργικισ και επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ (φυτοχγειονομικά κζματα,
επιςτθμονικι ζρευνα, ανταλλαγι πλθροφοριϊν)
Ενζργειασ – ΑΣΕ (ςυνεργαςία φορζων, ζρευνα, προϊκθςθ επενδφςεων)
Ξεταφορϊν (οδικζσ, αεροπορικζσ, προϊκθςθ ςυνεργαςίασ ελλθνικϊν και
αιγυπτιακϊν λιμζνων)
Σεριβάλλον (ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ζρευνα, προϊκθςθ κοινϊν ζργων)
Επενδφςεισ (ανταλλαγι πλθροφοριϊν, προϊκθςθ επενδφςεων)
Χπθρεςίεσ (τραπεηικά, τουριςμόσ, ΦΣΕ)
Βιομθχανία (ζργα “twinning”, βιομθχανικζσ ηϊνεσ, ζργα πιςτοποίθςθσ/
τυποποίθςθσ)
Ματαςκευζσ (χρθματοδότθςθ, κοινοπραξίεσ, ανταλλαγι “know-how”)
Σολιτιςτικι - εκπαιδευτικι ςυνεργαςία
Χγεία
5. ΔΡΓΑ-ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ
Υυνοπτικοί ςχετικοί πίνακεσ περιζχονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ
ζκκεςθσ (καταςκευζσ, μεταφορζσ, ενζργεια, αναπτυξιακά ζργα κ.ο.κ.), ενϊ
επικαιροποιθμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με προκθρφξεισ διεκνϊν διαγωνιςμϊν
αναρτάται κακθμερινά ςτθν διαδικτυακι πφλθ του ΧΣΕΠ “Agora”, ςτθν ιςτοςελίδα του
Γραφείου ΡΕΧ Μαΐρου:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=eg&mid=
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6. ΓΡΑΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΑ

Ματά τθ διάρκεια του 2014 πραγματοποιικθκαν οι εξισ δράςεισ:
Από κοινοφ διοργάνωςθ θμερίδων για επιχειρθματικι ςυνεργαςία ΥΕΒ και
Επιχειρθματικοφ Υυμβουλίου Ελλάδασ-Αιγφπτου, ςτθν Ακινα, ςτισ 17/10/2014
και ςτθν Θεςςαλονίκθ, 16/10/2014,
Θ πρϊτθ «πανθγυρικι» ςυνεδρίαςθ του εν λόγω Υυμβουλίου ςτισ 3/12/2014
ςτο Μάιρο,
Υτο πλαίςιο τθσ 8θσ Υυνόδου τθσ Ξικτισ Ελλθνο-Αιγυπτιακισ Διχπουργικισ
Επιτροπισ διοργανϊκθκε υψθλοφ «προφίλ» Forum και workshop για τον τομζα
τθσ ενζργειασ (ΑΣΕ)
ςτισ 4/12/14, με τθν ςυμμετοχι 40 ελλθνικϊν
επιχειριςεων εξ Ελλάδοσ και άνω των 400 εξ Αιγφπτου.
7. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΖ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ
Τομείσ με προοπτικζσ
Ενζργεια: Σετρζλαιο-Φυςικό Αζριο
Σεριβάλλον - Ανανεϊςιμεσ Σθγζσ Ενζργειασ
Ματαςκευζσ: ανάλθψθ ζργων, δομικά υλικά
Γεωργία: γεωργικά μθχανιματα, εξοπλιςμόσ άρδευςθσ, κερμοκιπια,
λιπάςματα, τυποποίθςθ λαδιοφ, υδατοκαλλιζργειεσ, βιομθχανία
μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων
Χγεία : νοςοκομεία, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, φάρμακα
Βιομθχανία – βιομθχανικά προϊόντα
Φρόφιμα
Φθλεπικοινωνίεσ
Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερϊν αποβλιτων (εξοπλιςμόσ)
Ρροτάςεισ για αφξθςθ εξαγωγϊν
Υυμμετοχι ςτουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου κακϊσ πρόκειται να
ξεκινιςουν μεγάλα αναπτυξιακά ζργα και «lobbying των
ενδιαφερομζνων
ελλθνικϊν επιχειριςεων μζςω τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ
ςτθν Αίγυπτο, των κεςμικϊν διμερϊν οργάνων (Ελλθνο -Αιγυπτιακό
Επιχειρθματικό Υυμβοφλιο) και τθσ πρεςβείασ μασ
Υυμμετοχι ςε κλαδικζσ εκκζςεισ με εκνικό περίπτερο (μζχρι ςτιγμισ θ
ελλθνικι παρουςία αφορά μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ)
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Υυμμετοχι ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ είτε με κεςμικοφσ είτε με ιδιϊτεσ
διοργανωτζσ.
Franchising: ςυνιςτά ςθμαντικό τρόπο διείςδυςθσ ςτθν αγορά ςε προϊόντα
κα υπθρεςίεσ
Σροβολι του προϊόντοσ ςτθν τοπικι αγορά μζςω ςτοχευμζνων εκδθλϊςεων
8. ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ
Σλιρθσ κατάλογοσ διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Αίγυπτο είναι διακζςιμοσ ςτον κόμβο
“Agora”, ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου ΡΕΧ Μαΐρου:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=eg&mid=
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Ρι ςπουδαιότερεσ πάντωσ κλαδικζσ εκκζςεισ είναι οι εξισ:
INTERBUILD (δομικά υλικά) www.interbuildegypt.com


SAHARA (γεωργία, αγροτικόσ εξοπλιςμόσ) www.saharaexpo.com



HACE (ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ, εςτιατόρια) www.hace.com.eg



AGROFOOD (τρόφιμα, αγροβιομθχανία) www.agrofood.com.eg/



EGYMEDICA (φάρμακα, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ) www.egymedica.com
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ1
ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ
Θ εικόνα τθσ Ελλάδοσ ςτθν Αίγυπτο είναι ιδιαίτερα κετικι. Ρι Ζλλθνεσ χαίρουν
εκτίμθςθσ τόςο ωσ άτομα/πολίτεσ όςο και ωσ ςυνεργάτεσ ςτον επιχειρθματικό τομζα.
Γενικά υπάρχει φιλικι προδιάκεςθ και ςυμπεριφορά προσ κάκε τι το ελλθνικό από τουσ
Αιγυπτίουσ όχι μόνο λόγω τθσ μακρόχρονθσ ιςτορικισ φιλίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ
των δφο λαϊν αλλά και τθσ επικρατοφςθσ αντιλιψεωσ περί πολιτιςμικισ ςυγγζνειασ
και εγγφτθτασ τθσ εκατζρωκεν νοοτροπίασ. Ρι περιςςότερο αναγνωρίςιμοι εκ μζρουσ
των Αιγυπτίων ςιμερα τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που
προβάλλουν το όνομα και τθν εικόνα τθσ χϊρασ μασ είναι θ εμπορικι ναυτιλία (ιδίωσ
λόγω Υουζη) και ο τουριςμόσ.
Σαρά, ωςτόςο, τθν ευμενι αποδοχι τθσ Ελλάδοσ ωσ φίλθσ χϊρασ και τισ άριςτεσ
διμερείσ πολιτικζσ ςχζςεισ, αλλά και τθν υποδειγματικι ςυνεργαςία ςτο
επιχειρθματικό/επενδυτικό πεδίο όπου θ Ελλάδα να φιγουράρει ωσ ο 4οσ μεταξφ των
ευρωπαίων επενδυτϊν ςτθ Αίγυπτο, δεν καταγράφεται ανάλογθ επιτυχία ςε όλο το
φάςμα των εξαγωγϊν των προϊόντων μασ όπωσ π.χ. ςυμβαίνει με τα αντίςτοιχα ιταλικά
προϊόντα. Φο γεγονόσ αυτό διαχρονικά πρζπει να αποδοκεί μεταξφ άλλων και ςτθν
ζλλειψθ ςτρατθγικισ από τθν πλευρά των ελλινων εξαγωγζων θ οποία δεν ζχει
καταςτιςει εφικτι τθν βελτίωςθ τθσ αναγνωριςιμότθτάσ τουσ. Εποικοδομθτικά προσ
τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να λειτουργιςει θ εφαρμογι
τθσ ενδεικνυόμενθσ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ brand name και μζςω
ςυνεργειϊν με τουσ χαίροντεσ εκτίμθςθσ Ζλλθνεσ επενδυτζσ ςτθν Αίγυπτο.
Υυνεπϊσ, όλα τα κετικά ςτοιχεία χριηουν επαρκοφσ αξιοποίθςθσ και ςε ό,τι αφορά τθν
αποκατάςταςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων και τθν προϊκθςι
τουσ ςτθν εδϊ αγορά. Σροσ το παρόν, περιςςότερο γνωςτά/αναγνωρίςιμα με ελλθνικι
“ταυτότθτα” είναι οριςμζνα τρόφιμα – ελλθνικά παραδοςιακά προϊόντα όπωσ π.χ. θ
φζτα, οι ελιζσ Μαλαμϊν και το ελλθνικό ελαιόλαδο..
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ

Προοπτικϋσ αξιοπούηςησ ελληνικόσ επενδυτικόσ παρουςύασ ςτην
Αύγυπτο
Οη αηγππηηαθέο αξρέο θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη
εγθαηάζηαζε μέλωλ επελδύζεωλ ζηε ρώξα. Ιδηαίηεξα κεηά ηε δηνξγάλωζε ηνπ Σπλεδξίνπ
ζην Sharm El Sheikh όπωο αλαθέξζεθε θαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο παξνύζεο έρνπλ
απνδπζεί ζε εθηεηακέλε εθζηξαηεία ελεκέξωζεο αλαθνξηθά κε ηηο παξνπζηαδόκελεο
επθαηξίεο νη νπνίεο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο αθνξνύλ ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS (Σνπέδ,
Χξπζό Τξίγωλν, Νέα Πξωηεύνπζα θιπ) αιιά επηηξέπνπλ ηελ παξνπζία θαη κηθξόηεξεο
θιίκαθαο επηρεηξεκαηηθνύ δπλακηθνύ.
Οη δπλαηόηεηεο γηα ηελ ππέξ ηωλ ζπκθεξόληωλ καο αμηνπνίεζε ηωλ επθαηξηώλ δηα ηεο
ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηα ζρέδηα είλαη εθηθηέο ππό ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο
ηδηαίηεξα ζε πεδία πνπ δηαζέηνπλ αλάινγε ηερλνγλωζία θαη είκαζηε ζε ζέζε λα
παξαηάμνπκε ην αληίζηνηρν κέγεζνο / επηθάλεηα. Αιιά πέξαλ ηνύηνπ ζα ρξεηαζηεί λα
ππάξμεη από ηελ πιεπξά καο ε βνύιεζε γηα ζηήξημε ηέηνηωλ εγρεηξεκάηωλ εθ’ όζνλ
κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε έλα ζύζηεκα ην νπνίν ζα αμηνπνηεί άκεζα, θπξίωο, αιιά έζηω
θαη έκκεζα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο ηεο.
Ωο ηέηνηνη δπλεηηθνί ηνκείο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ νη κεηαθνξέο , ηα logistics,
ππεξεζίεο ζπκβνύιωλ έξγα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θαη ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα θιπ δειαδή
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη εμαγωγέο είηε ειιεληθώλ πξνϊόληωλ είηε
ππεξεζηώλ θαη επηζηξνθή ζπλαιιαγκαηηθώλ πόξωλ ζηε ρώξα καο.

Εμπόδια ειςαγωγόσ
Υθμαντικότερο εμπόδιο υπιρξε θ παράνομθ, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ
ζναντι τθσ ΕΕ και του ΣΡΕ, απαγόρευςθ ειςαγωγισ βάμβακοσ προ διετίασ θ οποία
τελικά ιρκθ. Σεριςταςιακά και για περιοριςμζνα χρονικά διαςτιματα, ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν ζχει απορροφθκεί θ τοπικι παραγωγι, θ Διοίκθςθ «νομότυπα»
κωλυςιεργεί, όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ βάμβακοσ (π.χ. αποςτολι
επικεωρθτϊν ςτθν Ελλάδα).

Έλλειψη ςυναλλϊγματοσ
Σαρά τθν ςθμαντικι βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο ζτοσ, θ ζλλειψθ
ςυναλλάγματοσ ςτθν αιγυπτιακι τραπεηικι αγορά δθμιουργεί κακυςτεριςεισ ςτθν
ειςαγωγικι διαδικαςία και οδθγεί τουσ ειςαγωγείσ ςτθν ακριβότερθ «παράλλθλθ
αγορά» για απόκτθςι του. Θ εν λόγω ζλλειψθ κάποιεσ φορζσ δεν επιτρζπει οφτε καν
τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ εάν ο εδϊ ειςαγωγζασ δεν διακζτει επαρκι
επιφάνεια για τθν διατραπεηικι ζγκριςθ του απαραίτθτου ποςοφ ι ζχει ιδθ εξαντλιςει
το από το Οόμο επιτρεπόμενο προσ εξαγωγι ςυναλλάγματοσ ατομικό ποςό (100.000 $
το χρόνο)
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Θ διαχρονικι πορεία των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεϊν μασ με τθν
Αίγυπτο τθν τελευταία πενταετία χαρακτθρίηεται από μια αξιόλογθ δυναμικι που
παρουςιάηει διάρκεια και αντοχι παρά τθν αρνθτικι ςυγκυρία που ζχουν βιϊςει κατά
το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα οι αντίςτοιχεσ οικονομίεσ.
Ρ εντυπωςιακόσ πενταπλαςιαςμόσ του όγκου του διμεροφσ εμπορίου και ιδίωσ θ
αλματϊδθσ άνοδοσ κατά το ςκζλοσ του που μασ ενδιαφζρει περιςςότερο, δθλαδι των
εξαγωγϊν μασ , ζχει εδραιϊςει τθν Αίγυπτο ωσ μία εκ των ςπουδαιότερων εξαγωγικϊν
αγορϊν μασ (9θ το 2014). Ωσ αποτζλεςμα ζχει προκαλζςει τθν αφξθςθ του
ενδιαφζροντοσ από περιςςότερεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται
και από τον αρικμό των αιτθμάτων για αναηιτθςθ εμπορικϊν εταίρων που
περιζρχονται ςτο Γραφείο μασ. Από τθν ανάγνωςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των
εξαγωγϊν μασ προκφπτει ωςτόςο διαχρονικά ςαφισ κυριαρχία των πετρελαιοειδϊν τα
οποία καλφπτουν πάνω από τα 2/3 του ςυνόλου, παρά τθν αφξθςθ ςτα ςθμαντικότερα
εξαγόμενα προσ τθν χϊρα, ελλθνικά προϊόντα. Υυνεπϊσ αποτελεί μονόδρομο θ
ςτόχευςθ για διεκδίκθςθ μεγαλφτερου μεριδίου από τα υπόλοιπα προϊόντα μασ με
ταυτόχρονθ διεφρυνςθ του φάςματόσ τουσ.
Δυνατότθτεσ για υλοποίθςθ τθσ παραπάνω επιδίωξισ μασ, παρά τα ανακφπτοντα κατά
καιροφσ εμπόδια και δυςχζρειεσ, υπάρχουν πολλζσ και ιςχυρζσ αφοφ εδράηονται ςε
λογικζσ παραδοχζσ και πραγματικά ςτοιχεία όπωσ είναι το μεγάλο μζγεκοσ τθσ
αιγυπτιακισ αγοράσ, θ κομβικι τθσ κζςθ για επανεξαγωγι ςε χϊρεσ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ, θ ικανότθτα πρόςβαςθσ λόγω τθσ ευμενοφσ διάκεςθσ των αιγυπτίων ζναντι
των ελλινων, το ποιόν και θ διάρκρωςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ διαςτρωμάτωςθσ
που επιτρζπει τθ διείςδυςθ των αντίςτοιχων προδιαγραφϊν προϊόντων μασ, θ
Ξεςογειακι ςυγγζνεια ςτισ γευςτικζσ προτιμιςεισ (όςον αφορά ςτα τρόφιμα) κλπ
Ενιςχυτικά προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ μποροφν να δράςουν ςτοχευμζνεσ
ενζργειεσ ιδίωσ κλαδικοφ χαρακτιρα και προςανατολιςμοφ ςε ςυνεργαςία τόςο με
τουσ οικείουσ κλαδικοφσ φορείσ ςτθ Ελλάδα όςο και με τουσ εδϊ επιχειρθματικοφσ
ςυνδζςμουσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, κα πρζπει να τονιςτεί ότι ο ανταγωνιςμόσ είναι οξφσ, το
καταναλωτικό πρότυπο ςτθν ευρφτερθ ζκταςι του προκρίνει το κριτιριο τθσ τιμισ και
πολφ λιγότερο τθσ ποιότθτασ το οποίο, ωςτόςο, βελτιϊνεται με το χρόνο
ακολουκϊντασ, κατά κανόνα, τθν άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου. Θ άλλθ λφςθ βεβαίωσ
είναι θ ενδεικνυόμενθ κατά περίπτωςθ προςαρμογι των προϊόντων κατά τρόπο που
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να περιορίηεται το κόςτοσ παραγωγισ και να επιτυγχάνεται χαμθλότερθ τιμι.
Μάνοντασ ειδικότερθ μνεία κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε τισ υφιςτάμενεσ
ευκαιρίεσ για τον τομζα τθσ ευρφτερθσ αμυντικισ βιομθχανίασ μασ και τθν ανάγκθ
ανάλθψθσ αντίςτοιχων πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ των προϊόντων του ςτθν
Αίγυπτο.
Υε ό,τι αφορά ςτθν ιςχυρι οικονομικι παρουςία τθσ Ελλάδοσ ςτθν Αίγυπτο, το μζγεκοσ
του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και θ εν γζνει πολιτικι και δραςτθριότθτα των εδϊ
εγκατεςτθμζνων ελλθνικϊν επιχειριςεων προςδίδουν μεγαλφτερο κφροσ και ςεβαςμό
ςτθ χϊρα μασ αφοφ προςφζρουν απαςχόλθςθ ςτο εγχϊριο εργατικό δυναμικό αλλά
και πολφτιμθ τεχνογνωςία ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.
Φελευταία, για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ, ζχει αναηωογονθκεί το ενδιαφζρον ΞΞΕ
ελλθνικϊν επιχειριςεων για εγκατάςταςθ εδϊ και δθμιουργία παραγωγικϊν μονάδων.
Ματά το μζτρο που αυτι θ επζκταςθ δραςτθριοτιτων κα μποροφςε να βοθκιςει
οικονομικά τθ μθτρικι εταιρεία ςτθν Ελλάδα ϊςτε να επιβιϊςει και να αναπτυχκεί
κακίςταται, από υπθρεςιακισ ςκοπιάσ, θκικά και πρακτικά αποδεκτι. Υε διαφορετικι
περίπτωςθ εκφράηουμε κάποιεσ επιφυλάξεισ για το κατά πόςο κα ζχρθηε ςτιριξθσ
ανάλογθ τάςθ ζνεκα των ςυνεπειϊν που κα είχε περαιτζρω για το επίπεδο
απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα.
Φρονοφμε, εν προκειμζνω, ότι οι περιπτϊςεισ επενδφςεων που εμφανίηουν
ενδιαφζρον και αξίηουν ιςχυρισ ςτιριξθσ είναι εκείνεσ όπου θ εδϊ διεξαγόμενθ
παραγωγικι δραςτθριότθτα κα ςυνεπάγετο και τθν ταυτόχρονθ τροφοδότθςι τουσ με
ελλθνικζσ θμικατεργαςμζνεσ, ζςτω, πρϊτεσ φλεσ και ιδίωσ με ζτοιμα προϊόντα από τθν
Ελλάδα.
Για τισ περιπτϊςεισ επενδυτικισ παρουςίασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν (τεχνικοί,
ςφμβουλοι, εμπειρογνϊμονεσ κλπ) δεν τίκεται βεβαίωσ τζτοιο ηιτθμα. Ξάλιςτα
ουδαμϊσ αποκροφουμε τθν ιδζα εγκατάςταςθσ εδϊ και ςυνεργαςίασ με τθν Αίγυπτο
επιχειριςεων οι οποίεσ κα ανελάμβαναν πρωτοβουλίεσ ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν,
catering/ bunkering ςε εμπορικά πλοία, logistics αποκικευςθσ και διαμετακόμιςθσ
φορτίων, υπθρεςίεσ νθογνϊμονα και μετρολογίασ, κοινοπραξίεσ με αιγφπτιουσ για
διάλυςθ πλοίων-ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ εργαςίεσ , καταςκευζσ, δομικά ζργα κλπ.
Φουναντίον, ο τεράςτιοσ όγκοσ των ζργων που ζχουν εξαγγελκεί τελευταία από τθν
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ πρζπει να ενταχκεί ςτο πεδίο κατόπτευςθσ των διακετουςϊν
τα προςόντα ελλθνικϊν εταιρειϊν οφτωσ ϊςτε να τφχουν ανάλογθσ αξιοποίθςθσ οι
προςφερόμενεσ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ. Υθμαντικζσ είναι οι προοπτικζσ ςτον ενεργειακό
τομζα και ειδικότερα ςτισ ΑΣΕ , θ ανάπτυξθ των οποίων ςυνιςτά ςτρατθγικό ςτόχο τθσ
Αιγφπτου θ οποί διακζτει πλοφςιο και ανεκμετάλλευτο αιολικό και θλιακό δυναμικό.
Ξε εμφατικό τρόπο υποςτθρίηουμε ότι θ ελλθνικι επιχειρθματικι παρουςία ςτθ ηϊνθ
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τθσ Διϊρυγασ του Υουζη , ιδίωσ, μπορεί και πρζπει να καταςτεί εμβλθματικι κατ’
αντιςτοιχία (και ωσ ταυτόςθμθ με τθν ζννοια τθσ δυναμικισ Ελλάδασ) ναυτιλία μασ.
Σροσ τοφτο θ εμπλοκι και διαςφνδεςι μασ με τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν
προγραμματιςτεί και κλιμακϊνονται ςε αυτι τθν γεωςτρατθγικισ ςθμαςίασ διάβαςθ
μπορεί να καταςτεί εφικτι κατόπιν δραςτθριοποίθςθσ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ και
μζςω
τθσ
αξιοποίθςθσ του υφιςτάμενου πλαιςίου διμεροφσ ςυνεργαςίασ
(πρωτόκολλα, MoUs). Εν προκειμζνω, πρζπει να επιδιωχκεί θ εμβάκυνςθ και θ
διεφρυνςθ με άλλουσ λιμζνεσ (Σορτ Υάιντ, Δαμμιζττα - Αλεξανδροφπολθ, Μαβάλα)
ενδεικνυόμενθ λιμενικι ςυνεργαςία με τθν Αιγυπτιακι πλευρά κατά τρόπο που να
μειϊνει τα κόςτθ και τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και να κακιςτά μακρόκεν
ανταγωνιςτικότερθ τθ μζςω Υουζη-Σειραιά (ι και άλλα λιμάνια) διαδρομι των
εμπορευμάτων, ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα εμπορευματοκιβωτίων, από τισ
αγορζσ τθσ ΟΑ Αςίασ προσ τθν Ευρϊπθ, ζναντι άλλων διακζςιμων εναλλακτικϊν πλόων.
Εν κατακλείδι, οι προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διμεροφσ οικονομικισ
και εμπορικισ/επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ είναι ευοίωνεσ, δυνατότθτεσ υπάρχουν,
απαιτείται εςτίαςθ ςε ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ και των δφο χωρϊν.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ
ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ - ΠΖΓΔ
1. Χριςιμεσ Διευκφνςεισ
Αναλυτικόσ κατάλογοσ χριςιμων διευκφνςεων ςτθν Αίγυπτο (Επιχειρθματικοί
ςφνδεςμοι, Επιμελθτιρια, Αρχζσ κ.λπ.) είναι διακζςιμοσ ςτον κόμβο “Agora”, ςτθν
ιςτοςελίδα του Γραφείου ΡΕΧ Μαΐρου:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=eg&mid=
50
2. Ρθγζσ
Μεντρικι Φράπεηα Aιγφπτου
Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία (ΕΝΥΦΑΦ)
Υτατιςτικι Χπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS)
Υτατιςτικι Χπθρεςία Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUROSTAT)
General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)
Χπουργείο Ρικονομικισ Ανάπτυξθσ
Χπουργείο Υχεδιαςμοφ
Διεκνζσ Οομιςματικό Φαμείο
Σαγκόςμιοσ Ρργανιςμόσ Εμπορίου
Σαγκόςμιοσ Ρργανιςμόσ Χγείασ
US Commercial Service
The Economist Intelligence Unit: Egypt Country profile
CIA World Fact Book
UNCTAD
Ρxford : The Report Egypt 2013
ESPICOM
Egypt Business Directory
Middle East News Economic Weekly
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ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ρίνακασ 1
Υώπερ πποοπιζμού αιγςπηιακών εξαγωγών
($ εκ.)

2012

μερίδιο

Ιταλία

2.313

8,3%

Σ. Αραβία

1.824

6,6%

Ινδία

2.030

7,3%

Τουρκία

1.562

5,6%

Θ.Ρ.Α.

2.005

7,2%

836

3,01%

Θν.Βαςίλειο

2013

μερίδιο

2.69
8
1.97
1
2.13
1
1.74
3
1.18
0

9,9%
7,2%
7,8%
6,4%
4,3%

968

3,5%

2014
2.44
9
1.97
7
1.91
9
1.44
7
1.12
6
1.00
9

μερίδιο
9,15%
7,39%
7,17%
5,41%
4,21%
3,77%

Μεταβολι
2014/13
-9,23%
0,30%
-9,95%
-16,98%
-4,58%
4,24%

Σθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Υτατιςτικι Χπθρεςίασ: Γραφείο ΡΕΧ

Ρίνακασ 2
Υώπερ πποέλεςζηρ αιγςπηιακών ειζαγωγών
($εκ.)

2012

μερίδιο

2013

μερίδιο

Κίνα

6.732

9,8%

6.961

10,9%

Γερμανία

4.749

6,9%

5.200

8,1%

Θ.Ρ.Α.

5.372

7,9%

5.174

8,1%

Κουβζιτ

2.679

3,9%

2.598

4,1%

Ιταλία

3.511

5,1%

3.535

5,5%

Ουκρανία

3.941

5,8%

3.143

4,9%

ωςία

4.038

5,68%

1.843

2,78%

Τουρκία

3.511

5,1%

2.618

4,1%
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2014
8.04
0
5.52
8
5.18
7
3.50
8
3.25
9
3.00
3
2.93
0
2.84
8

μερίδιο
11,3%
7,77%
7,29%
4,93%
4,58%
4,22%
4,12%
4%

Μεταβολι
14/13
15,50%
6,31%
0,25%
35,03%
-7,81%
-4,45%
58,98%
8,79%

Σ.Αραβία

2.739

4%

3.033

4,7%

Ινδία

2.293

3,35%

2.259

3,5%

2.73
3
2.46
7

3,84%
3,47%

-9,89%
9,21%

Σθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Υτατιςτικι Χπθρεςίασ: Γραφείο ΡΕΧ

Ρίνακασ 3
Κςπιόηεπερ εξαγωγέρ Αιγύπηος
(χιλ. $)

2012

2013

2014

Μεταβολι
2014/2013

Αξία

Αξία

Αξία

%

Ρροϊόν

Κωδικόσ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ

2709000010

3.007.842

3.053.640

3.044.705

-0,29%

DIESEL

2710190060

1.636.711

1.339.356

1.117.944

-16,53%

ΔΕΚΤΕΣ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ

8528722070

173.136

307.494

685.473

122,92%

ΛΑΔΙΑ Terpain

2710110070

898.223

694.166

678.155

-2,31%

ΧΥΣΟΣ

7108120000

1.295.753

893.758

651.497

-27,11%

ΟΥΙΑ

3102100000

1.127.423

1.012.899

582.704

-42,47%

ΕΛΑΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ

2710110040

269.370

268.613

453.459

68,81%

ΝΩΡΑ ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ

0805100010

453.771

491.480

441.358

-10,20%

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

8544209090

307.283

312.727

393.435

25,81%

ΡΘΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

8544111000

428.359

311.325

386.667

24,20%

5701900090

332.151

343.505

342.751

-0,22%

3817000000

295.435

274.394

318.541

16,09%

ΕΡΙΡΛΑ ΑΡΟ ΞΥΛΟ

9403600090

270.154

298.290

298.423

0,04%

ΡΑΤΑΤΕΣ

0701900000

114.893

168.700

269.514

59,76%

ΜΕΘΑΝΟΛΘ

2905110000

334.133

339.046

265.113

-21,81%

ΤΑΡΘΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΑ
ΔΑΡΕΔΟΥ
ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΗΟΛΙΑ ΣΕ
ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Σθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Υτατιςτικισ Χπθρεςίασ Αιγφπτου: Γραφείο ΡΕΧ
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Ρίνακασ 4
Κςπιόηεπερ ειζαγωγέρ Αιγύπηος
(χιλ.$)

2012

2013

2014

Μεταβολι
2014/2013

Αξία

Αξία

Αξία

-

Ρροϊόν

Κωδικόσ

ΣΚΛΘΟ ΣΙΤΑΙ

1001190000

3.362.846

1.940.742

3.056.817

57,51%

ΡΕΤΕΛΑΙΟ

2709000010

2.918.901

2.024.648

3.038.221

50,06%

ΕΛΑΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ

2710110060

5.348.070

3.590.086

2.790.356

-22,28%

ΟΧΘΜΑΤΑ

8703233000

1.194.897

926.570

1.942.304

109,62%

ΚΙΤΙΝO ΚΑΛΑΜΡΟΚΙ

1005900010

1.978.269

1.941.596

1.924.791

-0,87%

2710190040

659.041

955.313

1.733.021

81,41%

7207190010

1.589.551

1.518.479

1.504.071

-0,95%

ΣΙΔΘΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ

7326909090

1.091.814

1.095.947

1.279.295

16,73%

ΞΥΛΕΙΑ

4407100010

1.029.622

839.167

1.214.021

44,67%

ΑΡΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΚΕΑΣ

0202300000

934.036

826.892

1.185.184

43,33%

ΦΑΜΑΚΑ

3004901000

1.070.316

1,099,404

1.137.186

3,44%

ΥΓΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟ

2711130010

2.220.001

1.570.451

1.020.327

-35,03%

ΚΟΥΚΙΑ ΣΟΓΙΑΣ

1201900010

N/A

421.359

971.080

130,46%

ΒΕΝΗΙΝΘ 95 ΟΚΤ.

2710110035

268.503

830.101

929.134

11,93%

ΧΥΣΟΣ

7108120000

94.138

909.189

869.807

-4,33%

ΑΛΛΑ ΣΙΔΘΟΥΧΑ ΚΑΙ SCRAP

7204490000

723.541

836.806

848.312

1,37%

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ
ΘΜΙΚΑΤΕΓΑΣΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΟ ΣΙΔΘΟ

Σθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Υτατιςτικισ Χπθρεςίασ Αιγφπτου: Γραφείο ΡΕΧ
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Ρίνακασ 5
2012 – ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΗΓΤΠΣΟΤ ( ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ)
(ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΤΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ)

Σθγι:

1

2

3

200190

200559

200570

ΕΝΥΦΑΦ

ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΙΓΧΣΦΡΧ

ΑΠΙΑ ΥΕ
ΕΧΤΩ

ΣΡΥΩΦΘΦΑ
ΥΕ ΜΙΝΑ

ΑΠΙΑ ΥΕ
Ν.ΑΙΓ.

ΞΕΤΙΔΙΡ
ΑΓΡΤΑΥ

Ναχανικά, καρποί και
φροφτα και άλλα βρϊςιμα
μζρθ φυτϊν,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα με ξίδι ι
οξικό οξφ (εκτόσ από
αγγοφρια, αγγουράκια και
κρεμμφδια)

98.047

25.044

2,150,134

40,34%

Φαςόλια "Vigna spp. και
Phaseolus spp.",
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα χωρίσ ξίδι ι
οξικό οξφ, μθ
κατεψυγμζνα (εκτόσ από
αυτά ςε ςπόρουσ)

468

Ελιζσ, παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ ξίδι ι
οξικό οξφ, μθ
κατεψυγμζνεσ

389.202

ΜΑ
ΦΑ
ΦΑ
ΠΘ
1

ΥΧΟΡΝΙΜΕΥ
ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ

ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ

5.330.164

Ιορδανία 18%,
Ιςπανία 9%,
Ιταλία 7%

108

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

342.379

Ιταλία 48%,
Νίβανοσ 41%

148.870

479.493

15,99%

3

2.997.873

Νιβφθ 41%,
ΘΣΑ 18%,
Νίβανοσ 9,5%

4

5

200600

200710

Ναχανικά, φροφτα,
καρποί, φλοφδεσ φροφτων
και άλλα μζρθ φυτϊν,
ηαχαρόπθκτα
"ςτραγγιςμζνα, με ςτιλπνι
ι κρυςταλλικι εμφάνιςθ"

140.598

Γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ,
μαρμελάδεσ, πολτοί και
πάςτεσ καρπϊν και
φροφτων, που παίρνονται
από βράςιμο, με ι χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ ι
άλλων γλυκαντικϊν, με
μορφι τζλεια
ομογενοποιθμζνων
παραςκευαςμάτων,
ςυςκευαςμζνα για τθ
λιανικι πϊλθςθ ωσ

55.617

77.375

52.166

3,98%

5

1.309.276

Φαυλάνδθ 42%,
Ιράν 33%,
Ελβετία 8%,
Φουρκία 6%

57.545

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

12.491.057

Ξαρόκο 33%,
Φουρκία 31%,
Δανία 24%
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τρόφιμα γ
6

200791

Γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ,
μαρμελάδεσ, πολτοί και
πάςτεσ καρπϊν και
φροφτων, από
εςπεριδοειδι, που
παίρνονται με βράςιμο, με
ι χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ ι άλλων
γλυκαντικϊν (εκτόσ από
ομογενοποιθμζνα
παραςκευάςματα τθσ
διάκριςθσ 2007.10)

58.719

29.822

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

44.241.853

Υυρία 99%

7

200799

Γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ,
μαρμελάδεσ, πολτοί και
πάςτεσ καρπϊν και
φροφτων, που παίρνονται
με βράςιμο, με ι χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ ι
άλλων γλυκαντικϊν (εκτόσ
από αυτά που παίρνονται
από εςπεριδοειδι, κακϊσ
και εκτόσ από
ομογενοποιθμζνα
παραςκευάςματα

272.950

674.014

2.187.650

7,69%

5

28.450.020

Φουρκία 37%,
Υυρία 13%,
Ιςπανία 11%,
Ρλλανδία 10%

8

200870

Τοδάκινα κάκε είδουσ,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν ι αλκοόλθσ
(εκτόσ από εκείνα που
είναι διατθρθμζνα με
ηάχαρθ, χωρίσ όμωσ να
ζχουν ειςαχκεί ςε ςιρόπι,
κακϊσ και εκτόσ από
γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ,
μαρμελάδεσ

3.784.872

4.724.233

21.932.551

99,32%

1

22.081.689

Μίνα, ΘΣΑ

9

200912

χυμοί φροφτων μθ
κατεψυγμζνοι

2.119

3.060

300.271

31,45%

2

954.706

Μίνα 39%, Υ. Αραβία
21%

10

200931

Αξίασ Brix που δεν
υπερβαίνει το 20

302

188

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

43.298

ΘΣΑ 100%

11

200941

Αξίασ Brix που δεν
υπερβαίνει το 20

2.774

3.870

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

52.655

Μφπροσ 100%

12

200969

Άλλοι

82.476

42.120

708.191

2,57%

3

27.506.237

Ιςπανία 86%, Ιταλία
7%

13

200971

Αξίασ Brix που δεν
υπερβαίνει το 20

2.774

3.870

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

131.177

ΘΣΑ 41%, Μφπροσ
29%, Υ. Αραβία 24%

14

200990

Ξείγματα χυμοφ
φροφτων, ςτουσ οποίουσ
περιλαμβάνεται και ο

1.059

1.530

Ο/Α

Ο/Α

Ο/
Α

40.124.849

Υ. Αραβία 74%,
Ρλλανδία 7%

79

μοφςτοσ ςταφυλιϊν, και
χυμοφ λαχανικϊν, που δεν
ζχουν υποςτεί ηφμωςθ,
χωρίσ προςκικθ
αλκοόλθσ, με ι χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ ι
άλλων γλυκαντικϊν
15

210690

Σαραςκευάςματα
διατροφισ π.δ.κ.α.

ΥΧΟΡΝΡ

152.610

94.810

1.083.991

5.044.587

5.886.459

0,16%

30

669.146.77
3

Γερμανία 17%,
Ρλλανδία 16%,
Φαχλάνδθ 13%

855.204.006

Ρίνακασ 6
2013 – ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΗΓΤΠΣΟΤ ( ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ)
(ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΤΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ)

Σθγι:

ΕΝΥΦΑΦ

ΑΠΙΑ ΥΕ
ΕΧΤΩ
1

2

3

4

'200190'

'200210'

'200290'

'200570'

Ναχανικά, καρποί και
φροφτα και άλλα
βρϊςιμα μζρθ φυτϊν,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα με ξίδι ι
οξικό οξφ

202.924

Οτομάτεσ
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ,
ολόκλθρεσ ι ςε
τεμάχια

1.836

Οτομάτεσ
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ (εκτόσ
από ολόκλθρεσ ι ςε
τεμάχια)

35.684

Ελιζσ,
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ, μθ
κατεψυγμζνεσ

468.706

ΣΡΥΩΦΘ
ΦΑ ΥΕ
ΜΙΝΑ
63.865

ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΙΓΧΣΦΡΧ

ΑΠΙΑ ΥΕ
Ν.ΑΙΓ.

ΞΕΤΙΔΙΡ
ΑΓΡΤΑΥ

ΜΑΦΑ
ΦΑΠΘ

ΥΧΟΡΝΙΜΕΥ
ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ

ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ

4.655.625

59,97%

1

7.763.463

Ιςπανία 8%,
Υ. Αραβία 6%

153

17.084

0,33%

5

5.196.763

Νιβφθ 46%,
Ιταλία 44%,
Μίνα 8%

40.320

335.437

1,24%

4

26.980.867

ΘΣΑ 47%,
Μίνα 45%,
Ιςπανία 4%

183.830

1.521.530

28,57%

1

5.324.828

Υυρία 25%,
μθ κατονομαηόμενεσ
21%,
Ιςπανία 10%

80

5

'200599'

άλλα
λαχανικά/μείγματα

1.429

516

Ο/Α

Ο/Α

Ο/Α

161.732

ΘΑΕ 76%,
Μίνα 7%

6

7

'200600'

'200710'

Ναχανικά, φροφτα,
καρποί, φλοφδεσ
φροφτων και άλλα
μζρθ φυτϊν,
ηαχαρόπθκτα
ςτραγγιςμζνα, με
ςτιλπνι

98.428

Γλυκά κουταλιοφ,
ηελζδεσ, μαρμελάδεσ,
πολτοί και πάςτεσ
καρπϊν και φροφτων,
που παίρνονται από
βράςιμο κλπ

3.398

46.950

95.574

9,24%

3

1.034.378

Ιςπανία 46%,
Μίνα 36%

3.744

10.160

0,05%

12

19.266.532

Ξαρόκο 36%,
Φουρκία 36%,
Δανία 16%

8

'200791'

Γλυκά κουταλιοφ,
ηελζδεσ, μαρμελάδεσ,
πολτοί και πάςτεσ
καρπϊν και φροφτων,
από εςπεριδοειδι,
που παίρνονται με βρ

38.720

16.000

Ο/Α

Ο/Α

Ο/Α

56.472.576

Υυρία 98%

9

'200799'

Γλυκά κουταλιοφ,
ηελζδεσ, μαρμελάδεσ,
πολτοί και πάςτεσ
καρπϊν και φροφτων,
που παίρνονται με
βράςιμο κλπ

207.487

395.159

1.866.911

5,84%

3

31.984.152

Φουρκία 55%,
Ρλλανδία 12%

10

'200850'

Βερίκοκα κάκε είδουσ,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν κλπ

107.300

165.290

Ο/Α

Ο/Α

Ο/Α

591.924

Υυρία 99%

11

'200870'

Τοδάκινα κάκε
είδουσ,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν κλπ

3.697.39
1

4.534.12
7

31.252.040

99,47%

1

31.417.971

Γαλλία,

¶λλοι

87.164

12

'200969'

Μίνα

42.120

909.111

3,21%

3

28.297.269

Ιςπανία 89%,
Ιταλία 5%

13

'210500'

Σαγωτά, ζςτω και αν
περιζχουν κακάο

3.126

600

Ο/Α

Ο/Α

Ο/Α

14.967.905

Γαλλία 39%,
ΘΣΑ 32%

14

'210690'

Σαραςκευάςματα
διατροφισ π.δ.κ.α.

79.673

30.627

406.095

81

0,05%

35

815.682.06
7

Γερμανία 19%,
Ρλλανδία 14%,

Φαχλάνδθ 13%
ΣΥΝΟΛΟ

5.033.266 5.523.301
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2014– ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΗΓΤΠΣΟΤ ( ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ)
(ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΤΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ)
Σθγι:

ΕΝΥΦΑΦ

ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ

ΑΙΓΧΣΦΡΧ
ΑΠΙΑ ΥΕ
ΕΧΤΩ
1

2

3

4

'200190'

'200210'

'200290'

'200570'

Ναχανικά, καρποί και
φροφτα και άλλα
βρϊςιμα μζρθ φυτϊν,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα με ξίδι ι
οξικ

60.358

Οτομάτεσ
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ,
ολόκλθρεσ ι ςε
τεμάχια

3.672

Οτομάτεσ
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ (εκτόσ
από ολόκλθρεσ ι ςε
τεμάχια)

18.749

Ελιζσ,
παραςκευαςμζνεσ ι
διατθρθμζνεσ χωρίσ
ξίδι ι οξικό οξφ, μθ
κατεψυγμζνεσ

525.597

ΣΡΥΩΦΘ
ΦΑ ΥΕ
ΜΙΝΑ
16.026

ΑΠΙΑ ΥΕ
Ν.ΑΙΓ.

ΞΕΤΙΔΙΡ
ΑΓΡΤΑΥ

ΜΑΦΑ
ΦΑΠΘ

ΥΧΟΡΝΙΜΕΥ
ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ

2.408.610

41,20%

1

5.846.075

Ησπανία 11%

306

N/A

N/A

20.160

N/A

N/A

2.077.705

N/A

16.619.444
Κίνα 43%,
ΖΠΑ41%

179.940

497.475

43,44%

2

2.822.297
Ηταλία 43%,
Σοσρκία 12%,
Λίβανος 11%

'200599'

’Αλλα λαχανικά και
μείγματα

2.408

360

N/A

N/A

6

'200600'

Ναχανικά, φροφτα,
καρποί, φλοφδεσ
φροφτων και άλλα
μζρθ φυτϊν,
ηαχαρόπθκτα
ςτραγγιςμζνα, με
ςτιλπνι

81.156

57.900

503.354

14,57%

Γλυκά κουταλιοφ,
ηελζδεσ, μαρμελάδεσ,
πολτοί και πάςτεσ
καρπϊν και φροφτων,

16.751

'200710'

N/A

Ηταλία 97%

5

7

ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ

N/A

2

814.844

ΖΑΔ 50%,
Κίνα 12%

3.454.295

Ησπανία 73%,
Σαϋλάνδη 7%

18.427

N/A

N/A

N/A

12.536.293
Μαρόκο 49%,
Σοσρκία 41%

82

που παίρνονται από
βράςι
8

9

10

11

12

'200799'

'200850'

'200860'

'200870'

'200899'

Γλυκά κουταλιοφ,
ηελζδεσ, μαρμελάδεσ,
πολτοί και πάςτεσ
καρπϊν και φροφτων,
που παίρνονται με
βράςιμ

207.424

Βερίκοκα κάκε είδουσ,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν ι

35.192

Μεράςια,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν ι
αλκοόλθσ (εκ

164.419

Τοδάκινα κάκε
είδουσ,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ, άλλων
γλυκαντικϊν ι

4.314.74
5

Φροφτα και άλλα
βρϊςιμα μζρθ φυτϊν,
παραςκευαςμζνα ι
διατθρθμζνα, με ι
χωρίσ προςκικθ
ηάχαρθσ ι άλλων

55

302.288

2.199.637

4,19%

6

52.470.265
Σοσρκία 46%,
Ησπανία 18%,
Ολλανδία 6%

64.000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67.000

246.456

98,41%

1

250.448

ΖΠΑ 1,59%

5.274.01
0

28.728.515

99,26%

1

28.941.853

Γαλλία, Κίνα

50

321

0%

20

12.962.112
Ηνδία 46%,
Κίνα 10%,
Σοσρκία 10%

13

'200912'

χυμοί φροφτων μθ
κατεψυγμζνοι

7.755

8.543

N/A

N/A

N/A

569.221

14

'200961'

Αξίασ Brix που δεν
υπερβαίνει το 30

27.822

33.440

N/A

N/A

N/A

1.490.881

15

'200969'

¶λλοι

156.087

105.300

734.643

3,44%

3

21.384.976

16

'200989'

άλλοι χυμοί

3.544

3.800

87.214

0,07%

23

126.242.17
8

17

'210210'

Ηφμεσ ενεργζσ

2.053

218

18.344

0,03%

12

54.655.757

18

'210690'

Σαραςκευάςματα
διατροφισ π.δ.κ.α.

91.314

32.709

327.85

0,03%

38

1.195.863.1
28

ΣΥΝΟΛΟ

5.719.101 6.184.477

83

Ησπανία 95%,
Κύπρος 5%
Ηταλία 88%,
Ησπανία 11%
Ησπανία 84%,
Ηταλία 11%
ΖΑΔ 65%,
Ηνδία 8%
Σοσρκία 64%,
Γαλλία 23%
Γαλλία, Κίνα

Ρίνακασ 8
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ΚΣΟ

Ειςαγωγζσ από
Ελλάδα 2014

αξία ςε €

Συνολικζσ
ειςαγωγζσ
Αιγφπτου*

% επί
ςυνόλου

Σφνολο

755.600.000

'27'

ΡΤΧΜΦΑ ΜΑΧΥΙΞΑ,ΝΑΔΙΑ,ΜΕΤΙΑ.ΑΥΦΑΝΦΩΔΕΙΥ,ΧΝ.

556.640.774

7.426.962.673

7,49%

'52'

ΒΑΞΒΑΜΙ

62.667.694

509.750.557

12,29%

'25'

ΑΝΑΦΙ,ΘΕΙΡ,ΓΑΙΕΥ,ΣΕΦΤΕΥ,ΓΧΨΡΥ,ΑΥΒΕΥΦ.ΦΥΙΞ.
ΜΑΤΣΡΙ,ΦΤΡΧΦΑ,ΦΝΡΧΔΕΥ ΕΥΣΕΤΙΔ/ΔΩΟΣΕΣΡΟΙΩΟ
ΣΧΤΘΟΙΜΡΙ ΑΟΦΙΔΤΑΥΦΘΤΕΥ,ΝΕΒΘΦΕΥ,ΞΘΧΑΟΕΥ

34.002.652

395.988.511

8,59%

23.909.356

374.265.995

6,39%

10.305.841

4.326.943.038

0,24%

9.777.190

2.476.572.522

0,39%

6.550.368

216.544.006

3,02%

5.777.723

905.142.436

0,64%

5.625.734

104.952.678

5,36%

4.831.695

3.255.743.567

0,15%

3.251.311

1.938.220.053

0,17%

2.975.151

812.419.200

0,37%

2.967.859

3.933.461.910

0,08%

2.865.227

32.247.698

8,89%

'32'

ΣΝΑΥΦΙΜΕΥ ΧΝΕΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΧΤΓΘΞΑΦΑ ΑΧΦΩΟ
ΜΑΣΟΑ - ΒΙΡΞΘΧΑΟΡΣΡΙΘΞΕΟΑ
ΧΣΡΜΑΦΑΥΦ.ΜΑΣΟΡΧ
ΧΑΤΦΙ ΜΑΙ ΧΑΤΦΡΟΙΑ.ΦΕΧΟΡΧΤΓΘΞΑΦΑ ΑΣΡ
ΧΑΤΦΙ
ΣΑΤΑΥΜΕΧΑΥΞΑΦΑ
ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ,ΜΑΤΣΩΟ,ΦΤΡΧΦΩΟ
ΧΧΦΡΥΙΔΘΤΡΥ,ΥΙΔΘΤΡΥ ΜΑΙ ΧΑΝΧΒΑΥ
ΦΕΧΟΡΧΤΓΘΞΑΦΑ ΑΣΡ ΧΧΦΡΥΙΔΘΤΡ,ΥΙΔΘΤΡΧΑΝΧΒΑ
ΧΣΡΝΕΙΞΞΑΦΑ ΜΝΣ ΕΙΔΩΟ ΔΙΑΦΤΡΦ.ΦΤΡΦΕΥ
ΗΩΩΟ
ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΡΧΘΞΑΦΑ,ΕΝΜΧΥΦΘΤΕΥ,ΣΡΔΘΝΑΦΑ
ΜΝΣ
ΣΤΡΙΡΟΦΑ ΑΝΕΧΤΡΣΡΙΙΑΥ,ΒΧΟΘ,ΑΞΧΝΑ
ΙΟΡΧΝΙΟΘ
ΔΕΨΙΜΑ - ΒΑΦΙΜΑ ΕΜΧΧΝΙΥΞΑΦΑ.ΧΤΩΥΦΙΜΕΥ ΧΝΕΥ

2.586.403

441.777.122

0,59%

'38'

ΔΙΑΦΡΤΑ ΣΤΡΙΡΟΦΑ ΧΘΞΙΜΩΟ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ

2.545.847

652.351.965

0,39%

'08'
'84'
'39'
'24'
'48'
'20'
'72'
'73'
'23'
'87'
'11'

Ρθγι: Επεξεργαςία από το Γραφείο ΟΕΥ

84
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Ελλθνικι εταιρεία
ΡΞΙΝΡΥ ΒΑΤΔΙΟΡΓΙΑΟΟΘ

Θυγατρικι ςτθν Αίγυπτο
VEGAS OIL AND GAS

Αντικείμενο
γεωτριςεισ πετρελαίου

ΡΞΙΝΡΥ ΕΧΓΕΟΙΔΘΥ

EVGE SHIPPING &MARITIME AFFAIRS

ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ

ER-LACK Γ.Γ. ΜΡΧΦΝΘΥ

ER-LAC-K FOR PAINTS

παραγωγι χρωμάτων

EURODRIP S.A

EURO DRIP EGYPT

ςωλινεσ άρδευςθσ

ΕΘΟΙΜΘ ΦΤΑΣΕΗΑ ΕΝΝΑΔΡΥ

NATIONAL BANK OF GREECE

τραπεηικζσ υπθρεςίεσ

KΟΑUF GYPSOPIIA ABEE
AXON
GLOBAL EDUCATION NETWORK
BIOFRESH SA
ΧΑΤΦΡΣΡΙΙΑ ΘΤΑΜΘΥ

KNAUF EGYPT LTD
AXON EGYPT

είδθ υγιεινισ
δίκτυο εκπαίδευςθσ ξζνων
γλωςςϊν
Βιολογικοί χυμοί
παραγωγι χαρτιοφ

TITAN CEMENT Co
ALUMIL S.A.

TITAN EGYPT
BENI SUEF CEMENT Co.
ALUMIL MISR

CHIPITA INT’L

EDITA FOOD INDUSTRIES

ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ

HELLENIC PETROLEUM EGYPT

παραγωγι προϊόντων
αλουμινίου
παραγωγι κράκερ και
κρουαςάν
γεωτριςεισ πετρελαίου

ΜΡΘΑΝΘ Α.Ε.

EGYPTIAN GREEK FOR CLAY AND BRICKS

παραγωγι τοφβλων

ΧΑΟΔΤΘΥ

PYRAMID NAVIGATION CHANDRIS

ΡΞΙΝΡΥ ΜΡΣΕΝΡΧΗΡΥ

ARABIA GAS.A.E.

φορτθγά πλοία (φυςικό
αζριο)
φυςικό αζριο

PHYTORGAN S.A.

ADRITEC EGYPT

ςυςτιματα άρδευςθσ

CONSOLIDTAED CONTRACTORS
INTERNATIONAL CO.
ARCHIRODON HELLAS S.A.

καταςκευζσ

J &P (JOANOU
&PARASKEVAIDES S.A.)
MICHANIKI GROUP OF
COMPANIES
RAOULO TECHNIKI

CONSULIDATED CONTRACTORS
INTERNATIONAL
ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS)
Co. S.A.
JOANNOU AND PARASKEVAIDES OVERSEAS
LTD J&P
MICHANIKI EGYPT REAL ESTATE &TOURISM
ENTERPRISES
RAOULO EGYPT

EPSI
FOLLI - FOLLIE S.A.

EPSI EGYPT S.A.
FOLLI FOLLI JEWELLRY STORES

RAXEVSKY S.A.

STYLISH TRADE

ORANGEWAVE
PYRAMIDS PAPER MILLS S.A.E.
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παραγωγι τςιμζντου

καταςκευζσ
καταςκευζσ
καταςκευζσ
παραγωγισ ρολϊν για
ιμάντεσ
ψφκτεσ
αλυςίδα
κοςμθματοπωλείων
ειςαγωγζσ και εμπορία
γυναικείων ενδυμάτων

TELEPERFORMANCE HELLAS

TELEPERFORMANCE EGYPT

BLUE POINT
S.N. ARGIROS SA
ANTAEA MEDICAL SERVICES

DESIGN APPAREL
ANTAEA MEDICAL SERVICE LTD

SAMARAS GROUP
ENRGEAN ENERGY
ARGO S.A.

P.S. FOR CONSTRUCTION
ENERGEAN ENERGY EGYPT
ARGO EGYPT PLASTICS SAE

C-shell
MIGATO A.E.

PHOENIX
MIGATO A.E.

GROUP OF COMPANY
GRIGORIADI
CALSTA WORKWEAR SA

EMULCOM COMPANY

MELLON GROUP OF
COMPANIES

MELLON EGYPT

CARRERA PRO-TECTION Ltd

Ρθγι: Επεξεργαςία από το Γραφείο ΟΕΥ
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πολυεκνικι εταιρεία
παροχισ υπθρεςιϊν
παραγωγι μαγιόεςϊρουχα
ιατρικζσ υπθρεςίε
καταςκευζσ
ζρευνεσ πετρελαίου
παραγωγι πλαςτικϊν
υλικϊν ςυςκευαςίασ
κλωςτοχφαντουργικά
αντιπροςωπεία
υποδθμάτων
παραγωγι αςφαλτικοφ
γαλακτϊματοσ
παραγωγι ςτολϊν
υπθρεςίασ
νζεσ τεχνολογίεσ
/τεχνολογικζσ λφςεισ

Ρίνακασ 10

Eλληνικέρ εξαγωγέρ ζηην Αίγςπηο 2014 - ζύγκπιζη με 2013
2.1

Eλληνικέρ εξαγωγέρ ζηην Αίγςπηο 2014 - ζύγκπιζη με 2013
αξία ζε €

2014

2013

% διαθοπά
14/13

ύνολο

755.600.000

593.468.273

27,3%

'27'

ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ,ΛΑΓΗΑ,ΚΔΡΗΑ.ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ,ΤΛ.

556.640.774

406.931.716

36,8%

73,7%

'52'

ΒΑΜΒΑΚΗ

62.667.694

63.621.851

-1,5%

8,3%

'25'

ΑΛΑΣΗ,ΘΔΗΟ,ΓΑΗΔ,ΠΔΣΡΔ,ΓΤΦΟ,ΑΒΔΣ.ΣΗΜ.

34.002.652

28.961.999

17,4%

4,5%

'08'

ΚΑΡΠΟΗ,ΦΡΟΤΣΑ,ΦΛΟΤΓΔ ΔΠΔΡΗΓ/ΓΧΝ-ΠΔΠΟΝΗΧΝ

23.909.356

18.163.855

31,6%

3,2%

'84'

ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ,ΛΔΒΖΣΔ,ΜΖΥΑΝΔ

10.305.841

8.377.393

23,0%

1,4%

'39'

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ

9.777.190

5.899.786

65,7%

1,3%

'24'

ΚΑΠΝΑ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣ.ΚΑΠΝΟΤ

6.550.368

11.348.257

-42,3%

0,9%

'48'

ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ.ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ

5.777.723

5.164.955

11,9%

0,8%

'20'

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,ΚΑΡΠΧΝ,ΦΡΟΤΣΧΝ

5.625.734

4.950.467

13,6%

0,7%

'72'

ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ,ΗΓΖΡΟ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ

4.831.695

4.296.783

12,4%

0,6%

ΚΟ

87

% επί ζςνόλος
2014

'73'

ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ,ΗΓΖΡΟ-ΥΑΛΤΒΑ

3.251.311

7.112.353

-54,3%

0,4%

'23'

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΚΛΠ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦ.ΣΡΟΦΔ ΕΧΧΝ

2.975.151

982.976

202,7%

0,4%

'87'

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ,ΔΛΚΤΣΖΡΔ,ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΛΠ

2.967.859

2.804.323

5,8%

0,4%

'11'

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΛΔΤΡΟΠΟΗΗΑ,ΒΤΝΖ,ΑΜΤΛΑ ΗΝΟΤΛΗΝΖ

2.865.227

1.325.490

116,2%

0,4%

'32'

ΓΔΦΗΚΑ - ΒΑΦΗΚΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ.ΥΡΧΣΗΚΔ ΤΛΔ

2.586.403

2.777.962

-6,9%

0,3%

'38'

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ

2.545.847

2.954.339

-13,8%

0,3%

'31'

ΛΗΠΑΜΑΣΑ

2.054.150

1.988.008

3,3%

0,3%

'49'

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ ΟΗΚΧΝ,ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ,ΚΛΠ

1.780.588

1.519.960

17,1%

0,2%

'85'

ΜΖΥΑΝΔ,ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΛΠ

1.309.354

2.716.260

-51,8%

0,2%

'74'

ΥΑΛΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ

Ρθγι: EΝΥΦΑΦ – Eπεξεργαςία : Γραφείο ΡΕΧ
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937.812

0,1%

Ρίνακασ 11

Eλληνικέρ ειζαγωγέρ από ηην Αίγςπηο 2014 - ζύγκπιζη με 2013
Eλληνικέρ ειζαγωγέρ από ηην Αίγςπηο 2014 - ζύγκπιζη με 2013
αξία ζε €

2014

2013

% διαθοπά
14/13

ύνολο

840.700.000

576.500.234

45,8%

'27'

ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ,ΛΑΓΗΑ,ΚΔΡΗΑ.ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ,ΤΛ.

697.816.864

438.668.904

59,1%

83,0%

'31'

ΛΗΠΑΜΑΣΑ

38.732.491

32.200.498

20,3%

4,6%

'29'

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ

24.987.263

28.869.697

-13,4%

3,0%

'39'

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ

19.433.269

9.015.270

115,6%

2,3%

'07'

ΛΑΥΑΝΗΚΑ,ΦΤΣΑ,ΡΗΕΔ ΚΑΗ ΚΟΝΓΤΛΟΗ,ΒΡΧΗΜΑ

10.226.098

21.155.359

-51,7%

1,2%

'72'

ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ,ΗΓΖΡΟ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ

5.798.663

4.529.923

28,0%

0,7%

'25'

ΑΛΑΣΗ,ΘΔΗΟ,ΓΑΗΔ,ΠΔΣΡΔ,ΓΤΦΟ,ΑΒΔΣ.ΣΗΜ.

5.341.010

6.105.103

-12,5%

0,6%

'63'

ΑΛΛΑ ΔΣΟΗΜΑ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΗΓΖ,ΚΛΠ

3.524.995

3.836.281

-8,1%

0,4%

'38'

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ

3.335.743

2.539.698

31,3%

0,4%

'76'

ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ

3.096.433

2.123.117

45,8%

0,4%

'48'

ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ.ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ

2.910.753

1.999.343

45,6%

0,3%

KΣΟ

89

% επί
ζςνόλος 2014

'74'

ΥΑΛΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ

2.839.632

'20'

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,ΚΑΡΠΧΝ,ΦΡΟΤΣΧΝ

2.340.042

1.795.424

30,3%

0,3%

'70'

ΓΤΑΛΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΤΑΛΗ

2.004.743

776.964

158,0%

0,2%

'44'

ΞΤΛΔΗΑ,ΞΤΛΟΚΑΡΒΟΤΝΑ - ΣΔΥΝΟΤΡΓ.ΑΠΟ ΞΤΛΟ

1.812.942

2.459.621

-26,3%

0,2%

'62'

ΔΝΓΤΜΑΣΑ - ΤΜΠΛ.ΣΟΤ ΔΝΓΤΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΔΚΣΑ

1.435.955

1.630.908

-12,0%

0,2%

'52'

ΒΑΜΒΑΚΗ

1.305.600

1.434.061

-9,0%

0,2%

'28'

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜ.ΠΡΟΗΟΝΣΑ.ΔΝΧΔΗ ΠΟΛΤΣ.ΜΔΣΑΛ.

1.267.439

3.184.144

-60,2%

0,2%

'57'

ΣΑΠΖΣΔ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓ. ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΠΟΤΦΑΝΣ.ΤΛΔ

1.130.559

1.174.667

-3,8%

0,1%

'61'

ΔΝΓΤΜΑΣΑ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣ.ΠΛΔΚΣΑ

1.070.426

1.755.149

-39,0%

0,1%

Ρθγι: EΝΥΦΑΦ – Eπεξεργαςία : Γραφείο ΡΕΧ
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0,3%

