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1 Οικονομύα Αιγύπτου 

1.1 Επιςκόπηςη τησ αιγυπτιακόσ οικονομύασ για το 2020  
 

Θ ανάπτυξθ, οι πθγζσ ειςοδιματοσ από το εξωτερικό (εμβάςματα) και το δθμόςιο 
χρζοσ επθρεάςτθκαν αρνθτικά από τον COVID-19, αλλά αρχίηουν να βελτιϊνονται 
λόγω των ευνοϊκϊν επιπτϊςεων τθσ βάςθσ, τθσ ανάκαμψθσ παγκόςμιων ςυνκθκϊν 
και τθσ χαλάρωςθσ των περιοριςμϊν. Θ βελτίωςθ τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 
για τθν ενίςχυςθ των δαπανϊν κοινωνικισ προςταςίασ και ανάπτυξθσ ανκρωπίνου 
δυναμικοφ., ενϊ παράλλθλα θ προϊκθςθ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων είναι 
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του δυναμικοφ του ιδιωτικοφ τομζα προσ τισ 
εξαγωγζσ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ για τθ διαςφάλιςθ ανάκαμψθσ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ. 
Θ Αίγυπτοσ είναι θ μόνθ χϊρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Β. Αφρικισ και Μ. 
Ανατολισ (MENA region), που παρά τισ δυςκολίεσ που προζκυψαν λόγω τθσ 
πανδθμίασ, κατζγραψε κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ, ζςτω και ςυρρικνωμζνο. Θ 
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Αιγφπτου το 2020/2021 ιταν ιςχυρι και ανκεκτικι χάρθ 
ςτισ οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ που ξεκίνθςαν το 2016. Είναι μια από τισ λίγεσ 
αφρικανικζσ χϊρεσ που ςθμείωςε κετικι ανάπτυξθ το 2019/2020, αγγίηοντασ το 
3,6%, παρά τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ COVID-19, ενϊ το 2020/2021 ο 
ρυκμόσ ανάπτυξθσ ζπεςε ςτο 3,3%, ενϊ αναμζνεται να φτάςει το 5% το 
FY2021/2022. Ραρά τισ δαπάνεσ και τισ ελλείψεισ εςόδων που ςχετίηονται με τθν 
πανδθμία, το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο, χωρίσ το κόςτοσ του δθμόςιου χρζουσ, 
παρζμεινε κετικό, ςτο 0,5% του ΑΕΡ. Αυτό το δθμοςιονομικό απόκεμα, ςυνζπεια 
των μεταρρυκμίςεων δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, βοικθςε να παραμείνει το 
ςυνολικό ζλλειμμα γενικά αμετάβλθτο ςτο 8% του ΑΕΡ το 2020—ςε ςφγκριςθ με το 
ζλλειμμα 7,9% το 2019 με πρωτογενζσ πλεόναςμα 2%. Το δθμόςιο χρζοσ ζφταςε 
ςτο 90,6% του ΑΕΡ το 2020 από 86,6% το 2019, φςτερα από τρία χρόνια ςυνεχοφσ 
πτϊςθσ.  
Οι προοπτικζσ παραμζνουν αβζβαιεσ δεδομζνου του αργοφ ρυκμοφ εμβολιαςμοφ, 
τθσ εμφάνιςθσ τθσ παραλλαγισ Delta και τθσ αναηωπφρωςθσ των κρουςμάτων 
COVID-19, που κα μποροφςαν να απειλιςουν τθν ανάκαμψθ. Θ εγχϊρια 
οικονομικι δραςτθριότθτα αναμζνεται να ςτθριχκεί και ςτθ ςταδιακι αφξθςθ των 
τουριςτικϊν ρευμάτων (ειδικά με τθν επανζναρξθ των πτιςεων από τθ ωςία μετά 
από 6 χρόνια παφςθσ), τθ ςυνεχι ανάπτυξθ ςτον τομζα των ΤΡΕ, τθν άνοδο των 
εξορφξεων και εξαγωγϊν φυςικοφ αερίου, κακϊσ και ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ. 
Το 2020, οι πιζςεισ ςτισ τιμζσ μειϊκθκαν, ιδίωσ ςτα τρόφιμα, και ο πλθκωριςμόσ 
μειϊκθκε ςτο 5,7%, από 13,9% το 2019, γεγονόσ που επζτρεψε ςτθ νομιςματικι 
πολιτικι να είναι διαςταλτικι. Για να τονϊςει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα, θ 
τράπεηα τθσ Αιγφπτου μείωςε το επιτόκιο δανειςμοφ μίασ θμζρασ κατά 300 
μονάδεσ βάςθσ ςτισ 16 Μαρτίου 2020, άλλεσ 50 μονάδεσ βάςθσ ςτισ 24 
Σεπτεμβρίου και ςτο 9,25% ςτισ 12 Νοεμβρίου 2020. Το ποςοςτό ανεργίασ τθν 
περίοδο Απρ.-Ιοφνιοσ 2021 ανιλκε ςτο 7,3%, μειωμζνο ςε ςχζςθ με το 9,6% τθν 
ίδια περίοδο το 2020.  
Το ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου  μειϊκθκε κατά 14,6 % και ζφταςε ςτα 2,88 
δις. Δολάρια τον Ιοφλιο 2021 ςε ςφγκριςθ με 3,37 δις. τον ίδιο μινα του 2020, 
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ςφμφωνα με ζκκεςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Δθμόςιασ Κινθτοποίθςθσ και 
Στατιςτικϊν (CAPMAS). 
Το αϋ εξάμθνο του 2021 οι εξαγωγζσ αυξικθκαν κατά 23% ςε ετιςια βάςθ 
φτάνοντασ τα 15,4 δις. USD, ζναντι 12,5 δις. USD το α' εξάμθνο του 2020. Τθν ίδια 
περίοδο, οι ειςαγωγζσ πλθν πετρελαίου αυξικθκαν κατά 11%, από 32,9 δις. 
δολάρια ΘΡΑ το α' εξάμθνο του 2020 ςε 36,6 δολ. δις. το αϋ εξάμθνο του 2021. 
Θ Αίγυπτοσ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ των αφρικανικϊν χωρϊν το 2020 
ςτθν ειςροι των ξζνων επενδφςεων  με 15% επί του ςυνόλου ςτθν ιπειρο, και 
φτάνουν τα  5,9 διςεκατομμφρια δολάρια. 
Θ κακαρι αξία των άμεςων ξζνων επενδφςεων ςτθν Αίγυπτο αποτελεί το 1,3% του 
Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ το 2020-2021. Οι ΑΞΕ ανιλκαν ςε περίπου 5,2 
δις. δολάρια, ςφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ 
Αιγφπτου (CBE). 
Το ΔΝΤ ανζμενε αφξθςθ 2% των ΑΞΕ ωσ ποςοςτό του Ακακάριςτου Εγχϊριου 
Ρροϊόντοσ το 2021-2022, και προβλζπει αφξθςθ 2,5 % το 2022-2023, 2,9 % το 2023-
2024 και 3% το 2024-2025. Ενϊ θ κακαρι αξία των  ΑΞΕ αναμζνεται ςτα $ 11,7 δις  
το 2022-2023, $14,9 δις το 2023-2024 και $16,5 δις το 2024-2025. 
Θ Ραγκόςμια Τράπεηα προβλζπει ότι οι ΑΞΕ κα φτάςουν ςτο 1,9%  του ΑΕΡ για το 
2022-2023. 
Ρίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Αιγφπτου 

Οικονομικό ζτοσ: Ιοφλιοσ / Ιοφνιοσ 2015/16 2016/1
7 

2017/18* 2018/19
* 

2019/20  2020/2021 

ΑΕΡ (ςε τρις. EGP – τρζχουςεσ τιμζσ) 2,709 3,470 4,437 5,322 5,820  

Μεταβολι πραγματικοφ ΑΕΡ (%) 4,3% 4,2% 5,3% 5,6% 5,6% 2,8% 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ ($) 3.686 2.704 2.573 - 3.523,7  

Ρλθκωριςμόσ (τζλοσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ, %) 13,97% 29,76% 14,38% 9,38% 5,7%  

Ανεργία (%) 12,5% 12,0% 8,9% 7,5% 9,6%  

Εξαγωγζσ ($ δις.) 18,70 21,73 25,83 28,49 14,3  

Ειςαγωγζσ ($ δις.) 57,39 59,00 63,10 66,53 33  

Κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ($ δις.) 6,93 7,93 7,72 8,24 4,96  

Επενδφςεισ Αιγφπτου ςτο εξωτερικό 164,2 175,1 271,2 374,0 215,3  

Ρθγζσ: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE), Αιγυπτιακι Στατιςτικι Υπθρεςία (CAPMAS).  
 

Στοιχεία και πρόβλεψθ από το ΔΝΤ για τθν Αιγυπτιακι οικονομία το 2021 

Σφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία  του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου για το 
οικονομικό ζτοσ 2020/2021, το ΑΕΡ αυξικθκε κατά 2,8% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2019/2020. 
Το ακακάριςτο δθμόςιο χρζοσ ζφταςε το 90,3% του ΑΕΡ ενϊ το πρωτογενζσ πλεόναςμα 
του προχπολογιςμοφ ιταν 0,9%. Στον εξωτερικό τομζα οι εξαγωγζσ παρουςίαςαν οριακι 
αφξθςθ 0,5% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Οι ειςαγωγζσ παρουςίαςαν επίςθσ 
αφξθςθ 3,7% ενϊ το εμπορικό ιςοηφγιο ιταν -9,8%.  

Θ Αιγυπτιακι Οικονομία με βάςθ ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE) 
2019/2020 

Θ αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ ςε τιμζσ αγοράσ μειϊκθκε ςτο 3,6% το 2020 (από 5,6 % 
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ζνα χρόνο νωρίτερα). Από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, θ μείωςθ τθσ αφξθςθσ του 
πραγματικοφ ΑΕΡ αντανακλά τθ χαμθλότερθ ςυμβολι τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ (2,8 % 
ζναντι 3,3 %). Από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, θ αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ ςε 
κόςτοσ ςυντελεςτϊν παραγωγισ κατζγραψε 2,5%. Οι τομείσ που ςυνζβαλαν ςε αυτι τθν 
ανάπτυξθ ιταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, θ γενικι κυβζρνθςθ, ο τομζασ 
ακινιτων, οι επικοινωνίεσ και θ γεωργία.  

Οι επενδφςεισ (ςε τρζχουςεσ τιμζσ) ανιλκαν ςυνολικά ςε 796,4 δις. EGP κατά το ζτοσ 
αναφοράσ, μειωμζνεσ κατά 16,9%, ςε ςφγκριςθ με 957,8 δις. EGP τθν προθγοφμενθ 
χριςθ. 

Αναφορικά με τισ κφριεσ νομιςματικζσ και χρθματοπιςτωτικζσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 
2019/2020, τα αποκζματα αυξικθκαν κατά 171,5 διςεκατομμφρια EGP ι 25,1 % το ζτοσ 
αναφοράσ (ζναντι μείωςθσ 32,3 δισ EGP ι 4,5 %  το προθγοφμενο ζτοσ), για να ανζλκει 
ςε 855,6 διςεκατομμφρια EGP ςτο τζλοσ του Ιουνίου 2020. Θ εγχϊρια ρευςτότθτα 
αυξικθκε κατά 675,2 δις. EGP ι 17,5 % ςτo ζτοσ αναφοράσ ζναντι 409,3 δις. EGP ι 11,8 
% το προθγοφμενο διάςτθμα.  

Στον τομζα των ςυςτθμάτων πλθρωμϊν και τθσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν (ΤΡΕ) 
παρατθρικθκαν εξελίξεισ το 2019/2020. Θ CBE ζχει ξεκινιςει μια πρωτοβουλία για 
ανάπτυξθ περιςςότερων ΑΤΜ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ το αργότερο ζωσ τον Δεκζμβριο 
του 2021. Επιπλζον, θ CBE εξζδωςε κανονιςμοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων 
τθσ κρίςθσ COVID-19, που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ εργαλείων 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν και ςτθ μείωςθ των μετρθτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ. 

Το Αιγυπτιακό Χρθματιςτιριο ειςιγαγε τον δείκτθ EGX 30 TR τον Αφγουςτο του 2019 και 
αφορά ςτισ 30 κορυφαίεσ εταιρείεσ από πλευράσ ρευςτότθτασ και δραςτθριότθτασ που 
ςτακμίηονται από τθν προςαρμοςμζνθ κεφαλαιοποίθςθ αγοράσ με ελεφκερθ 
διακφμανςθ. Επίςθσ, ο ιςοςτακμιςμζνοσ δείκτθσ EGX 70 EWI κυκλοφόρθςε τον 
Φεβρουάριο του 2020 και αντικατζςτθςε τον δείκτθ EGX 70. Ο νζοσ δείκτθσ μετρά τθν 
απόδοςθ των κορυφαίων 70 εταιρειϊν ωσ προσ τθ ρευςτότθτα και τθ δραςτθριότθτα. 

Τα κακαρά διεκνι αποκεματικά (NIR) ςτθν CBE μειϊκθκαν κατά 6,3 διςεκατομμφρια 
δολάρια ΘΡΑ ι 14,2 % το οικονομικό ζτοσ 2019/2020, φτάνοντασ ςτα 38,2 
διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ το ζτοσ.  

Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ςτακεροποιικθκε ςχετικά ςτα 11,2 
διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ ι 3,1% του ΑΕΡ (ζναντι 10,9 διςεκατομμυρίων δολαρίων 
ΘΡΑ ι 3,6 % του ΑΕΡ), με ελαφρά αφξθςθ μόλισ 2,5%. Αυτό προζκυψε ωσ αποτζλεςμα 
τθσ μείωςθσ του πλεονάςματοσ των υπθρεςιϊν κατά 31,2 % και τθν αφξθςθ του 
ελλείμματοσ ειςοδιματοσ από επενδφςεισ κατά 3,1%. Ωςτόςο, αυτό μετριάςτθκε από τθ 
μείωςθ του ελλείμματοσ του εμπορικοφ ιςοηυγίου εκτόσ πετρελαιοειδϊν κατά 5,3% και θ 
ανάκαμψθ του κακαροφ ιςοηυγίου χωρίσ  τισ τρζχουςεσ μεταβιβάςεισ κατά 10,2%. 

Το χρθματοοικονομικό κεφάλαιο ςθμείωςε κακαρζσ ειςροζσ 5,4 διςεκατομμυρίων 
δολαρίων ΘΡΑ (ςχεδόν το ιμιςυ του κεφαλαίου που ςυςςωρεφτθκε τθ χριςθ 2018/2019 
που ανιλκε ςε US$ 10,9 διςεκατομμφρια). 

Το ακακάριςτο εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ ανιλκε ςε 4742,1 δις. LE ςτο τζλοσ Ιουνίου 
2020 (ςε ςφγκριςθ με 4282,1 διςεκατομμφρια EGP ςτο τζλοσ Ιουνίου 2019). Ο λόγοσ του 
προσ το ΑΕΡ ανιλκε ςτο 81,5%  (από 80,5 %). 

Το δθμόςιο χρζοσ (εςωτερικό και εξωτερικό) ανιλκε ςυνολικά ςε 5278,2 δις. EGP ςτο 
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τζλοσ Ιουνίου 2020, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 12,7% κατά το οικονομικό ζτοσ 
2019/2020. Το εξωτερικοφ χρζουσ ανιλκε ςε 123,5 διςεκατομμφρια δολάρια ςτα τζλθ 
Ιουνίου 2020, αφξθςθ κατά 14,8 διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ ςε ςχζςθ με το τζλοσ 
Ιουνίου 2019. Αυτι θ αφξθςθ ιταν αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ ςτισ κακαρζσ εκταμιεφςεισ 
δανείων και διευκολφνςεων κατά $15,4 διςεκατομμφρια, και τθν υποτίμθςθ των 
περιςςότερων νομιςμάτων δανειςμοφ ζναντι του δολαρίου ΘΡΑ κατά $0,6 
διςεκατομμφρια. 

Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα ζφταςαν 855,6 δις. EGP ςτο τζλοσ Ιουνίου 2020, 
αυξθμζνα κατά 171,5 δις. ι 25,1 % το οικονομικό ζτοσ 2019/2020 (ζναντι μείωςθσ 32,3 
δις.  και 4,5 % το προθγοφμενο ζτοσ).  

O αρικμόσ των ανζργων αυξικθκε κατά 22,9 %, φτάνοντασ ςε 2,6 εκατομμφρια άτομα. 
Αυτό οδιγθςε ςε πτϊςθ 4,9 % ςτο μζγεκοσ του εργατικοφ δυναμικοφ κατά τθν υπό 
εξζταςθ περίοδο (ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου οικονομικοφ 
ζτουσ), για να φτάςει μόνο τα 26,7 εκατομμφρια άτομα. Το ποςοςτό ανεργίασ αυξικθκε 
ςτο 9,6 % το τζταρτο τρίμθνο (Απρίλιοσ/Ιοφνιοσ 2019/2020) ζναντι 7,5 %  ςτο αντίςτοιχο 
τρίμθνο τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 

Θ ετιςια αφξθςθ του πλθκωριςμοφ  μετριάςτθκε ςε μόλισ 5,6 % ςτο τζλοσ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019/2020 (Ιοφνιοσ/Ιοφνιοσ), 9,4 % ςτο τζλοσ του προθγοφμενου 
ζτουσ.  

Ο Δείκτθσ Τιμϊν Ραραγωγοφ μειϊκθκε αιςκθτά κατά 7,1% το οικονομικό ζτοσ 
2019/2020 (ζναντι 3% τθν προθγοφμενθ χριςθ). Αυτό αποδόκθκε ςτθ χαμθλότερθ 
ςυνειςφορά των προϊόντων από: ορυχεία και λατομεία (-9,3 μονάδεσ ζναντι -2,7 
μονάδεσ), γεωργία και ιχκυοκαλλιζργεια (0 ζναντι 2,5 μονάδων). προμικειεσ 
θλεκτριςμοφ, φυςικοφ αερίου (0,7 ζναντι 1,5) και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ και διαμονισ (-0,3 
μονάδεσ ζναντι 0,4). Θ πτϊςθ αυτι μετριάςτθκε από τθν υψθλότερθ ςυμβολι τθσ 
μεταποίθςθσ (1,8 μονάδεσ ζναντι 1,3). 

Το οικονομικό ζτοσ 2019/2020, οι ςυναλλαγζσ τθσ Αιγφπτου με τον εξωτερικό κόςμο 
παρουςίαςαν ςυνολικό ζλλειμμα ιςοηυγίου πλθρωμϊν $8,6 διςεκατομμυρίων (ζναντι $ 
102,5 εκατομμυρίων τθν προθγοφμενθ χριςθ). Αυτό ιταν αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ τθσ 
κακαρισ ειςροισ κεφαλαίου ςχεδόν ςτο μιςό, φτάνοντασ μόνο τα $5,4 διςεκατομμφρια 
(ζναντι $10,9 διςεκατομμυρίων), που δεν επαρκοφςε για τθν κάλυψθ του ελλείμματοσ 
του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν φψουσ $11,2 διςεκατομμυρίων. 

Το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν παρουςίαςε ζλλειμμα $11,2 διςεκατομμυρίων 
(ζναντι $10,9 διςεκατομμυρίων το 2018/2019), ωσ αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ του 
πλεονάςματοσ των υπθρεςιϊν και τθσ ανόδου του ελλείμματοσ ειςοδιματοσ από 
επενδφςεισ. Θ αφξθςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 
περιορίςτθκε από τθν βελτίωςθ του ελλείμματοσ του εμπορικοφ ιςοηυγίου εκτόσ 
πετρελαίου. 

Το ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο επενδφςεων αυξικθκε κατά $344,4 εκατ. και ζφταςε τα $11,4 
δις. (ζναντι $11 διςεκατομμυρίων), κυρίωσ επειδι αυξικθκαν οι πλθρωμζσ εςόδων από 
επενδφςεισ ($12,3 διςεκατομμφρια ζναντι $12 διςεκατομμυρίων), ενϊ τα ζςοδα από 
επενδφςεισ υποχϊρθςαν κατά $72,εκατκαι ανιλκαν ςε $942,1 εκατ., ωσ αποτζλεςμα τθσ 
μείωςθσ των τόκων κατακζςεων των Αιγυπτίων ςτο εξωτερικό και μεταφορζσ κερδϊν 
από υποκαταςτιματα των αιγυπτιακϊν εταιρειϊν ςτο εξωτερικό. 

Το ςυνολικό εμπορικό ζλλειμμα μειϊκθκε κατά 4,1% φτάνοντασ ςτα $36,5 
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διςεκατομμφρια (ζναντι $38 δισ.), λόγω τθσ μείωςθσ εξαγωγϊν εμπορευμάτων όςο και 
των πλθρωμϊν ειςαγωγϊν που ζφταςε τα $2,1 διςεκατομμφρια και $3,7 αντίςτοιχα 
(υποκατάςταςθ ειςαγωγϊν). 

Το πλεόναςμα υπθρεςιϊν υποχϊρθςε κατά 31,2% φτάνοντασ ςτα $9 διςεκατομμφρια 
(ζναντι $13 δις), αντικατοπτρίηοντασ τθ μείωςθ των ειςπράξεων από υπθρεςίεσ κατά 
12,8 %, ιτοι μόλισ $21,3 δισ ζναντι $24,4 δισ το προθγοφμενο ζτοσ). Εν τω μεταξφ, οι 
πλθρωμζσ υπθρεςιϊν αυξικθκαν κατά 8.2% φτάνοντασ περίπου $12,3 διςεκατομμφρια 
από $11,4 δις). 

Θ μείωςθ των εςόδων από τον τουριςμό ςυνζβαλε κατά 74,3% ςτθ μείωςθ του 
πλεονάςματοσ των υπθρεςιϊν, ακολουκοφμενθ από τθν υποχϊρθςθ του πλεονάςματοσ 
των μεταφορϊν (24%), και τθ μετατόπιςθ του ιςοηυγίου από κρατικζσ ειςπράξεισ και 
πλθρωμζσ από πλεόναςμα ςε ζλλειμμα (6%). 

Το ζλλειμμα εςόδων από επενδφςεισ διευρφνκθκε κατά $344,4 εκατ. φτάνοντασ τα $11,4 
δις. ζναντι $11 δις, κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ των εςόδων από επενδφςεισ ($12,3 
διςεκατομμφρια, ζναντι $12 δισ.  

Εξωτερικό Εμπόριο 

Σφμφωνα με τθν κρατικι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS), το εμπορικό ζλλειμμα τθσ 
Αιγφπτου μειϊκθκε κατά 22,5% τον Σεπτζμβριο του 2021, καταγράφοντασ 2,39 δις. $, 
ζναντι 3,08 δις. $ τον ίδιο μινα του 2020. Θ ζκκεςθ απζδωςε τθ μείωςθ του εμπορικοφ 
ελλείμματοσ ςτθν αφξθςθ των εξαγωγϊν κατά 36,6%. Ρρόςκεςε ότι οι εξαγωγζσ 
κατζγραψαν 3,45 διςεκατομμφρια δολάρια τον Σεπτζμβριο του 2021, ςε ςφγκριςθ με 
2,53 διςεκατομμφρια δολάρια τον ίδιο μινα του 2020. 

Το οικονομικό ζτοσ 2019/2020, ο όγκοσ του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Αιγφπτου 
υποχϊρθςε κατά $5,8 διςεκατομμφρια ςε μόλισ $89,2 διςεκατομμφρια (ζναντι $95 δισ το 
προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ). Αυτό προιλκε κυρίωσ από τθ μείωςθ των ειςαγωγϊν 
όςο και των εξαγωγϊν κατά $3,7 διςεκατομμφρια και $2,1 διςεκατομμφρια, αντίςτοιχα. 

Ρίνακασ 2: Σφνολο Αιγυπτιακϊν Εξαγωγϊν 

 
Ρθγι: World Bank 

Ρίνακασ 3: Σφνολο Αιγυπτιακϊν Ειςαγωγϊν  
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Ρίνακασ 4: Εξωτερικό εμπόριο Αιγφπτου (ςε $ δις.) 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Μεταβολι 2019/18 

Εξαγωγζσ αγακϊν 22,24 18,70 21,73 25,83 28,49 10,3% 

Ειςαγωγζσ αγακϊν  61,30 57,39 59,00 63,10 66,53 5,4% 

Εμπορικό ιςοηφγιο  -39,06 -38,68 -37,27 -37,28 -38,03 2,0% 

Πγκοσ εμπορίου  83,55 76,09 80,73 88,93 95,02 6,8% 

Κάλυψθ εξ. / εις.  36,3% 32,6% 36,8% 40,9% 42,8% 4,6% 

Εξαγωγζσ υπθρεςιϊν  21,81 16,08 15,40 21,49 24,42 13,6% 

Ειςαγωγζσ υπθρεςιϊν  11,07 9,55 9,79 10,36 11,39 9,9% 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 10,74 6,53 5,61 11,12 13,04 17,3% 
Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Σε όρουσ μείηονοσ γεωγραφικισ περιφζρειασ, ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ τθσ 
Αιγφπτου είναι θ Ε.Ε., θ οποία κάλυψε το 35,7% των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν και το 26,7% 
των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2018/19, ενϊ οι Αραβικζσ χϊρεσ ακολοφκθςαν με 
ποςοςτά 21,6% και 19,3%, αντίςτοιχα. Ζπονται οι αςιατικζσ χϊρεσ, με ποςοςτά κάλυψθσ 
11,9% των αιγυπτιακϊν εξαγωγϊν και 21,7% των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2018/19.   

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), τα οποία 
αναφζρονται ςε θμερολογιακά και όχι ςε οικονομικά ζτθ, ςε ό,τι αφορά μεν τισ 
εξαγωγζσ τθσ Αιγφπτου κατά χϊρα, κυριότεροι πελάτεσ τθσ Αιγφπτου το 2019 ιταν τα 
ΘΑΕ, οι ΘΡΑ, θ Σαουδικι Αραβία, θ Τουρκία, θ Ιταλία και θ Βρετανία. Αντίςτοιχα, 
αναφορικά με τισ ειςαγωγζσ κατά χϊρα, κυριότεροι προμθκευτζσ τθσ Αιγφπτου το 2019 
ιταν θ Κίνα, θ Σ. Αραβία, οι ΘΡΑ, θ Γερμανία, θ Τουρκία και θ ωςία. 

Εμπόριο αγαθών 

 

Διμερές εμπόριο Αιγύπτου – Ε.Ε. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ EUROSTAT, ο όγκοσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ Αιγφπτου 
με τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατζγραψε αξιόλογθ αφξθςθ το 2019 κατά 
6,8%, φκάνοντασ τα €29,74 δις. Οι ευρωπαϊκζσ εξαγωγζσ προσ Αίγυπτο αυξικθκαν κατά 
6,2% και ανιλκαν ςε €20,5 δις. αφοροφν δε κυρίωσ μθχανζσ-ςυςκευζσ, χθμικά προϊόντα, 
εξοπλιςμό μεταφορϊν, ορυκτά προϊόντα, προϊόντα μετάλλων, φροφτα & λαχανικά και 
όργανα / ςυςκευζσ. Οι ευρωπαϊκζσ ειςαγωγζσ από Αίγυπτο αυξικθκαν κατά 8,4% και 
ανιλκαν ςε €9,2 δις., αφοροφν δε κυρίωσ ορυκτά προϊόντα, φροφτα & λαχανικά, 
υφαντικζσ φλεσ, μθχανζσ-ςυςκευζσ, χθμικά προϊόντα, πλαςτικά προϊόντα και προϊόντα 
μετάλλων. Στο διάγραμμα και ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηονται αφ’ ενόσ θ 
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εξζλιξθ του διμεροφσ εμπορίου Αιγφπτου Ε.Ε κατά τθν περίοδο 2014-2019 και αφ’ 
ετζρου θ εικόνα του διμεροφσ εμπορίου Ε.Ε.-Αιγφπτου του ζτουσ 2019, κατά κφριεσ 
ευρείεσ κατθγορίεσ αγακϊν. Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθν εδϊ Αντιπροςωπεία τθσ 
Ε.Ε., ςθμαντικό μζροσ των διαδοχικϊν πτϊςεων των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν προσ 
Αίγυπτο τθ διετία 2017-2018 αποδίδεται ςτθν εφαρμογι -από τα μζςα του 2016- 
ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ επικεϊρθςθσ και εγγραφισ αλλοδαπϊν παραγωγικϊν 
μονάδων ςε ειδικό μθτρϊο, προκειμζνου αυτζσ να δφνανται να εξάγουν ςτθν Αίγυπτο 
(registration).  

 

 

Ρίνακασ 5α: Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε., 2014-2019 (ςε εκατ. €) 

     Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε.  
               (ςε εκατ. €) 

    2014     2015     2016      2017     2018     2019    Μεταβολι   
     2019/18 

Εξαγωγζσ Αιγφπτου   8.579,9   7.252,4    6.702,3     8.124,1    8.527,8     9.239,9 +8,4% 

Ειςαγωγζσ Αιγφπτου 16.894,3 20.426,5  20.617,2   19.794,3  19.315,3   20.503,2 +6,2% 

Πγκοσ εμπορίου 25.474,2 27.678,9  27.319,5   27.918,4  27.843,1   29.743,1 +6,8% 

Εμπορικό ιςοηφγιο  -8.314,4 -13.174,1 -13.914,9  -11.670,2 -10.787,5  -11.263,2 +4,4% 
Ρθγι : EUROSTAT 
 

Διάγραμμα: Εμπόριο Αιγφπτου-Ε.Ε., 2014-2019 

 
   Ρθγι : EUROSTAT 
 

Ρίνακασ 5β: Διμερζσ Εμπόριο Ε.Ε.-Αιγφπτου (€ εκατ.) 

ΚΥΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε. 2019  ΚΥΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε. 2019 
Ρροϊόντα        Αξία Μερίδιο Ρροϊόντα          Αξία Μερίδιο 

ΟΥΚΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  3.620,40 39,2% ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  4.851,24 23,7% 

ΦΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ  1.013,30 11,0% ΧΘΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  2.805,03 13,7% 

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  883,11 9,6% ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ  2.333,38 11,4% 

ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  847,86 9,2% ΟΥΚΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  2.005,97 9,8% 

ΧΘΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  782,82 8,5% ΜΕΤΑΛΛΑ  1.756,83 8,6% 

ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  701,34 7,6% ΦΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ  1.020,69 5,0% 
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ΜΕΤΑΛΛΑ  569,56 6,2% ΟΓΑΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  861,16 4,2% 

Ρθγι : EUROSTAT 
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Ρίνακασ 6: Εξαγωγζσ Αιγφπτου 
 

Κεφάλαιο 
δαςμολογίου 

Ρροϊόν 
       2018 

         %  
ςτο ςφνολο 

        2019 
         %  
ςτο ςφνολο 

 Μεταβολι   
2019/2018 

    Αξία (χιλ. $)      Αξία (χιλ. $)             % 

27  Ορυκτά καφςιμα  7.157.671 24,94 7.417.612 25,72 3,6% 

71  Ρολφτιμοι λίκοι  1.450.609 5,05 2.037.410 7,06 40,5% 

39  Ρλαςτικζσ φλεσ  1.790.633 6,24 1.960.776 6,80 9,5% 

85  Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ  1.553.432 5,41 1.689.690 5,86 8,8% 

08  Φροφτα & καρποί  1.391.143 4,85 1.403.533 4,87 0,9% 

31  Λιπάςματα 1.379.615 4,81 1.198.973 4,16 -13,1% 

07  Λαχανικά, ρίηεσ, κόνδυλοι  906.188 3,16 1.088.877 3,78 20,2% 

62  Ενδφματα μθ πλεκτά 1.057.108 3,68 1.072.657 3,72 1,5% 

72  Σίδθροσ & χάλυβασ 1.043.866 3,64 675.337 2,34 -35,3% 

61  Ενδφματα πλεκτά  541.967 1,89 597.356 2,07 10,2% 

33  Αικζρια ζλαια, καλλυντικά  555.931 1,94 580.581 2,01 4,4% 

76  Ρροϊόντα αλουμινίου 669.762 2,33 539.194 1,87 -19,5% 

70  Ρροϊόντα γυαλιοφ  460.903 1,61 470.202 1,63 2,0% 

52  Βαμβάκι 479.379 1,67 467.127 1,62 -2,6% 

25  Ορυκτά πετρϊματα, τςιμζντα 436.987 1,52 431.840 1,50 -1,2% 

20  Ραραςκευάςματα φροφτων & 
λαχανικϊν 422.717 1,47 397.262 1,38 

-6,0% 

28  Ανόργανα χθμικά 532.592 1,86 369.815 1,28 -30,6% 

69  Ρροϊόντα κεραμευτικισ  313.486 1,09 319.627 1,11 2,0% 

04  Γαλακτοκομικά, αυγά, μζλι 318.940 1,11 304.169 1,05 -4,6% 

57 Τάπθτεσ, καλφμματα δαπζδου 314.457 1,10 302.690 1,05 -3,7% 

Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 

 
Ρίνακασ 7: Ειςαγωγζσ Αιγφπτου 
 

Κεφάλαιο 

δαςμολογίου  

Ρροϊόν        2018          %  

ςτο 

ςφνολο 

         2019          %  

ςτο 

ςφνολο 

Μεταβολι 

2019/2018 

        Αξία (χιλ. $)       Αξία (χιλ. $)          % 

27  Ορυκτά καφςιμα  14.019.319 17,95 10.884.290 15,31 -22,4% 

84 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ  6.419.926 8,22 6.273.594 8,82 -2,3% 

85  Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ  6.706.229 8,59 6.074.180 8,54 -9,4% 

10 Σιτθρά 4.529.410 5,80 4.873.823 6,86 7,6% 

87  Εξοπλιςμόσ μεταφορϊν 4.750.831 6,08 4.516.384 6,35 -4,9% 

39  Ρλαςτικζσ φλεσ  3.870.844 4,96 3.712.269 5,22 -4,1% 

72  Σίδθροσ & χάλυβασ 4.419.765 5,66 3.503.409 4,93 -20,7% 

73 Ρροϊόντα ςιδιρου & χάλυβα  3.278.831 4,20 2.567.304 3,61 -21,7% 
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Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS) 

 

1.1.1 Η δομό τησ οικονομύασ 

Θ κατά τομζα τθσ οικονομίασ ποςοςτιαία ςυνειςφορά ςτο ΑΕΡ εμφάνιςε τθν ακόλουκθ 
ςφνκεςθ το οικονομικό: Τομζασ υπθρεςιϊν 58,72%, βιομθχανία, εξορφξεισ & 
θλεκτριςμόσ 29,9%, γεωργία 11,37%. Στο παρακάτω ςχιμα απεικονίηονται 
αναλυτικότερα ποςοςτά κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ςτοιχεία ςε 
τρζχουςεσ τιμζσ). 

Διάγραμμα: Σφνκεςθ ΑΕΡ (κυριότεροι κλάδοι) 

 
              Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) Σθμείωςθ: ςτοιχεία ςε τρζχουςεσ τιμζσ. 

Κατωτζρω παρατίκεται ςυνοπτικι αναφορά ςτουσ πλζον ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ 
αιγυπτιακισ οικονομίασ. 

Α. Γεωργύα 

Θ γεωργία είναι ο βαςικόσ πυλϊνασ τθσ οικονομίασ. Ο τομζασ απαςχολεί περίπου το 
23,8% των εργαηομζνων τθσ Αιγφπτου το 2020. Θ γεωργία ςυγκεντρϊνεται ςτο εφφορο 
δζλτα του Νείλου όπου καλλιεργείται το βαμβάκι και κεωρείται θ καλλιζργεια με το 
υψθλότερο ειςόδθμα. Οι πιο ςθμαντικζσ καλλιζργειεσ ςτθν Αίγυπτο, εκτόσ από το 

30 Φαρμακευτικά προϊόντα  2.295.783 2,94 2.073.729 2,92 -9,7% 

02 Κρζασ & προϊόντα κρζατοσ 1.665.888 2,13 2.025.633 2,85 21,6% 

12 Ελαιϊδεισ ςπόροι & καρποί  1.736.641 2,22 1.884.830 2,65 8,5% 

29 Οργανικά χθμικά 1.723.515 2,21 1.821.427 2,56 5,7% 

44 Ξφλο & προϊόντα  1.564.744 2,00 1.402.403 1,97 -10,4% 

48 Χαρτί & προϊόντα 1.391.284 1,78 1.343.242 1,89 -3,5% 

54 Συνκετικζσ / τεχνθτζσ ίνεσ 1.145.087 1,47 1.065.282 1,50 -7,0% 

38 Διάφορα χθμικά προϊόντα 1.267.655 1,62 1.059.748 1,49 -16,4% 

74 Χαλκόσ & τεχνουργιματα 913.926 1,17 920.457 1,29 0,7% 

15 Λίπθ & ζλαια 1.274.359 1,63 897.528 1,26 -29,6% 

26 Μεταλλεφματα, ςκουριζσ,  

τζφρεσ 

1.049.319 1,34 880.727 1,24 -16,1% 

52 Βαμβάκι 900.779 1,15 864.089 1,22 -4,1% 
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βαμβάκι, είναι οι ίνεσ, θ ηάχαρθ, οι κτθνοτροφικζσ καλλιζργειεσ, τα δθμθτριακά, τα 
όςπρια, τα φροφτα, τα λαχανικά. Ο αγροτικόσ τομζασ τθσ Αιγφπτου επεκτάκθκε ςε νζεσ 
αγορζσ το πρϊτο τρίμθνο του 2020, με τθ χϊρα να αρχίηει να πουλά χουρμάδεσ ςτθν 
Αυςτραλία, εςπεριδοειδι ςτθ Βραηιλία, πορτοκάλια ςτθ Νζα Ηθλανδία και πατάτεσ ςτον 
Μαυρίκιο. Θ Αίγυπτοσ είναι ο νοφμερο ζνα εξαγωγζασ εςπεριδοειδϊν ζναντι τθσ 
Ιςπανίασ κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2020. Τα αιγυπτιακά πορτοκάλια ζχουν επιςκιάςει 
τα ιςπανικά ςε τιμι και ποιότθτα. Θ ςυνολικι γεωργικι παραγωγι τθσ Αιγφπτου 
αυξικθκε κατά περιςςότερο από 20% τθν τελευταία δεκαετία, ποςοςτό ελαφρϊσ 
μικρότερο από τον ρυκμό αφξθςθσ του πλθκυςμοφ.  

Βαςικότερο πρόβλθμα τθσ, μεγάλθσ όντωσ, αγροτικισ παραγωγισ τθσ Αιγφπτου είναι 
ότι δεν επαρκεί για να καλφψει τισ ανάγκεσ του ταχφτατα αυξανόμενου πλθκυςμοφ 
τθσ, με αποτζλεςμα να πραγματοποιοφνται ακρόεσ ειςαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων. Θ 
Αίγυπτοσ αποτελεί, ςθμειωτζον, το μεγαλφτερο παγκοςμίωσ ειςαγωγζα ςιτθρϊν.  

Υψθλι προτεραιότθτα αποτελεί θ αυτάρκεια κατά 75% αυτάρκθσ ςε ςιτάρι μζςα ςτα 
επόμενα δζκα χρόνια. Το μζγα ζργο αξιοποίθςθσ 1,5 εκατομμυρίου ςτρεμμάτων 
ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ. Θ κυβζρνθςθ επιδιϊκει να κάνει 
περιςςότερεσ από 1500 γεωτριςεισ ςτθ δυτικι ζρθμο προκειμζνου να μετατρζψει τθν 
ζρθμο ςε καλλιεργιςιμθ γθ. 

Οι γεωργικζσ εποχζσ ςτθν Αίγυπτο χωρίηονται ςε τρεισ εποχζσ: τθ χειμερινι, τθ κερινι 
και τθν εποχι του Νείλου, κακϊσ και τισ μόνιμεσ ι ετιςιεσ καλλιζργειεσ των οποίων θ 
περίοδοσ παραγωγισ επεκτείνεται ςε ζνα ολόκλθρο γεωργικό ζτοσ, όπωσ το 
ηαχαροκάλαμο, οι καλλιζργειεσ φροφτων και θ ξυλεία.   

Β. Βιομηχανύα 

Οι κυριότεροι βιομθχανικοί κλάδοι τθσ χϊρασ είναι: θ κλωςτοχφαντουργία, θ 
μεταποίθςθ τροφίμων, θ χθμικι βιομθχανία, θ φαρμακοβιομθχανία, θ βιομθχανία 
μετάλλων, θ τςιμεντοβιομθχανία και θ βιομθχανία δομικϊν υλικϊν, θ 
αυτοκινθτοβιομθχανία, θ ελαφρά βιομθχανία, οι κλάδοι διφλιςθσ πετρελαίου και 
πετροχθμικϊν / πλαςτικϊν. Ο κλάδοσ μεταποίθςθσ, και ιδιαίτερα οριςμζνεσ βιομθχανίεσ 
όπωσ θ κλωςτοχφαντουργία και θ παραγωγι πετροχθμικϊν και πλαςτικϊν προϊόντων, 
απαςχολοφν ςθμαντικό τμιμα του αιγυπτιακοφ εργατικοφ. 

Θ Αίγυπτοσ είναι από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ τςιμζντου ςτθν  Αφρικι και ο 
δεφτεροσ μεγαλφτεροσ παραγωγόσ χάλυβα. Λόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ ςε ςθμαντικοφσ 
εξαγωγικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ θ Ευρϊπθ, θ Μζςθ Ανατολι και θ Αφρικι, κακϊσ και 
τθσ τεράςτιασ εγχϊριασ αγοράσ τθσ, θ χϊρα παραμζνει ανταγωνιςτικι ςε αρκετοφσ 
τομείσ. Οι προοπτικζσ για τθ ςυνολικι βιομθχανικι παραγωγι εξαρτϊνται ςε μεγάλο 
βακμό από τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε βαςικζσ εξαγωγικζσ αγορζσ όπωσ θ Ευρϊπθ. 
Αναφορικά με τισ ειςαγωγζσ αλουμινίου, όλα τα προϊόντα αλουμινίου κα 
αντιμετωπίςουν πρόςκετουσ ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ για μια τριετι περίοδο. Για το 
πρϊτο ζτοσ κα εφαρμοςτεί δαςμόσ 16,5% τθσ αξίασ CIF (κόςτοσ, ειςαγωγζσ και φορτίο) 
ειςαγόμενων καλουπιϊν αλουμινίου, κυλίνδρων και καλωδίων με ελάχιςτθ τιμι 333 USD 
ανά τόνο. Ο δαςμόσ κα μειωκεί κατά 3% για κακζνα από τα επόμενα δφο χρόνια, 
φκάνοντασ ςτθν ελάχιςτθ τιμι των 211 USD ανά τόνο ζωσ το τρίτο ζτοσ, 

Το 2020, οι ςυνολικζσ πωλιςεισ τθσ βιομθχανίασ ανιλκαν ςε 47,5 εκατ. Τόνουσ, 
μειωμζνεσ κατά 5,8% ςε ετιςια βάςθ, υποδθλϊνοντασ ποςοςτό 59%, ζναντι του 62% 
που καταγράφθκε το 2019. Ραρά τθν ιςχυρι ηιτθςθ που καταγράφθκε τον Δεκζμβριο 
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του 2020, θ πλεονάηουςα παραγωγικι ικανότθτα εξακολουκοφςε να ανζρχεται ςε 31% 
κατά τθ διάρκεια του μινα. 

Ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ -ςυμπεριλαμβανομζνου του κλάδου διφλιςθσ 
πετρελαιοειδϊν- αντιπροςϊπευε το 2018/19 το 16,38% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ. Θ 
βιομθχανία, ςυμπεριλαμβανομζνου του υποκλάδου υδρογονανκράκων, μεγεκφνκθκε 
κατά μόλισ 2,8% το οικονομικό ζτοσ 2018/19, ζναντι 4,8% το προθγοφμενο (2017/18). Μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των υδρογονανκράκων, θ αιγυπτιακι βιομθχανία κατζγραψε το 
2018/19 ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο 3% (ζναντι 5% το 2017/18).  

Το Δεκζμβριο 2019, θ Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου εγκαινίαςε κυβερνθτικι 
πρωτοβουλία με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ και ςυγκεκριμζνα ιδθ 
υφιςτάμενων βιομθχανικϊν μονάδων με ετιςιο τηίρο μικρότερο του EGP1 δις. και 
ανϊτερο των EGP50 εκατ. οι οποίεσ επικυμοφν να επεκτακοφν, με δανειακά κονδφλια 
ςυνολικοφ φψουσ EGP100 δις. και επιδοτοφμενο, αποκλιμακοφμενο επιτόκιο αρχικοφ 
φψουσ 10% (το οποίο ςτθ ςυνζχεια μειϊκθκε ςε 8%). Στθν εν λόγω χρθματοδοτικι 
πρωτοβουλία προςτζκθκαν αργότερα, μετά το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, και 
οι εγχϊριεσ αγροτικζσ και καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ. Επιπλζον, το αιγυπτιακό κράτοσ 
υλοποιεί παράλλθλθ πρωτοβουλία ςτιριξθσ προβλθματικϊν βιομθχανικϊν μονάδων, οι 
οποίεσ ζχουν εκκρεμείσ οφειλζσ και ζχουν αναςτείλει τθ λειτουργία τουσ, ϊςτε αυτζσ να 
μπορζςουν να επανεκκινιςουν τθν παραγωγι τουσ. 

Κφρια μζριμνα του αιγυπτιακοφ κράτουσ ςτθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ το 2020 υπιρξε θ 
απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και θ διαςφάλιςθ 
ςτακεροποιθμζνων επιπζδων βιομθχανικισ παραγωγισ, με αφξθςθ των βαρδιϊν ςτισ 
βιομθχανικζσ μονάδεσ και ταυτόχρονθ μείωςθ των εργαηομζνων ανά βάρδια. Θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αντιμετϊπιςε τθν οικονομικι κρίςθ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ 
κορωνοϊοφ ωσ ευκαιρία για τθν εγχϊρια βιομθχανία, προκειμζνου αυτι να αυξιςει τθν 
παραγωγι τθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ, ςε εναρμόνιςθ και με τθ 
ςτρατθγικι τθσ κυβζρνθςθσ να υποκακιςτά ειςαγόμενα με εγχωρίωσ παραγόμενα 
προϊόντα, ανοίγοντασ παράλλθλα νζεσ αγορζσ ςτο εξωτερικό, ςε χϊρεσ των οποίων θ 
παραγωγι ςθμείωςε επιβράδυνςθ λόγω τθσ πανδθμίασ. 

Τα τελευταία χρόνια θ μεταποίθςθ ζχει αντιμετωπίςει ςθμαντικά προβλιματα ςτθν 
Αίγυπτο, ξεκινϊντασ από τθν ζλλειψθ ενεργειακϊν πόρων, κυρίωσ φυςικοφ αερίου, αλλά 
και διακεςιμότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επιπλζον, οι αλλεπάλλθλεσ μειϊςεισ των 
κρατικϊν επιδοτιςεων ςτθν θλεκτρικι ενζργεια αςκοφν ανοδικι πίεςθ ςτο λειτουργικό 
κόςτοσ των βιομθχανικϊν μονάδων τθσ χϊρασ. Σθμειϊνεται ότι κατά τθ διετία 2015-
2016, θ αιγυπτιακι μεταποίθςθ βρζκθκε αντιμζτωπθ με το πρόςκετο πρόβλθμα των 
ςοβαρϊν ελλείψεων ςυναλλάγματοσ, που τθσ δθμιοφργθςε δυςκολίεσ ςτθν ειςαγωγι 
πρϊτων υλϊν. 

Τον Οκτϊβριο 2019 και το Μάρτιο 2020 θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ μείωςε διαδοχικά τισ 
τιμζσ διάκεςθσ του φυςικοφ αερίου για τουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ, μεταξφ των 
οποίων θ τςιμεντοβιομθχανία, θ μεταλλουργία και θ κεραμουργία, ςτο επίπεδο των $4,5 
ανά εκατ. Βρετανικζσ κερμικζσ μονάδεσ (BTU). Θ εν λόγω τιμι αντιπροςωπεφει μείωςθ 
κατά 25% για τον κλάδο τςιμεντοβιομθχανίασ και κατά 18% για τουσ κλάδουσ 
μεταλλουργίασ και κεραμουργίασ. Επίςθσ, το Μάρτιο 2020, ςτο πλαίςιο των 
προςπακειϊν τόνωςθσ τθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ ϊςτε να αντεπεξζλκει ςτισ 
προκλιςεισ τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ, αποφαςίςτθκε θ μείωςθ τθσ τιμισ 
διάκεςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για βιομθχανικι χριςθ, κατά 10 πιάςτρεσ ανά 
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κιλοβατϊρα. Στο ίδιο ωσ άνω πλαίςιο αποφαςίςτθκε θ τρίμθνθ απαλλαγι από τθ 
φορολόγθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για επιχειριςεισ που απαςχολοφνται ςτθ βιομθχανία, 
κακϊσ και θ μείωςθ του προςφερόμενου επιδοτοφμενου, ευνοϊκοφ επιτοκίου δανειςμοφ 
βιομθχανικϊν επιχειριςεων, ςτο επίπεδο του 8%. 

Ζνα πάγιο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ εγχϊρια βιομθχανία είναι ότι, επειδι δεν 
είναι αρκετά ανταγωνιςτικι, δζχεται εξαιρετικά οξφ ανταγωνιςμό από ειςαγόμενα 
προϊόντα, ςυχνά καλφτερθσ ποιότθτασ και μερικζσ φορζσ φκθνότερα, δεδομζνου ότι θ 
Αίγυπτοσ ζχει αναλάβει διεκνείσ υποχρεϊςεισ απελευκζρωςθσ του εμπορίου αγακϊν, 
κατάργθςθσ δαςμολογικϊν και μθ δαςμολογικϊν εμποδίων, όπωσ για παράδειγμα δια 
τθσ ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. Ρροκειμζνου να αντιμετωπίςει τον αυξανόμενο 
διεκνι ανταγωνιςμό, το αιγυπτιακό κράτοσ ζχει υιοκετιςει τα τελευταία χρόνια, όπου 
και όποτε μπορεί, ςειρά μζτρων για τον περιοριςμό των ειςαγωγϊν και τθν προςταςία 
τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ. Μεταξφ αυτϊν, αξιολογοφνται ωσ ςθμαντικότερα: α) θ από 
το ζτοσ 2016 κακιζρωςθ υποχρζωςθσ επικεϊρθςθσ και εγγραφισ αλλοδαπϊν 
παραγωγικϊν μονάδων ςε ειδικό μθτρϊο προκειμζνου, κατόπιν ζγκριςθσ, να τουσ 
επιτραπεί να εξάγουν ςτθν Αίγυπτο (registration), β) θ από το ζτοσ 2017 επιβολι δαςμϊν 
anti-dumping ςε ειςαγωγζσ χαλυβουργικϊν προϊόντων προζλευςθσ Κίνασ, Τουρκίασ και 
Ουκρανίασ, αλλά και γ) θ επιβολι, από τον Απρίλιο 2019 ςε προςωρινι βάςθ και από τον 
Οκτϊβριο 2019 ςε τριετι βάςθ, αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν ςε ειςαγόμενα χαλυβουργικά 
προϊόντα, ςτο πλαίςιο λιψθσ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τθσ εγχϊριασ 
χαλυβουργίασ.  

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του για τθν ανάπτυξθ των ανταγωνιςτικϊν κλάδων τθσ 
εγχϊριασ βιομθχανίασ, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομθχανίασ, υλοποιεί 
εκτεταμζνο πρόγραμμα ίδρυςθσ βιομθχανικϊν ηωνϊν και διάκεςθσ γθσ για 
βιομθχανικά επενδυτικά ςχζδια ανά τθν χϊρα, μζςω τθσ αρμόδιασ Αρχισ 
Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA). Στο πλαίςιο αυτό, το Μάιο 2017 θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ εξζδωςε νομοκεςία (Ν. 15/2017) θ οποία απλοποίθςε και ςυντόμευςε τισ 
διαδικαςίεσ χοριγθςθσ αδειϊν για βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, με αποτζλεςμα να 
αυξθκοφν με εκκετικοφσ ρυκμοφσ οι χορθγιςεισ τζτοιων αδειϊν. Επιπλζον, ο νόμοσ 
83/2016 ζδωςε ςτθν IDA τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα να διαχειρίηεται όλεσ τισ γαίεσ 
βιομθχανικισ χριςθσ ςτθν Αίγυπτο, αν και ςτθν πράξθ εμπλζκονται, ακόμθ, αρκετζσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (λ.χ. θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων – NUCA) και τοπικζσ 
αυτοδιοικθτικζσ αρχζσ (λ.χ. διοικθτικζσ περιφζρειεσ, διμοι), με αποτζλεςμα να μθν ζχει 
αντιμετωπιςτεί ριηικά θ πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 
γαιϊν.   

Στισ αρχζσ του 2020, ωσ αποτζλεςμα τροποποιιςεων που ζγιναν ςτουσ εκτελεςτικοφσ 
κανονιςμοφσ τθσ νομοκεςίασ για τισ βιομθχανικζσ άδειεσ (“Industrial Permits Act”), οι 
διευκυντζσ –ι οι από αυτοφσ εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι- των κατά τόπουσ 
καταςτθμάτων τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA) ζχουν αρμοδιότθτα χοριγθςθσ 
προςωρινϊν και υπό προχποκζςεισ αδειϊν ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, ζωσ ότου οι 
εμπλεκόμενοι βιομθχανικοί επενδυτζσ ολοκλθρϊςουν τθν υποβολι των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ για τθ λιψθ οριςτικϊν αδειϊν λειτουργίασ. 

Θ IDA, κατά το διάςτθμα τθσ τριετίασ 2015-2017 διζκεςε ςυνολικά εκτάςεισ 31,6 εκατ. 
τετρ. μζτρων βιομθχανικϊν γαιϊν, ζναντι εκτάςεων μόλισ 9,5 εκατ. τετρ. μζτρων που 
είχαν διατεκεί κατά τθν περίοδο 2007-2016, ενϊ το αιγυπτιακό κράτοσ ςτοχεφει τθν 
αφξθςθ των ςυνολικϊν εκτάςεων βιομθχανικϊν γαιϊν ςτα 60 εκατ. τετρ. μζτρα ζωσ το 
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ζτοσ 2020. Το Σεπτζμβριο 2019, το αιγυπτιακό κράτοσ εγκαινίαςε νζο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα για τθ διάκεςθ βιομθχανικϊν γαιϊν, με ςκοπό τθ διανομι γαιϊν μεταξφ 
υποψιφιων βιομθχανικϊν επενδυτϊν και τθν τιμολόγθςθ αυτϊν με ταχφτθτα, 
διαφάνεια και δικαιοςφνθ, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ ενδιάμεςων μεςιτϊν, βοθκϊντασ ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανίασ και βελτίωςθσ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ IDA (τζλουσ 2018), ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι επικράτεια 
υπάρχουν 130 βιομθχανικζσ ηϊνεσ οι οποίεσ υπάγονται ςτθν εποπτεία τθσ εν λόγω Αρχισ 
και περιλαμβάνουν περίπου 38.000 παραγωγικζσ μονάδεσ που απαςχολοφν κατά 
προςζγγιςθ 2 εκατ. εργαηόμενουσ, με ςυνολικι αξία επενδυμζνων κεφαλαίων EGP750 
δις. ($46,5 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Σθμειϊνεται ότι από το 2014 ζωσ ςιμερα, θ IDA 
ζχει ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι 17 βιομθχανικϊν πάρκων ςε 15 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 
Θ αιγυπτιακι Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA) βρίςκεται ςε διαδικαςία προκιρυξθσ 
διαγωνιςμϊν για τθ διάκεςθ πρόςκετων βιομθχανικϊν γαιϊν ςυνολικισ ζκταςθσ 
περίπου 15 εκατ. τετρ. μζτρων, ςε 13 βιομθχανικά ςυγκροτιματα διεςπαρμζνα ςε 12 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (7 εκ των οποίων ςτθν Άνω Αίγυπτο). Σφμφωνα με πρόςφατα 
δθμοςιευκζντα ςτοιχεία, ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ του προςεχοφσ οικονομικοφ ζτουσ 
(2020/21) περιλαμβάνει κονδφλια φψουσ EGP5 δις. για τθν πραγματοποίθςθ δθμοςίων 
επενδφςεων με ςκοπό τθ δθμιουργία των ωσ άνω 13 νζων βιομθχανικϊν ηωνϊν ςε 
διάφορεσ αιγυπτιακζσ περιφζρειεσ.  

Ρολλζσ από τισ αιγυπτιακζσ βιομθχανικζσ ηϊνεσ βρίςκονται ςε φάςθ εκςυγχρονιςμοφ 
και επζκταςθσ, ενϊ υλοποιείται πρόγραμμα εγκακίδρυςθσ ι επζκταςθσ βιομθχανικϊν 
ηωνϊν ςε υφιςτάμενεσ ι υπό δθμιουργία νζεσ πόλεισ ανά τθν Αίγυπτο. Μεταξφ αυτϊν, 
οι τρεισ νζεσ μεγάλεσ βιομθχανικζσ πόλεισ οι οποίεσ βρίςκονται ςε φάςθ καταςκευισ / 
ανάπτυξθσ αλλά και μερικισ λειτουργίασ, θ πρϊτθ με εξειδίκευςθ ςτον κλάδο δζρματοσ, 
αποκαλοφμενθ «Ρόλθ του Δζρματοσ» (“Al Robeky Leather City”, κοντά ςτθν περιοχι Badr 
City ςτο New Cairo), θ δεφτερθ με εξειδίκευςθ ςτον κλάδο ξφλου και επιπλοβιομθχανίασ, 
αποκαλοφμενθ “Damietta Furniture City”, πλθςίον τθσ πόλθσ τθσ Δαμιζττθσ, θ οποία 
ςυγκεντρϊνει το 70% τθσ παραγωγισ επίπλων τθσ Αιγφπτου, δε τρίτθ με εξειδίκευςθ 
ςτον κλάδο κλωςτοχφαντουργίασ, ςτθν περιοχι τθσ Sadat City, με τθ ςυνεργαςία 
κινεηικϊν ςυμφερόντων .  

Συγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ Αίγυπτοσ ςτον κλάδο 
βιομθχανίασ μποροφν να εντοπιςτοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ IDA, ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA (ςτθν αραβικι προσ το παρόν).    

Γ. Υπηρεςύεσ 

Ο τριτογενισ τομζασ ςυμβάλλει ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ με ποςοςτό 58,7% και 
καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθ ςφνκεςθ του εκνικοφ προϊόντοσ. Ωςτόςο, 
υπολείπεται ςθμαντικά όςον αφορά το μζγεκοσ και τθν ποιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτο ΑΕΡ ςε ςφγκριςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ. Οι κφριοι κλάδοι υπθρεςιϊν, από 
πλευράσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο αιγυπτιακό ΑΕΡ το ζτοσ 2018/19 (ςε τρζχουςεσ τιμζσ) 
ιταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (13,7%), οι κτθματομεςιτικζσ υπθρεςίεσ (10,4%), οι 
κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ (6,8%), οι καταςκευζσ (6,2%), οι μεταφορζσ (4,6%), οι κλάδοι 
εκπαίδευςθσ & υγείασ (4,1%) και οι χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ (3,8%).  

Νζοσ Κανονιςμόσ για τθν καταγραφι των φορτίων πριν από τθ φόρτωςι τουσ: Kατόπιν 
ςυντονιςμζνων ενεργειϊν τθσ εδϊ Αντιπροςωπείασ τθσ ΕΕ, των πρεςβειϊν των κ.-μ. και 

http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA
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βιομθχανικϊν οργανϊςεων προσ τον επικεφαλισ τθσ Αιγυπτιακισ Τελωνειακισ Αρχισ, 
εκδόκθκε διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα με το οποίο μετατίκεται θ 
ζναρξθ ιςχφοσ του ςυςτιματοσ Advance Cargo Information (ACI) για τθν 1θ Οκτωβρίου 
2021. Στόχοσ είναι θ καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, ϊςτε να 
διευκολυνκοφν οι εξαγωγείσ και τα φορτία τουσ. 

 

Δφο εξαιρετικά ςθμαντικζσ πθγζσ ειςπράξεων για τθν Αίγυπτο όςον αφορά τισ 
υπθρεςίεσ, είναι ο τουριςμόσ και θ διαχείριςθ τθσ Διϊρυγασ Σουζη. Ρροβαίνουμε 
κατωτζρω ςε ςυνοπτικι ανάλυςθ των εξελίξεων ςτουσ δφο εν λόγω κλάδουσ. 

Γ1. Τουριςμόσ 

Ο τουριςμόσ αποτελεί ιςτορικά ζναν από τουσ ιςχυρότερουσ κλάδουσ τθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ και ςθμαντικότατθ πθγι ειςροϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ. Κατά τθν περίοδο 
πολιτικισ αναταραχισ μετά το 2011, το τουριςτικό ρεφμα προσ τθν χϊρα ανακόπθκε, 
επανερχόμενο ςτθ διάρκεια του 2019 ςτα πρότερα του 2011 επίπεδα. Από τα τζλθ του 
2015 και ολόκλθρο το 2016, θ πτϊςθ τθσ ειςερχόμενθσ τουριςτικισ κίνθςθσ υπιρξε 
δραματικι, με εξαιρετικά αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ ςυναλλαγματικζσ ειςπράξεισ τθσ 
χϊρασ. Αιτία υπιρξε θ ςυντριβι ρωςικοφ επιβατικοφ αεροςκάφουσ, ςτα τζλθ Οκτωβρίου 
2015 ςτο Σινά, που ϊκθςε τθ ωςία αλλά και πλθκϊρα ευρωπαϊκϊν χωρϊν να 
διακόψουν τισ απ’ ευκείασ αεροπορικζσ τουσ ςυνδζςεισ είτε με τθ χερςόνθςο Σινά ι με 
ολόκλθρθ τθ χϊρα. Θ δραματικι πτϊςθ των τουριςτικϊν εςόδων υπιρξε βαςικι αιτία 
τθσ ςυναλλαγματικισ κρίςθσ που ταλάνιςε τθν Αίγυπτο το μεγαλφτερο διάςτθμα του 
2016. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ, το 2016 
επιςκζφκθκαν τθν χϊρα μόλισ 5,4 εκατ. ξζνοι τουρίςτεσ, ζναντι 9,3 εκατ. το 2015. Το 
2017 θ κατάςταςθ αντιςτράφθκε, κυρίωσ εξαιτίασ του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ ενίςχυςθσ 
των ςυςτθμάτων αςφάλειασ ςτα αιγυπτιακά αεροδρόμια, που κατζςτθςαν τθν Αίγυπτο 
περιςςότερο ελκυςτικό τουριςτικό προοριςμό. Τα ζςοδα τθσ Αιγφπτου από τον τουριςμό 
αυξικθκαν το 2017 ςε $7,6 δις., ενϊ ο αρικμόσ των ειςερχόμενων τουριςτϊν αυξικθκε 
ςε 8,3 εκατ.  

Ρεραιτζρω, οι τουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Αίγυπτο κατά τθ διάρκεια του 2018 ανιλκαν ςε 
11,34 εκατ. επιςκζπτεσ, ενϊ τα ςυνολικά ζςοδα τθσ Αιγφπτου από τον τουριςμό 
αυξικθκαν κατά 50% ςε ετιςια βάςθ το 2018, ανερχόμενα ςε $11,6 δις.  

Το 2019, τα ζςοδα τθσ χϊρασ από τον ειςερχόμενο τουριςμό ανιλκαν ςτο ιςτορικά 
υψθλό επίπεδο των $13,03 δις., αυξθμζνα κατά 12,3% ζναντι του 2018 και ςθμαντικά 
υψθλότερα από το προθγοφμενο ιςτορικά υψθλό επίπεδο των $12,5 δις. το ζτοσ 2010. 
Κατά τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, το 2019 επιςκζφκθκαν τθν Αίγυπτο 13,1 εκατ. 
τουρίςτεσ (ζναντι 14,7 εκατ. το 2010), με ςαφϊσ υψθλότερουσ μζςουσ όρουσ διαμονισ 
και δαπανϊν από τουσ αντίςτοιχουσ προθγοφμενων ετϊν. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
ειςερχόμενθσ τουριςτικισ κίνθςθσ προζρχεται από τθν Ευρϊπθ, με τθ Γερμανία να 
καταγράφεται ωσ θ κορυφαία χϊρα προζλευςθσ ξζνων τουριςτϊν, ενϊ ωσ επίςθσ 
ςθμαντικζσ χϊρεσ προζλευςθσ των ειςερχόμενων τουριςτικϊν ροϊν αποτελοφν θ 
Ουκρανία, θ ωςία, θ Βρετανία, θ Ιταλία και θ Σ. Αραβία. 

Σθμειϊνεται ότι ο εγχϊριοσ τουριςτικόσ κλάδοσ ανζμενε ζςοδα τθσ τάξεωσ των $15-$16 
δις. φζτοσ, ωςτόςο το ξζςπαςμα τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ ζχει αλλάξει άρδθν 
τισ προοπτικζσ μεγζκυνςθσ του τηίρου του αιγυπτιακοφ τουριςτικοφ κλάδου, με 
οριςμζνεσ εκτιμιςεισ να αναφζρουν απϊλειεσ ζωσ και των τριϊν τετάρτων του αρχικά 
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αναμενόμενου τηίρου, δεδομζνου ότι όταν θ πανδθμία ζπλθξε τθν Αίγυπτο, θ κυβζρνθςθ 
προχϊρθςε ςε κλείςιμο των ξενοδοχειακϊν μονάδων με ςκοπό τθν απολφμανςι τουσ. 
Στθ διάρκεια του Μαΐου θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθ ςταδιακι επανεκκίνθςθ τθσ 
λειτουργίασ των ξενοδοχειακϊν μονάδων, αρχικά ςε ποςοςτό 25% τθσ δυναμικότθτάσ 
τουσ, το οποίο τον Ιοφνιο αυξικθκε ςε 50%. Ωσ τα μζςα Ιουνίου λειτουργοφςαν ςυνολικά 
174 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ανά τθν επικράτεια τθσ χϊρασ, ςυγκεκριμζνα ςτισ περιοχζσ 
Matrouh, Ερυκράσ Θάλαςςασ, Νοτίου Σινά, Αλεξάνδρειασ, Καΐρου, Σουζη και Αςουάν, οι 
οποίεσ ελζγχκθκαν και ζλαβαν τα ςχετικά υγειονομικά πιςτοποιθτικά. 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2019 τθν υλοποίθςθ πρωτοβουλίασ 
τραπεηικϊν χρθματοδοτιςεων προσ τον τουριςτικό κλάδο, με ςυνολικό φψοσ 
κεφαλαίων EGP50 δις., με ευνοϊκό επιτόκιο τθσ τάξεωσ του 8% αρχικά, το οποίο 
μειϊκθκε εν ςυνεχεία ςτο 5% προσ ενιςχυμζνθ ςτιριξθ τθσ εγχϊριασ τουριςτικισ 
βιομθχανίασ ζναντι τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ. Με το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ, ςτθ 
διάρκεια του Μαρτίου, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν τρίμθνθ απαλλαγι των 
ξενοδοχειακϊν μονάδων και των τουριςτικϊν επιχειριςεων από τθν καταβολι φόρου 
ακίνθτθσ περιουςίασ, αλλά και τθν παροχι διευκολφνςεων ςτθν καταβολι των 
φορολογικϊν τουσ υποχρεϊςεων ςε δόςεισ. Επιπλζον, το κράτοσ χοριγθςε οικονομικι 
βοικεια ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςτον τουριςτικό κλάδο, οι οποίοι ςτθν πλειονότθτά 
τουσ εργάηονται ςε εποχικι βάςθ, ενϊ αποφάςιςε ακόμθ τθν παροχι εξάμθνθσ 
περιόδου αναςτολισ όςον αφορά τισ πλθρωμζσ ζναντι χρεϊν και εκκρεμϊν οφειλϊν 
προσ εταιρείεσ κοινωφελϊν υπθρεςιϊν, για τισ επιχειριςεισ του τουριςτικοφ κλάδου, τα 
ξενοδοχεία και τισ ιδιωτικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ, με παράλλθλθ δυνατότθτα 
αναδιάρκρωςθσ των χρεϊν τουσ. 

Τα εμβάςματα από το εξωτερικό ζχουν ςυμβάλει ςτθν αντιςτάκμιςθ του αντίκτυπου των 
αςκενζςτερων εςόδων από τον τουριςμό για το 2021. Τα ζςοδα από τον τουριςμό 
μειϊκθκαν κι ζφταςαν τα 4,9 διςεκατομμφρια δολάρια το 2020/21 από 9,9 
διςεκατομμφρια δολάρια ζνα χρόνο νωρίτερα. Ωςτόςο, το τρίμθνο Απριλίου-Ιουνίου 
ανιλκαν ςτα 1,75 διςεκατομμφρια δολάρια από το χαμθλό των 305 εκατομμυρίων 
δολαρίων το ίδιο τρίμθνο του 2020. 

 

 

Γ2. Διώρυγα Σουϋζ 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Σφνολο πλοίων 17.148 17.483 16.833 17.550 18.174 18.880 

Ρετρελαιοφόρα (αρικμόσ) 4.053 4.316 4.292 4.537 4.724 5.163 

Συνολικό κακαρό φορτίο (εκατ. τον.) 962,7 998,6 974,2 1.041,6 1.139,6 1.207,1 

Ρετρελαιοφόρα (εκατ. τον.) 163 177,8 174 188,1 212,0 238,2 

Ζςοδα ($ δις.) 5,3 5,2 5,0 5,3 5,7 5,8 

Ρθγι : Αρχι  Διϊρυγασ Σουζη 
 

Θ Διϊρυγα του Σουζη αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% του παγκόςμιου καλάςςιου εμπορίου 
και αποτελεί παραδοςιακά, μαηί με τα μεταναςτευτικά εμβάςματα και τον τουριςμό, εκ 
των κορυφαίων πθγϊν ειςοδιματοσ τθσ Αιγφπτου, ςυμβάλλοντασ με περιςςότερα από 
$5 δις. ετθςίωσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Θ Διϊρυγα αποτελεί τθν ταχφτερθ ναυτιλιακι 
διαδρομι μεταξφ Ευρϊπθσ και Αςίασ και μία από τισ κφριεσ πθγζσ ξζνου ςυναλλάγματοσ 
τθσ Αιγφπτου. Θ επζκταςι τθσ, κόςτουσ $8 δις., που ολοκλθρϊκθκε ςε χρόνο ρεκόρ και 



 

17 

 

εγκαινιάςτθκε τον Αφγουςτο του 2015 από τον Ρρόεδρο Al Sisi, είχε ωσ ςτόχο να 
βοθκιςει ςτθν αναηωογόνθςθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ, διπλαςιάηοντασ τθν 
κακθμερινι κυκλοφορία και αυξάνοντασ τα ετιςια ζςοδα ςε $13,2 δις. μζχρι το 2023. 
Ραρ’ ότι θ αναβάκμιςθ τθσ Διϊρυγασ βελτίωςε κατά πολφ τουσ χρόνουσ διζλευςθσ και 
τα ςχετικά κόςτθ, οι αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ περί ραγδαίασ 
αφξθςθσ των εςόδων από τθν Διϊρυγα δεν φαίνεται να δικαιϊνονται, κυρίωσ εξαιτίασ 
τθσ γενικότερθσ ςταςιμότθτασ που ζχει επικρατιςει τα τελευταία χρόνια ςτισ διεκνείσ 
αγορζσ εμπορευματικϊν φορτίων.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αρχισ τθσ Διϊρυγασ του Σουζη, τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ ςτθ 
διάρκεια του 2019 εκτιμάται ότι αυξικθκαν ςτα $5,8 δις., ζναντι $5,7 δις. το 2018 και 
$5,3 δις. το 2017. Σθμειϊνεται ότι με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου 
για το ιςοηφγιο πλθρωμϊν, κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19 τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ 
ανιλκαν ςε $5,73 δις., οριακά αυξθμζνα κατά 0,42% ζναντι των εςόδων του ζτουσ 
2017/18 ($5,71 δις.).  

Τα ζςοδα του καναλιοφ Suez ςθμείωςαν ρεκόρ 5,84 διςεκατομμυρίων δολαρίων το 
οικονομικό ζτοσ 2020-2021, αυξθμζνα ελαφρά από τα 5,72 διςεκατομμφρια δολάρια το 
προθγοφμενο ζτοσ. Τα ζςοδα κατά τουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ του 2021 αυξικθκαν ςε 3 
διςεκατομμφρια δολάρια από 2,7 διςεκατομμφρια δολάρια το 1H2020, παρά τθν κρίςθ 
του Ever Given που μπλόκαρε το κανάλι για ςχεδόν μια εβδομάδα τον Μάρτιο. Σχεδόν 
9.8K πλοία διζςχιςαν το κανάλι κατά τθ διάρκεια του 1H2021, ςε ςφγκριςθ με 9,5K πλοία 
πζρυςι. 

Μεταξφ 1θσ Ιανουαρίου και 12θσ Οκτωβρίου 2021, τα ζςοδα τθσ Διϊρυγασ του Σουζη 
αυξικθκαν κατά 12,4% ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι, φτάνοντασ, ςτα 4,862 δις. 
δολάρια. Το κανάλι κατζλαβε τθ δεφτερθ κζςθ μεταξφ των δζκα κορυφαίων κζντρων  
logistics ςτθ Μζςθ Ανατολι για το ζτοσ 2021, ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ του Forbes.  
Από τον Φεβρουάριο του 2022, τα τζλθ διζλευςθσ κα αυξθκοφν κατά 6% κακϊσ θ Αρχι 
τθσ Διϊρυγασ του Σουζη (SCA) προςπακεί να αξιοποιιςει τθν αφξθςθ τθσ διζλευςθσ 
(αναμζνεται να αυξθκεί κατά 7% το 2022). Από τθν αφξθςθ εξαιροφνται τα πλοία με 
φορτίο LNG και τα κρουαηιερόπλοια, τα οποία κα εξακολουκιςουν να πλθρϊνουν 
μειωμζνα τιμολόγια. 

 

 

Δ. Ενϋργεια 

Πετρζλαιο & φυςικό αζριο: 
H χϊρα διακζτει διαφοροποιθμζνεσ ενεργειακζσ πθγζσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, 
κερμοθλεκτρικζσ και υδροθλεκτρικζσ παραγωγικζσ μονάδεσ, κακϊσ και μεγάλεσ 
δυνατότθτεσ παραγωγισ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ. Οι ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςε 
ενζργεια καλφπτονται κατά 87% από φυςικό αζριο και πετρζλαιο και κατά το υπόλοιπο 
από υδροθλεκτρικά ζργα και αιολικι ενζργεια. Ο ενεργειακόσ κλάδοσ (εξόρυξθ και 
κατεργαςία πετρελαίου / αερίου, παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ) κατά το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19 κάλυπτε ποςοςτό 15,9% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ.  

Σφμφωνα με διεκνείσ εκτιμιςεισ τζλουσ του 2017, τα αποδεδειγμζνα αποκζματα 
πετρελαίου τθσ Αιγφπτου ανζρχονταν ςε 3,3 δις. βαρζλια (ζναντι 4,5 δις. το 2010), ενϊ 
τα αποκζματα φυςικοφ αερίου εκτιμοφνταν ςε 65,2 τρις. κ.π. Θ διαχρονικι μείωςθ των 
αποδεδειγμζνων αποκεμάτων πετρελαίου οφείλεται κυρίωσ ςτθν ωρίμανςθ αρκετϊν 
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υφιςτάμενων κοιταςμάτων, κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ –ζωσ το ζτοσ 2015- νζων 
ανακαλφψεων που κα αντιςτάκμιηαν τθν πτϊςθ τθσ παραγωγισ αργοφ πετρελαίου. 
Από το ζτοσ 2016, θ Αίγυπτοσ κατζςτθ κακαρόσ ειςαγωγζασ πετρελαίου. Το 2017, θ 
θμεριςια παραγωγι πετρελαίου και ςυναφϊν προϊόντων ανερχόταν ςε 666.000 
βαρζλια. Το 2018, θ παραγωγι αργοφ πετρελαίου ανιλκε ςε 198,78 εκατ. βαρζλια, πολφ 
ελαφρϊσ μειωμζνθ (-0,7%) ζναντι τθσ παραγωγισ του 2017 (ςτα 200,13 εκατ. βαρζλια). 
Θ αιγυπτιακι παραγωγι αργοφ πετρελαίου προζρχεται κυρίωσ από τισ περιοχζσ 
Κόλπου Σουζη και Δυτικισ Εριμου, που καλφπτουν μερίδια 58% και 22% τθσ ςυνολικισ 
παραγωγισ, αντίςτοιχα. Στθ διάρκεια του 2018, το Υπουργείο Ρετρελαίου ανακοίνωςε 
τθν ανακάλυψθ 51 ςυνολικά νζων κοιταςμάτων πετρελαίου. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
ςτόχευε, ζωσ το τζλοσ του 2019 να ζχει αυξιςει τθν θμεριςια παραγωγι πετρελαίου ςτα 
690.000 βαρζλια.  

Ο κλάδοσ του φυςικοφ αερίου κεωρείται περιςςότερα υποςχόμενοσ. Το γιγαντιαίο 
υπεράκτιο κοίταςμα Zohr που ανακάλυψε ο ιταλικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ ENI ςτισ 
βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και τα υπεράκτια κοιτάςματα του Δυτικοφ Δζλτα, 
βορείωσ τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ British Petroleum, εκτιμάται ότι κα αυξιςουν τθν εγχϊρια 
παραγωγι φυςικοφ αερίου κατά 50% τα αμζςωσ προςεχι χρόνια. Κατά τθν περίοδο 
2012-2016, θ εγχϊρια παραγωγι φυςικοφ αερίου είχε μειωκεί κατά 31%, γεγονόσ που 
οδιγθςε το αιγυπτιακό κράτοσ να περιορίςει τισ εξαγωγζσ αερίου και να αυξιςει τισ 
ειςαγωγζσ υγροποιθμζνου αερίου (LNG) προκειμζνου να καλφψει τθ μεγεκυνόμενθ 
εγχϊρια ηιτθςθ. Θ ετιςια παραγωγι φυςικοφ αερίου τθσ Αιγφπτου το 2011 ανερχόταν 
ςε 59,1 δις. κυβικά μζτρα, ςτθ ςυνζχεια ζβαινε μειοφμενθ για να φκάςει τα 40,3 δις. 
κυβικά μζτρα το 2016, να αρχίςει να επανακάμπτει δε από το 2017, ανεβαίνοντασ ςτα 49 
δις. κυβικά μζτρα. 

Θ εγχϊρια παραγωγι φυςικοφ αερίου αυξικθκε ςε 5,1 δις. κ.π. θμερθςίωσ ςτθ διάρκεια 
του 2017 και ςε 5,5 δις. κ.π. θμερθςίωσ ςτισ αρχζσ του 2018, ενϊ ςτο τζλοσ του 2018 θ 
θμεριςια παραγωγι ανερχόταν ςε 6,6 δις. κ.π. Από το Σεπτζμβριο 2018 θ Αίγυπτοσ ζχει 
ανακοινϊςει πωσ ζχει διακόψει τισ ειςαγωγζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου, 
δεδομζνου ότι θ εγχϊρια παραγωγι αερίου είχε φκάςει ςε επίπεδα αυτάρκειασ, δια τθσ 
αφξθςθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των νζων κοιταςμάτων και τθσ ςφνδεςισ τουσ 
με το εκνικό δίκτυο φυςικοφ αερίου. Σφμφωνα με ςτοιχεία του αιγυπτιακοφ Υπουργείου 
Ρετρελαίου, Σεπτεμβρίου 2019, το επίπεδο τθσ θμεριςιασ παραγωγισ φυςικοφ αερίου 
ςτθν Αίγυπτο ανερχόταν ςε 7 δις. κ.π, ζναντι 6,8 δις. κ.π. ςτο τζλοσ Ιουνίου 2019, με τθν 
εν λόγω αφξθςθ να οφείλεται ςτθ ςφνδεςθ νζων κοιταςμάτων με το εκνικό δίκτυο, 
κυρίωσ δε του γιγαντιαίου κοιτάςματοσ Zohr, κακϊσ και των κοιταςμάτων Nooros.  

Τον Οκτϊβριο 2019, το αιγυπτιακό Υπουργείο Ρετρελαίου περιόριςε το θμεριςιο 
επίπεδο παραγωγισ φυςικοφ αερίου από τα 7 δις. κ.π. ςτα 6 δις. κ.π., με ςκοπό να 
περιορίςει το πλεόναςμα που δθμιουργείται ςτθν εγχϊρια προςφορά, τθσ τάξεωσ του 1 
δις. κ.π. θμερθςίωσ, δεδομζνου ότι τόςο θ εγχϊρια κατανάλωςθ όςο και οι εξαγωγζσ 
φυςικοφ αερίου είχαν ςθμειϊςει ελαφρά πτϊςθ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ του 
Υπουργείου Ρετρελαίου αρχϊν 2020, θ εγχϊρια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου κατά το 
τρζχον οικονομικό ζτοσ υπολογίηεται ςε περίπου 6,61 δις. κ.π. θμερθςίωσ, ενϊ 
αναμζνεται να αυξθκεί ςε 6,98 δις. κ.π. θμερθςίωσ το οικονομικό ζτοσ 2020/21. Θ EGAS 
εκτιμά το μζςο θμεριςιο μζγεκοσ τθσ παραγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο ςε 7,2 
δις. κ.π. κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20, ενϊ προγραμματίηει να 
αυξιςει τθν θμεριςια παραγωγι φυςικοφ αερίου ςτο επίπεδο των 8 δις. κ.π. ζωσ το 
οικονομικό ζτοσ 2020/21.  
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Το ςφνολο του τρζχοντοσ πλεονάςματοσ φυςικοφ αερίου κατά τθν παροφςα φάςθ είτε 
εξάγεται ςτθν Ιορδανία, ι υγροποιείται ςτθ μονάδα υγροποίθςθσ του Idku και 
εξάγεται. Σθμειϊνεται ότι θ Αίγυπτοσ διακζτει δφο μονάδεσ υγροποίθςθσ φυςικοφ 
αερίου: θ πρϊτθ, ςτο Idku, ανατολικά τθσ Αλεξάνδρειασ, τθν οποία εκμεταλλεφεται 
κοινοπραξία του ολλανδικϊν ςυμφερόντων διεκνοφσ πετρελαϊκοφ ομίλου Shell, τθσ 
μαλαιςιανισ Petronas, του γαλλικοφ ενεργειακοφ ομίλου Engie και των αιγυπτιακϊν 
κρατικϊν εταιρειϊν πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, EGPC & EGAS, βρίςκεται ςε 
λειτουργία και μάλιςτα ζφκαςε ςτο τζλοσ του 2019 ςε επίπεδο πλιρουσ εξαγωγικισ 
δυναμικότθτασ τθσ τάξεωσ των 1,1 δις. κ.π. αερίου θμερθςίωσ, για πρϊτθ φορά από το 
ζτοσ 2013 Θ δεφτερθ, ςτθ Δαμιζττθ, τθν οποία διαχειρίηεται ο όμιλοσ SEGAS που ανικει 
κατά 80% ςτθν ιςπανο-ιταλικι κοινοπραξία Union Fenosa Gas και ENI και κατά το 
υπόλοιπο 20% ςτισ αιγυπτιακζσ κρατικζσ εταιρείεσ αερίου (EGAS) και πετρελαίου (EGPC), 
ζχει αναςτείλει τθ λειτουργία τθσ από το ζτοσ 2012 όταν το αιγυπτιακό κράτοσ διζκοψε 
τον εφοδιαςμό τθσ με φυςικό αζριο, ελπίηεται ωςτόςο ότι ςτο άμεςο μζλλον κα 
ξεκινιςει και πάλι να λειτουργεί.    

Θ Αίγυπτοσ είναι θ 5θ μεγαλφτερθ πετρελαιοπαραγωγόσ χϊρα τθσ Αφρικισ και θ 
μεγαλφτερθ -εκτόσ ΟΡΕΚ- παραγωγόσ πετρελαίου ςτθν ιπειρο, κακϊσ και θ 3θ  
μεγαλφτερθ παραγωγόσ φυςικοφ αερίου ςτθν Αφρικι, πίςω από τισ Αλγερία και 
Νιγθρία.  

Θ Αίγυπτοσ διακζτει τθ μεγαλφτερθ δυναμικότθτα διφλιςθσ αργοφ πετρελαίου ςτθν 
Αφρικι, θ οποία μζχρι πρόςφατα ζβαινε ωςτόςο φκίνουςα και οι υφιςτάμενεσ 
υποδομζσ υποχρθςιμοποιοφντο. Στθ ςτρατθγικι του αιγυπτιακοφ Υπουργείου 
Ρετρελαίου ζχει περιλθφκεί, από τισ αρχζσ του 2019, ςτόχοσ εξάλειψθσ των ειςαγωγϊν 
υγρϊν καυςίμων εντόσ διαςτιματοσ 4 ετϊν. Στο πλαίςιο αυτό, το αιγυπτιακό κράτοσ 
αναβάκμιςε και χρθςιμοποιεί ζξι μονάδεσ διυλιςτθρίων, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 
ετιςιασ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ ςε καφςιμα. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το 
αιγυπτιακό κράτοσ αναμζνεται να δαπανιςει κονδφλια $9 δις. κατά τθν περίοδο τθσ 
τετραετίασ.   

Στθ χϊρα λειτουργοφν 10 όμιλοι διυλιςτθρίων, οι οποίοι διαχειρίηονται ςυνολικά 12 
μονάδεσ διυλιςτθρίων. Οι 9 από αυτοφσ τουσ ομίλουσ είναι κρατικισ ιδιοκτθςίασ. Τα 9 
κρατικά διυλιςτιρια λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ κρατικισ εταιρείασ πετρελαίου 
(EGPC), με ςυνολικι εκτιμϊμενθ δυναμικότθτα μεταξφ 761.000 και 810.000 βαρελιϊν 
θμερθςίωσ το ζτοσ 2017, ικανι να καλφψει μόνο το 65% τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. Τα δφο 
μεγαλφτερα διυλιςτιρια τθσ χϊρασ βρίςκονται ςτισ περιοχζσ Σουζη, κακϊσ και 
Mostorod (ςτα βόρεια περίχωρα του Καΐρου), με το δεφτερο να ζχει βρεκεί ςτο 
επίκεντρο του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ των εγχϊριων 
διυλιςτθρίων. Το εν λόγω επενδυτικό ςχζδιο υλοποιικθκε από ςφμπραξθ δθμόςιου 
ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ), μεταξφ τθσ EGPC και κοινοπραξίασ αιγυπτιακϊν επενδυτικϊν 
ομίλων, κακϊσ και επενδυτϊν από χϊρεσ του Κόλπου. Το Νοζμβριο 2019 ξεκίνθςε θ 
λειτουργία του νζου μεγάλου ιδιωτικοφ διυλιςτθρίου, επενδυτικισ αξίασ $4,4 δις., που 
καταςκευάςτθκε ςτθν περιοχι Mostorod, υπό τθν επωνυμία Egyptian Refining Company 
(ERC), με επίπεδο πλιρουσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 4,7 εκατ. τόνων ςε ετιςια βάςθ. 
Μεγάλα ζργα επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων μονάδων διυλιςτθρίων και 
καταςκευισ νζων βρίςκονται ςε εξζλιξθ –ςε διαφορετικζσ φάςεισ υλοποίθςθσ- ςτισ 
περιοχζσ Assiut τθσ Άνω Αιγφπτου, Αλεξάνδρειασ, Ελ Αλαμζιν και Οικονομικισ Ηϊνθσ 
Σουζη. 
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Θ χϊρα κατζχει ςτρατθγικι ςθμαςία ςτο διεκνζσ πετρελαϊκό εμπόριο αποτελϊντασ 
ςπουδαίο διαμετακομιςτικό κόμβο για το διεκνζσ εμπόριο υδρογονανκράκων μζςω 
αφ’ ενόσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και αφ’ ετζρου του αγωγοφ “SuMed”. Οι εν λόγω οδοί 
αποτελοφν τισ μοναδικζσ εναλλακτικζσ μεταφοράσ αργοφ πετρελαίου από τον Ινδικό 
Ωκεανό ςτθ Μεςόγειο –μζςω του αιγυπτιακοφ λιμζνα τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ Ain 
Sokhna και του τερματικοφ ςτακμοφ Sidi Kerir, πλθςίον τθσ Αλεξάνδρειασ, χωρίσ 
περίπλου τθσ Αφρικισ. Θ αξιόλογθ ενεργειακι υποδομι τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνει 
περίπου 7.000 χλμ. αγωγϊν πετρελαίου, φυςικοφ αερίου και υποπροϊόντων 
υδρογονανκράκων. Οι αγωγοί φυςικοφ αερίου ανικουν ςτθν κρατικι εταιρεία 
πετρελαίου (EGPC) ι ςτθν αντίςτοιχθ αερίου (EGAS).  

Ο κφριοσ εποπτικόσ φορζασ του κλάδου πετρελαίου & φυςικοφ αερίου είναι το 
Υπουργείο Ρετρελαίου, το οποίο ρυκμίηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ, 
παραγωγισ και διανομισ υδρογονανκράκων, μζςω τριϊν κυγατρικϊν οργανιςμϊν 
του: τθσ EGPC, τθσ EGAS και τθσ Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope). 
Θ EGPC είναι θ κρατικι εταιρεία πετρελαίου, θ οποία δεν διαχειρίηεται ωςτόςο απ’ 
ευκείασ κοιτάςματα, παρά ςυςτινει κοινοπραξίεσ με ξζνουσ επενδυτζσ για ζρευνα και 
εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων. Θ EGAS, θ οποία είναι θ κρατικι εταιρεία για το 
φυςικό αζριο, ιδρφκθκε το 2001 με τθν άνοδο τθσ ςθμαντικότθτασ του φυςικοφ αερίου, 
και μοιράηεται αρμοδιότθτεσ με τθν EGPC όςον αφορά τθν εποπτεία τθσ ζρευνασ και 
παραγωγισ αερίου. Οι 2 εταιρείεσ προβαίνουν ςε τακτικοφσ διαγωνιςμοφσ για τθν 
προμικεια υδρογονανκράκων, κακϊσ είναι υπεφκυνεσ για τθν αγορά αυτϊν με ςκοπό 
τον εφοδιαςμό τθσ εγχϊριασ αγοράσ, ενϊ είναι επίςθσ ιδιοκτιτριεσ και διαχειρίςτριεσ 
των ςχετικϊν υποδομϊν και κυρίωσ υπεφκυνεσ για τθ διανομι και τθν πϊλθςθ 
υδρογονανκράκων ςτθν αιγυπτιακι αγορά. Θ Ganope είναι αρμόδια για τθν ζρευνα και 
αξιοποίθςθ κοιταςμάτων ςτισ νότιεσ περιοχζσ τθσ Αιγφπτου. 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει υιοκετιςει, ςτθ διάρκεια του 2019, νζο μοντζλο 
«ςυμφωνιϊν διαμοιραςμοφ τθσ παραγωγισ» (“production sharing contracts”) με τουσ 
διεκνείσ πετρελαϊκοφσ ομίλουσ, το οποίο περιλαμβάνει φιλικότερουσ όρουσ για τουσ 
τελευταίουσ, μεταξφ των οποίων μεγαλφτερα μερίδια επί τθσ παραγωγισ και μεγαλφτερθ 
ελευκερία να εκχωροφν τα μερίδιά τουσ ςε τρίτουσ. Θ ελάττωςθ των κρατικϊν οφειλϊν 
προσ τουσ διεκνείσ πετρελαϊκοφσ ομίλουσ ςτθ διάρκεια ων τελευταίων ετϊν αποτζλεςε 
«κλειδί» προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εντατικισ επαναδραςτθριοποίθςθσ αυτϊν ςε ζργα 
ζρευνασ και αξιοποίθςθσ κοιταςμάτων ςτθν Αίγυπτο, θ οποία με τθ ςειρά τθσ οδιγθςε 
ςε εξαιρετικά αξιόλογεσ νζεσ ανακαλφψεισ κοιταςμάτων κατά τα πρόςφατα χρόνια.     

Οι μεγαλφτεροι διεκνείσ πετρελαϊκοί όμιλοι που εργάηονται και παράγουν ςτθν 
Αίγυπτο είναι οι British Petroleum (BP), ENI, Royal Dutch Shell, British Gas και Apache 
Corporation. Οι 4 πρϊτοι επικεντρϊνουν το ενδιαφζρον τουσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
ςε υπεράκτια κοιτάςματα, ενϊ θ Apache επικεντρϊνεται ςτα κοιτάςματα τθσ Δυτικισ 
Εριμου. Μετά το 2011, οι ενεργειακζσ ςυνεργαςίεσ τθσ Αιγφπτου ζχουν επεκτακεί τόςο 
ςτο χϊρο τθσ Μ. Ανατολισ, όςο και τθσ ευρφτερθσ Αςίασ. Σθμειωτζον επίςθσ ότι, από τθν 
αξιόλογθ οικονομικι βοικεια που ζχει λάβει θ χϊρα κυρίωσ από τθ Σ. Αραβία, μζροσ τθσ 
ζχει δοκεί υπό μορφι πετρελαϊκϊν προϊόντων.  

Από το Μάρτιο 2017 ζχουν ςυνδεκεί ςτο εγχϊριο δίκτυο φυςικοφ αερίου 2 κοιτάςματα 
τθσ BP ςτο Δυτικό Δζλτα, βόρεια τθσ Αλεξάνδρειασ (ςε απόςταςθ περίπου 65 χλμ. 
βορείωσ των μεςογειακϊν ακτϊν τθσ Αιγφπτου), ςυγκεκριμζνα τα κοιτάςματα Taurus 
και Libra, με επίπεδο ςυνολικισ παραγωγισ ςτα 700 εκατ. κ.π. θμερθςίωσ. Επιπλζον, θ 
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παραγωγι φυςικοφ αερίου από τθ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξθσ των υπεράκτιων 
κοιταςμάτων του Δυτικοφ Δζλτα ζχει ιδθ ξεκινιςει, από τα κοιτάςματα Γκίηα και 
Fayoum, με επίπεδο παραγωγισ το οποίο αναμζνεται να φκάςει ςτα 700 εκατ. κ.π. 
θμερθςίωσ. Το επενδυτικό project του Δυτικοφ Δζλτα, το οποίο υλοποιείται από τθ BP ςε 
ςυνεργαςία με το γερμανικό όμιλο DEA και ζχει εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ $10 δις., 
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ςυνολικά 5 κοιταςμάτων (Taurus, Libra, Γκίηα, Fayoum και 
Raven) και τθ ςφνδεςι τουσ με τισ μονάδεσ κατεργαςίασ ςτθν περιοχι Burullus. Τα 
αποδεδειγμζνα αποκζματα των κοιταςμάτων του Δυτικοφ Δζλτα εκτιμϊνται ςε 5 τρις. 
κ.π. αερίου και 55 εκατ. βαρζλια ςυμπυκνωμάτων. Το κοίταςμα Raven αναμζνεται να 
διακζτει αρχικό επίπεδο θμεριςιασ παραγωγισ ςτα 450 εκατ. κ.π. Εκτιμάται ότι όταν 
ζχει ξεκινιςει θ παραγωγι φυςικοφ αερίου από όλα τα ανωτζρω κοιτάςματα, θ 
ςυνολικι ςυνδυαςμζνθ παραγωγι τουσ κα ανζρχεται ςτο επίπεδο των 1,4 δις. κ.π. 
θμερθςίωσ, που προβλζπεται ότι κα καλφπτουν πλθςίον του 20% των αναγκϊν τθσ 
χϊρασ ςε αζριο. 

Στισ αρχζσ του 2018 θ BP ξεκίνθςε επίςθσ τθν παραγωγι φυςικοφ αερίου από τθν πρϊτθ 
φάςθ του κοιτάςματοσ Atoll, που βρίςκεται ςτα ανοικτά βορείωσ τθσ Δαμιζττθσ, ςτθν 
περιοχι παραχϊρθςθσ ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου, με αρχικό επίπεδο παραγωγισ 
ςτα 350 εκατ. κ.π. φυςικοφ αερίου και 10.000 βαρζλια αποςταγμάτων θμερθςίωσ. Το 
Σεπτζμβριο 2019, ο πετρελαϊκόσ όμιλοσ BP ξεκίνθςε τθ διάνοιξθ δφο νζων φρεάτων ςτα 
υπεράκτια κοιτάςματα φυςικοφ αερίου Atoll και Katameya, τα οποία βρίςκονται ςτθ 
καλάςςια περιοχι βορείωσ τθσ Δαμιζττθσ, ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου. Από το 
Σεπτζμβριο 2019 ζωσ τον Απρίλιο 2020, οι όμιλοι BP και ΕΝΙ είχαν ξεκινιςει εξάλλου τθν 
παραγωγι από τζςςερα διερευνθτικά φρζατα που ζχουν διανοίξει ςτθν υπεράκτια 
περιοχι παραχϊρθςθσ Baltim South West, επίςθσ ςτο Ανατολικό Δζλτα του Νείλου, 
ςυνδυαςμζνθσ θμεριςιασ δυναμικότθτασ 500 εκατ. κ.π. Θ ΕΝΙ κατζχει –ςε κοινοπραξία 
με τθν κρατικι εταιρεία πετρελαίου, EGPC- το 50% των δικαιωμάτων τθσ περιοχισ 
παραχϊρθςθσ του νοτίου Baltim, ενϊ το υπόλοιπο 50% κατζχει ο όμιλοσ British 
Petroleum (BP).   

Αξιόλογου μεγζκουσ κοιτάςματα φυςικοφ αερίου ζχουν επίςθσ εντοπιςτεί ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι Nooros, ςε αβακι νερά του Δζλτα του Νείλου, περίπου 120 χλμ. 
βορειοανατολικά τθσ Αλεξάνδρειασ. Το κοίταςμα Nooros ανακαλφφκθκε τον Ιοφλιο 2015 
και αποτελεί μζροσ του οικοπζδου Abu Madi West. Το 75% των δικαιωμάτων ςτο εν 
λόγω οικόπεδο κατζχει ο ιταλικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ ENI, ενϊ θ βρετανικι BP κατζχει το 
υπόλοιπο 25%. Θ παραγωγι από το κοίταςμα Nooros ξεκίνθςε το Σεπτζμβριο 2015. Το 
δυναμικό των κοιταςμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Nooros εκτιμάται ςε μεταξφ 70 και 
80 δις. κυβικά μζτρα. Το επίπεδο παραγωγισ του κοιτάςματοσ Nooros ανζρχεται ςε 
περίπου 1,2 δις. κ.π. αερίου και 8.500 βαρζλια ςυμπυκνωμάτων θμερθςίωσ. Ο όμιλοσ 
ΕΝΙ διακζτει επίςθσ μερίδιο 40% του –δυνθτικά μεγάλου, εκτιμϊμενθσ δυναμικότθτασ 
ζωσ 10 τρις. κ.π.- κοιτάςματοσ Noor, το οποίο βρίςκεται ςτο οικόπεδο παραχϊρθςθσ 
Shorouk ςτθ Μεςόγειο, γειτονικά του Zohr, ςε απόςταςθ περίπου 50 χλμ. από τισ ακτζσ 
του Βορείου Σινά. Λοιποί μζτοχοι του Noor είναι οι όμιλοι BP και Mubadala Petroleum 
που διακζτουν μερίδια 25% και 20% αντίςτοιχα, ενϊ μερίδιο 15% κατζχει ο αιγυπτιακόσ 
όμιλοσ Tharwa Petroleum.  

Εντόσ του 2018, ο πετρελαϊκόσ όμιλοσ Royal Dutch Shell, ςε κοινοπραξία με τθν κρατικι 
εταιρεία πετρελαίου – EGPC και τθ μαλαιςιανι Petronas, ξεκίνθςε τθν παραγωγι 
φυςικοφ αερίου από το υπεράκτιο κοίταςμα “9B” ςτθν περιοχι Burullus του Δυτικοφ 
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Δζλτα, ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ, με παραγωγικι δυναμικότθτα που αναμενόταν να 
αυξθκεί ςτα επίπεδα των 350-400 κ.π. θμερθςίωσ, ζωσ το τζλοσ του 2019. 

Σθμειϊνεται ότι τα Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ) είναι εγγεγραμμζνα από το 2016 ωσ 
εγκεκριμζνοσ αγοραςτισ και προμθκευτισ τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ 
πετρελαίου (EGPC), ενϊ ςτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιείται επίςθσ ο ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων όμιλοσ Energean, ο οποίοσ, με τθ ςυμφωνία εξαγοράσ του ιταλικοφ 
ομίλου Edison (Ιοφλιοσ 2019) αναμζνεται να αναλάβει, μεταξφ άλλων, το χαρτοφυλάκιο 
τθσ Edison ςτθν Αίγυπτο (μερίδιο 24% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου του ιταλικοφ 
ομίλου) που περιλαμβάνει τόςο παραγωγικά κοιτάςματα, όςο και κοιτάςματα ςε 
ανάπτυξθ. 

Στθ διάρκεια του 2018 προκθρφχκθκαν δφο μεγάλοι διεκνείσ διαγωνιςμοί για 
πραγματοποίθςθ ερευνϊν για κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθ Δυτικι 
και τθν Ανατολικι Ζρθμο, τθν Κοιλάδα του Νείλου, τον Κόλπο Σουζη, τισ μεςογειακζσ 
ακτζσ τθσ Αιγφπτου και το Δζλτα του Νείλου, από τισ κρατικζσ εταιρείεσ πετρελαίου 
(EGPC) και φυςικοφ αερίου (EGAS), αντίςτοιχα, τα αποτελζςματα των οποίων 
ανακοινϊκθκαν το Φεβρουάριο 2019 από το Υπουργείο Ρετρελαίου.  

To Μάρτιο 2019, ο κρατικόσ όμιλοσ Ganope προκιρυξε διεκνι διαγωνιςμό για τθν 
ανάκεςθ τθσ πραγματοποίθςθσ ερευνϊν για κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ 
αερίου, ςε 10 ςυνολικά υπεράκτια οικόπεδα παραχϊρθςθσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, 
μζςω του νζου ςχιματοσ διαμοιραςμοφ τθσ παραγωγισ και των εςόδων (“production-
sharing”). Το Δεκζμβριο 2019, το Υπουργείο Ρετρελαίου ανακοίνωςε ότι τα ςχετικά ζργα 
ανατζκθκαν ςτουσ ομίλουσ Chevron, Shell και Mubadala Petroleum. Σφμφωνα πθγζσ του 
Υπουργείου Ρετρελαίου, θ ςυνολικι ζκταςθ των υπεράκτιων περιοχϊν παραχϊρθςθσ 
όπου κα πραγματοποιθκοφν ζρευνεσ πλθςιάηει τα 10.000 τετρ. χλμ., ενϊ το ςυνολικό 
επενδυτικό κόςτοσ ζρευνασ ςτισ εν λόγω περιοχζσ παραχϊρθςθσ εκτιμάται κατ’ ελάχιςτο 
ςε $327 εκατ. και αναμζνεται να αυξθκεί ςε αρκετά διςεκατομμφρια δολλάρια εφ’ όςον 
οι ανωτζρω όμιλοι προβοφν ςε ανακαλφψεισ κοιταςμάτων.    

Στισ 14 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνθςε θ ροι ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου προσ τθν Αίγυπτο, 
περίπου δφο ζτθ μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ αρχικισ ςυμφωνίασ μεταξφ των δφο 
πλευρϊν. Θ ροι του ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου προσ τθν Αίγυπτο μζςω του αγωγοφ 
East Mediterranean Gas (EMG) αφοροφςε –ςε αρχικι φάςθ- αρχικζσ ποςότθτεσ τθσ 
τάξεωσ των 200 εκατ. κ.π. θμερθςίωσ. Σθμειϊνεται ότι τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του 
αγωγοφ East Mediterranean Gas προθγικθκε οριςτικι διευκζτθςθ των απαιτιςεων τθσ 
ιςραθλινισ κρατικισ εταιρείασ θλεκτριςμοφ -Israeli Electricity Corporation- ζναντι τθσ 
Αιγφπτου για τθ διακοπι φορτϊςεων αιγυπτιακοφ αερίου προσ Ιςραιλ το ζτοσ 2012 
μζςω του εν λόγω αγωγοφ, δια τθσ αποδοχισ αποηθμιϊςεων φψουσ $500 εκατ. από τουσ 
αιγυπτιακοφσ κρατικοφσ ομίλουσ EGPC και EGAS εντόσ περιόδου 8 ½ ετϊν.  

Θ πανδθμία ϊκθςε τθν Αίγυπτο να υιοκετιςει οριςμζνεσ πολιτικζσ για να ξεπεράςει 
τισ ενεργειακζσ προκλιςεισ, όπωσ θ υπερπροςφορά ενζργειασ που οφείλεται ςτθν 
οικονομικι επιβράδυνςθ και τθ μείωςθ των εξαγωγϊν ενζργειασ. Θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ μείωςε τισ τιμζσ ενζργειασ για βιομθχανικοφσ χριςτεσ από 5,50 εκατομμφρια 
δολάρια ανά βρετανικζσ κερμικζσ μονάδεσ (mmbtu) ςε 4,50 / mmbtu , και μείωςε τον 
φόρο επί των μεριςμάτων τθσ εταιρείασ για να μειϊςει τον οικονομικό αντίκτυπο τθσ 
πανδθμίασ ςτον ενεργειακό τομζα. Ο τομζασ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τθσ 
Αιγφπτου ζχει επίςθσ επθρεαςτεί αναγκάηοντασ τθν Αιγυπτιακι υκμιςτικι Υπθρεςία 
Θλεκτριςμοφ και Ρροςταςίασ των Καταναλωτϊν να επιβάλει όρια ςτθν ποςότθτα τθσ 
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θλιακισ ενζργειασ που μποροφν να παράγουν ιδιωτικζσ εταιρείεσ και ανεξάρτθτοι 
παραγωγοί. Θ παρζμβαςθ τθσ ρυκμιςτικισ αρχισ αναμζνεται να επιβραδφνει τισ 
επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ για τα επόμενα δφο χρόνια και θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ κακυςτερεί τισ προςφορζσ για θλιακά πάρκα ζωσ ότου θ 
δυναμικι ενεργειακισ προςφοράσ-ηιτθςθσ γυρίςει υπζρ τθσ ηιτθςθσ. 

Πμωσ, κατά τθ διάρκεια του 2020, υπιρξαν ςθμαντικά επιτεφγματα ςτον τομζα του 
πετρελαίου και οι προοπτικζσ για τθν εξερεφνθςθ των πεδίων φυςικοφ αερίου ςτθν 
Αίγυπτο ιταν αρκετά ελπιδοφόρεσ. Τα ζργα βιομθχανίασ πετρελαίου περιλαμβάνουν το 
ζργο επζκταςθσ παραγωγισ οκτανίων τθσ Εκνικισ Εταιρείασ Διφλιςθσ και Ρετροχθμικισ 
ςτθν Αλεξάνδρεια, τα εγκαίνια του διυλιςτθρίου πετρελαίου τθσ Αιγυπτιακισ Εταιρείασ 
Διφλιςθσ (ERC) ςτο Mostorod που αναμζνεται να παράγει περίπου 2,3 εκατομμφρια 
τόνουσ καυςίμου ντίηελ και 860 χιλιάδεσ τόνουσ καυςίμου υψθλϊν οκτανίων ετθςίωσ  
και θ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν γεϊτρθςθσ του Ahmed Hamdy Tunnel 2, ενόσ υπόγειου 
ςυνδζςμου μεταφοράσ κάτω από το κανάλι του Σουζη που κα ςυνδζςει τθ χερςόνθςο 
του Σινά με τθν θπειρωτικι Αίγυπτο. 

Ραρά τθν πανδθμία, το Κάιρο υπζγραψε 22 ςυμφωνίεσ εξερεφνθςθσ και παραγωγισ το 
2020 για τθν ανάπτυξθ υπεράκτιων οικοπζδων ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα και τθν 
Ανατολικι Μεςόγειο με διεκνείσ εταιρείεσ πετρελαίου όπωσ θ American Exxon Mobil, θ 
British Shell και θ BP, θ Ιταλικι ENI, θ French Total και άλλεσ. Θ ελλθνικι μεςαίου 
μεγζκουσ εταιρεία ενζργειασ Energean Oil & Gas ζχει αναλάβει τθν πλιρθ κυριότθτα τθσ 
αιγυπτιακισ παραχϊρθςθσ ςτο Abu Qir που βρίςκεται ςτο Δζλτα του Δυτικοφ Νείλου, και 
είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κόμβουσ παραγωγισ φυςικοφ αερίου. Θ ελλθνικι 
εταιρεία ενζργειασ ζλαβε πρόςφατα μια τελικι επενδυτικι απόφαςθ ςχετικά με τθν 
παραχϊρθςθ ςτθν περιοχι North Am Amya και North Idku όπου βρίςκονται τα πεδία 
φυςικοφ αερίου Yazzi και Python, τα οποία κα αναπτυχκοφν δορυφορικά ςτθν 
υπεράκτια και ςτθν υποδομι ξθράσ του Abu Qir. 

Θ Ελλάδα και θ Αίγυπτοσ κατάφεραν να γίνουν δφο από τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ 
Μεςογείου που εξαςφάλιςαν πολλά υποςχόμενεσ επενδυτικζσ προοπτικζσ πετρελαίου 
και φυςικοφ αερίου. Οι δφο χϊρεσ μζςω ςυντονιςμζνων πολιτικϊν ζχουν κακορίςει τθν 
ενεργειακι γεωπολιτικι τθσ περιοχισ. Θ Ακινα και το Κάιρο υπζγραψαν ςυμφωνία για 
τθ μερικι οριοκζτθςθ των αντίςτοιχων ΑΟΗ τουσ, ακυρϊνοντασ ςε μεγάλο βακμό το 
Μνθμόνιο Συνεργαςίασ τθσ Λιβφθσ ςχετικά με τθν οριοκζτθςθ των καλάςςιων ςυνόρων.  

 

Η πρωτοβουλία του Φόρουμ για το Φυςικό Αζριο ςτην Ανατολική Μεςόγειο (EMGF)  
 
Θ πρωτοβουλία δθμιουργίασ του Φόρουμ για το Φυςικό Αζριο ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο 
(East Med Gas Forum – EMGF) ανικει ςτθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, εμπίπτει δε ςτο 
πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ ανάπτυξθσ διεκνϊν ςυμμαχιϊν που κα βοθκιςουν ςτθν 
εκπλιρωςθ του ςτόχου ανάδειξθσ τθσ χϊρασ ςε διεκνι, περιφερειακισ εμβζλειασ 
ενεργειακό κόμβο και διαμετακομιςτικό κόμβο ςτο χϊρο τθσ ΝΑ Μεςογείου, ειδικότερα 
για το φυςικό αζριο. Θ πρωτοβουλία, θ οποία εγκαινιάςτθκε τον Ιανουάριο 2019, ζχει 
ςκοπό να ενιςχφςει το διάλογο μεταξφ επτά χωρϊν τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, οι οποίεσ 
εμπλζκονται ςτθν παραγωγι και τθ διαμετακόμιςθ φυςικοφ αερίου (Αίγυπτοσ, Ελλάδα, 
Ιταλία, Ιορδανία, Ραλαιςτινιακι Αρχι, Ιςραιλ, Κφπροσ), με απϊτερο ςτόχο τθ 
δθμιουργία περιφερειακισ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτθ ΝΑ Μεςόγειο. Το Φόρουμ 
ςτοχεφει επίςθσ ςτθν εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και του ςτρατθγικοφ διαλόγου μεταξφ 
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των εμπλεκομζνων χωρϊν, ςτθ ςυνεργαςία για τθν προϊκθςθ κοινϊν ζργων υποδομϊν 
μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, ςτθν αξιοποίθςθ με εμπορικοφσ όρουσ των κοιταςμάτων 
τθσ περιοχισ και ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ χωρϊν παραγωγϊν, χωρϊν 
διαμετακόμιςθσ και χωρϊν τελικϊν χρθςτϊν του φυςικοφ αερίου.   
Ζδρα του Φόρουμ ζχει οριςτεί το Κάιρο, ενϊ κατά τθν παροφςα φάςθ, ζπειτα από 3 
υπουργικζσ ςυνόδουσ και 6 ςυναντιςεισ ομάδασ εργαςίασ υψθλοφ επιπζδου, τα κράτθ 
που μετζχουν ςτθν πρωτοβουλία ευρίςκονται ςε διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ του 
καταςτατικοφ του Φόρουμ, ϊςτε να αποςαφθνιςτοφν οι ακριβείσ ςτόχοι τθσ 
πρωτοβουλίασ, κακϊσ και οι λεπτομζρειεσ ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία 
αυτισ, προκειμζνου το Φόρουμ να ξεκινιςει τθν πλιρθ δραςτθριοποίθςι του.  
Επιπλζον, τα εμπλεκόμενα κράτθ ζχουν προχωριςει ςτθ ςφςταςθ Συμβουλευτικισ 
Επιτροπισ εκπροςϊπων του Ιδιωτικοφ Τομζα για το Φυςικό Αζριο (“Gas Industry 
Advisory Committee” – GIAC), που αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ και 
πλατφόρμα διαλόγου του Φόρουμ με τθ διεκνι βιομθχανία φυςικοφ αερίου. Θ GIAC 
περιλαμβάνει ςτθν παροφςα φάςθ 26 μζλθ, μεταξφ των οποίων, από ελλθνικισ πλευράσ, 
τα Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ), τον όμιλο Energean, τθ ΔΕΡΑ, τον ΔΕΣΦΑ και τθν ΕΔΕΥ 
(Ελλθνικι Διαχειριςτικι Εταιρεία Υδρογονανκράκων). Επιπλζον, αρκετοί επιχειρθματικοί 
όμιλοι αλλά και διεκνείσ επιχειρθματικοί φορείσ ζχουν εκφράςει ενδιαφζρον 
προκειμζνου να ειςζλκουν ςτθν GIAC.      
Κακεςτϊσ (άτυπο) παρατθρθτι ςτο Φόρουμ ζχουν θ Ε.Ε. και θ Ραγκόςμια Τράπεηα, ενϊ 
ζχουν προςκλθκεί ςε αρκετζσ από τισ ςυναντιςεισ του οι ΘΡΑ και θ Γαλλία. 
Ο Ζλλθνασ Υπουργόσ Ενζργειασ και Ρεριβάλλοντοσ κ. Κ. Χατηθδάκθσ, κατά τθν τελετι 
υπογραφισ του Καταςτατικοφ του Φόρουμ, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτο Κάιρο ςτισ 
22/9/2020, τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ υπογραφισ του καταςτατικοφ του EMGF για τθν 
ευθμερία τθσ περιοχισ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Ππωσ είπε, το EMGF είναι ο πρϊτοσ 
διεκνισ οργανιςμόσ ςτθν περιοχι που φτιάχτθκε από και για τα μζλθ του. Θ ςθμερινι 
μζρα, ανζφερε, είναι ιςτορικισ ςθμαςίασ για τθν εξάλειψθ των εντάςεων ςτθν περιοχι. 
Θ Ελλάδα ςτθρίηει πάντα τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ.  
Θ απαλλαγι από τον άνκρακα και θ χριςθ του ΥΦΑ ωσ καυςίμου για πλοία βρίςκονται 
ςτθν θμεριςια διάταξθ του Φόρουμ για τθν Ανατολικι Μεςόγειο (EMGF), του οποίου οι 
χϊρεσ μζλθ ςυναντικθκαν ςτο Κάιρο ςτισ 9/3/2021, για τθν πρϊτθ υπουργικι 
ςυνάντθςθ του φόρουμ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του φόρουμ (4θ από τθν ζναρξθ των 
διαπραγματεφςεων). Τα επτά ιδρυτικά μζλθ - Αίγυπτοσ, Ραλαιςτίνθ, Ιορδανία, Ελλάδα, 
Κφπροσ, Ιταλία και Ιςραιλ - ςυμφϊνθςαν να θγθκεί θ Αίγυπτοσ ςτο φόρουμ μζχρι το 
τζλοσ του ζτουσ. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ των υπουργϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο Κάιρο το 
4Q2021. Τζλοσ, τα μζλθ του Φόρουμ ςυμφϊνθςαν τθν ςυμμετοχι των Θ.Ρ.Α. ωσ 
παρατθρθτι ςτισ διαδικαςίεσ. 
Στα τζλθ του 2021 τθν προεδρία κα αναλάβει θ Κφπροσ ςτο πλαίςιο τθσ εκ περιτροπισ 
προεδρίασ. Το 2022 αναμζνεται να ανακοινωκεί θ ςτρατθγικι για το EMGF που κα είναι 
χρθματοδοτοφμενθ από τθν ΕΕ, και κα ανακοινωκεί ςχζδιο δράςθσ για τθν απεξάρτθςθ 
από τον άνκρακα. Ραράλλθλα. Στο πλαίςιο του GIAC, κα δθμιουργθκεί ρυκμιςτικι 
ομάδα των πολιτικϊν ενζργειασ ςε περιφερειακό επίπεδο. Τζλοσ, αναφορικά με τον 
αγωγό μεταξφ Κφπρου και Αιγφπτου, οι ςυηθτιςεισ βρίςκονται ακόμα ςτο ςτάδιο 
ανάπτυξθσ του πεδίου και των απαραίτθτων υποδομϊν. Στο πλαίςιο αυτό ζχει 
υπογραφεί διμερισ διακυβερνθτικι ςυμφωνία.  
Στο πλαίςιο τθσ 6θσ Υπουργικισ Συνάντθςθσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο Φόρουμ 
τθσ ΝΑ Μεςογείου για το Φυςικό Αζριο (EMGF), υπεγράφθ Μνθμονίου Κατανόθςθσ για 
τθν ςυνεργαςία Ελλάδασ-Αιγφπτου ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου. Θ υπογραφι του 
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Μνθμονίου ζγινε τθν Ρζμπτθ 25 Νοεμβρίου ςτο Κάιρο ςε διμερι ςυνάντθςθ του 
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κ. Κϊςτα Σκρζκα, με τον Υπουργό Ρετρελαίου 
και Ορυκτϊν Ρόρων τθσ Αιγφπτου, κ. Tarek El Molla,  
Τα βαςικά ςθμεία του Μνθμονίου Συνεργαςίασ αφοροφν ςτθ κζλθςθ των δφο χωρϊν για 
ζρευνα και εξόρυξθ των κοιταςμάτων τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, τθν διαςφνδεςθ ςε 
βάκοσ χρόνου των ςυςτθμάτων φυςικοφ αερίου Ελλάδασ και Αιγφπτου μζςω τθσ 
καταςκευισ υποκαλάςςιου αγωγοφ, όπωσ και ςτθν μεταφορά με πλοία υγροποιθμζνου 
φυςικοφ αερίου προσ τθν Ελλθνικι αλλά και τθν ευρφτερθ Ευρωπαϊκι αγορά. 
 
Ηλεκτρική ενζργεια, ΑΠΕ & πυρηνική ενζργεια: 

Τα εργοςτάςια παραγωγισ και τα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι κρατικά 
ςτθν Αίγυπτο. Σφμφωνα με το Υπουργείο Θλεκτριςμοφ & ΑΡΕ, που αποτελεί το βαςικό 
εποπτικό φορζα του κλάδου ενζργειασ, τα ςχζδια του αιγυπτιακοφ κράτουσ 
περιλαμβάνουν δαπάνεσ πλθςίον των $7 δις. για τθν προςκικθ θλεκτροπαραγωγικισ 
δυναμικότθτασ 6 GW ετθςίωσ ζωσ το ζτοσ 2022. Κατά τα ςτοιχεία του Υπουργείου, 
κατά τθν πενταετία 2014-2018 ζχει επιτευχκεί θ αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 58%, φκάνοντασ το επίπεδο των 58 GW ςτο τζλοσ 
Αυγοφςτου 2018. Το πρόγραμμα τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για τθν περίοδο 2012-
2017 περιελάμβανε τθν προςκικθ δυναμικότθτασ 12.400 MW από κερμοθλεκτρικζσ 
πθγζσ, με ςκοπό τθν υπζρβαςθ των δυςκολιϊν και τθσ ανεπάρκειασ τθσ εγχϊριασ 
παραγωγισ θλεκτριςμοφ κατά τα ζτθ μετά το 2011, που οδιγθςαν ςε ςειρά διακοπϊν 
τροφοδοςίασ του εγχϊριου θλεκτρικοφ δικτφου κατά τθ διετία 2013-2014. Το Υπουργείο 
Θλεκτριςμοφ ςτοχεφει να προςκζςει δυναμικότθτα τθσ τάξεωσ των 145 MW ςτο εκνικό 
θλεκτρικό δίκτυο εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020/21, ανεβάηοντασ τθ ςυνολικι 
δυναμικότθτα ςτο επίπεδο των 59,8 GW. 

Οι υφιςτάμενεσ 6 εταιρείεσ παραγωγισ και οι 9 διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανικουν 
ςτθν κρατικι εταιρεία θλεκτριςμοφ (θ οποία υπάγεται ςτο Υπουργείο Θλεκτριςμοφ), 
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), θ οποία είναι επίςθσ αρμόδια για τθν 
κατάρτιςθ και υλοποίθςθ πενταετϊν προγραμμάτων με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ. Θ EEHC ζχει υπό τθν εποπτεία τθσ τθ 
λειτουργία άνω των 50 κερμοθλεκτρικϊν μονάδων ςτθ χϊρα, τισ οποίεσ διαχειρίηονται 5 
περιφερειακζσ εταιρείεσ παραγωγισ και μία εκνικισ εμβζλειασ υδροθλεκτρικι εταιρεία.  

Άλλεσ αρμόδιεσ εποπτικζσ Αρχζσ του αιγυπτιακοφ κλάδου θλεκτρικισ ενζργειασ και ΑΡΕ 
είναι θ Αρχι των ΑΡΕ (NREA), θ υκμιςτικι Αρχι Θλεκτριςμοφ (Egypt ERA), θ 
Εκτελεςτικι Αρχι των Υδροθλεκτρικϊν Μονάδων (Hydro Power Plants Executive 
Authority – υπό κατάργθςθ) και οι Αρχζσ Ρυρθνικϊν Θλεκτροπαραγωγικϊν Μονάδων 
(Nuclear Power Plant Authority, Atomic Power Plants Authority). 

Τον Ιοφνιο 2015 το αιγυπτιακό κράτοσ υπζγραψε ςφμβαςθ με το μεγάλο γερμανικό 
όμιλο Siemens για τθν καταςκευι 3 νζων μεγάλων κερμοθλεκτρικϊν μονάδων 
ςυνδυαςμζνου κφκλου με βάςθ το αζριο, ςτισ περιοχζσ Beni Suef, Burullus και Νζασ 
Διοικθτικισ Ρρωτεφουςασ, ςχεδιαηόμενθσ δυναμικότθτασ 4,8 GW εκάςτθ, κακϊσ και 
12 αιολικϊν πάρκων με 600 ανεμογεννιτριεσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW. Το 
ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ των τριϊν μονάδων  ανιλκε ςε €6 δις., ενϊ το 
κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν καταςκευι των αιολικϊν πάρκων ανζρχεται ςε €2 δις. Θ 
ςυνολικι πρόςκετθ παραγωγικι δυναμικότθτα όταν κα ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο των 
ζργων εκτιμάται ςε 16,4 GW. Στα μζςα του 2018, θ Siemens είχε ολοκλθρϊςει –ςαφϊσ 
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ταχφτερα από το χρονοδιάγραμμα, ςε διάςτθμα μόλισ 27,5 μθνϊν- τθν καταςκευι των 3 
κερμοθλεκτρικϊν μονάδων, οι οποίεσ εγκαινιάςτθκαν από τον Αιγφπτιο Ρρόεδρο. 
Σθμειωτζον ότι θ μερικι λειτουργία των 3 μονάδων τθσ Siemens είχε ξεκινιςει ιδθ 
νωρίτερα, εντόσ του 2017. 

Ο ςαουδαραβικόσ όμιλοσ ACWA Power υπζγραψε το Νοζμβριο 2018 ςυμφωνία με τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ για τθν καταςκευι μεγάλθσ θλεκτροπαραγωγικισ μονάδασ 
ιςχφοσ 2.250 MW ςτα νότια τθσ χϊρασ (περιοχι Λοφξορ), επενδυτικοφ κόςτουσ $2,3 
δις., θ οποία προςδοκάται πωσ κα τεκεί ςε λειτουργία το αργότερο ζωσ το 2023. Στόχο 
τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ αποτελεί εδϊ και μερικά χρόνια θ αφξθςθ του μεριδίου 
τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτο 20% του ενεργειακοφ 
μείγματοσ ζωσ το ζτοσ 2022, δεδομζνου ότι θ χϊρα είναι εξαιρετικά προικιςμζνθ ςε 
θλιακζσ και αιολικζσ πθγζσ ενζργειασ. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει προςδιορίςει το 
μερίδιο τθσ αιολικισ ενζργειασ ςε 12%, εκείνο τθσ θλιακισ ςε 2,2% και αυτό τθσ 
υδροθλεκτρικισ ςε 5,8%. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ εκνικισ αιγυπτιακισ Αρχισ 
για τισ ΑΡΕ (NREA), το επίπεδο τθσ ετιςιασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθν Αίγυπτο ζχει φκάςει τα 6 GW, με ιςχφ 2 GW να προζρχεται από 
θλιακζσ και αιολικζσ πθγζσ.  

Το καλοκαίρι 2018 εγκαινιάςτθκε θ πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ μεγάλου αιολικοφ πάρκου 
που περιλαμβάνει 300 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 580 MW, ςτθν περιοχι 
Gabal El-Zayt τθσ περιφζρειασ Ερυκράσ Θάλαςςασ.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ “Feed-in-Tariff” εντάςςεται υπό καταςκευι μεγάλο 
θλιακό ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Benban, πλθςίον του Αςουάν ςτθν Άνω Αίγυπτο, 
ςυνολικοφ επενδυτικοφ κόςτουσ μεταξφ $3 και $4 δις., το οποίο απολαμβάνει διεκνοφσ 
χρθματοδότθςθσ από τθν International Finance Corporation (IFC) του ομίλου Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ (με κεφάλαια $653 εκατ.), τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & 
Ανάπτυξθσ (EBRD, με κεφάλαια $500 εκατ.), κακϊσ επίςθσ και επενδυτικϊν εγγυιςεων 
από το κυγατρικό τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ «Ρολυμερι Οργανιςμό Εγγφθςθσ 
Επενδφςεων» (MIGA).  

Συμφωνία για τθν θλεκτρικι διαςφνδεςθ Ελλάδασ - Αιγφπτου υπεγράφθ ςτισ 

14/10/2021 ςτθν Ακινα από τον υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κϊςτα 

Σκρζκα και τον υπουργό Θλεκτριςμοφ και ΑΡΕ, Mohamed Shaker. Ρρόκειται για τθν 

πρϊτθ διαςφνδεςθ μεταξφ Ευρϊπθσ και Αφρικισ ςτθν περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ 

Μεςογείου θ οποία κα βελτιϊςει τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ τθσ περιοχισ, αυξάνοντασ 

τισ διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ ενζργειασ αλλά κα επιτρζψει, επιπλζον τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για τθν τροφοδοςία του αγωγοφ. Οι βάςεισ για 

τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ τζκθκαν κατά τθν επίςκεψθ του πρωκυπουργοφ, κ. 

Κυριάκου Μθτςοτάκθ ςτο Κάιρο τον Ιοφνιο 2021, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο κ. Σκρζκασ 

ςυναντικθκε με τον κ. Shaker αλλά και τθν υπουργό Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αιγφπτου, 

Yasmine Fouad και τον υπουργό Ρετρελαίου και Ορυκτϊν Ρόρων, Tarek El Molla και 

ςυηιτθςε τα ςχζδια για θλεκτρικι διαςφνδεςθ των δφο χωρϊν με τθν πόντιςθ 

υποκαλάςςιου καλωδίου. Θ κατ' αρχιν ςυμφωνία προβλζπει τθν υπογραφι Μνθμονίου 

Κατανόθςθσ (MoU), μεταξφ των δφο υπουργείων το οποίο κα μποροφςε να εξελιχκεί ςε 

Διακυβερνθτικι Συμφωνία. Ρροβλζπεται, επίςθσ, να εξεταςτεί θ προοπτικι ζνταξθσ του 

ζργου ςτα Ζργα Κοινοφ Ενδιαφζροντοσ (PCI) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
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διαςφνδεςθσ των Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Ενζργειασ, κάτι που κα διευκολφνει τόςο τθν 

αδειοδότθςθ όςο και τθ χρθματοδότθςθ του ζργου. 

Θ Αίγυπτοσ ςχεδιάηει εδϊ και αρκετά χρόνια να εμπλουτίςει το ενεργειακό τθσ μείγμα 
προςκζτοντασ και τθν πυρθνικι ενζργεια. Το Μάιο 2016, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
επιςθμοποίθςε ςυμφωνία λιψθσ δανείου με ευνοϊκοφσ όρουσ αποπλθρωμισ, φψουσ 
$25 δις., από τθν ωςία για τθ χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ μονάδασ πυρθνικισ 
ενζργειασ από το ρωςικό κρατικό όμιλο Rosatom, ςτθν περιοχι Dabaa τθσ 
βορειοδυτικισ Αιγφπτου, δυναμικότθτασ 4.800 MW.  

 

Ε. Μεταφορϋσ 

 

Ο κλάδοσ μεταφορϊν και logistics αντιπροςϊπευςε το 4,64% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19. Θ Διϊρυγα Σουζη αποτελεί ςαφϊσ τθ ςθμαντικότερθ από 
πλευράσ γεωςτρατθγικισ μεταφορικι υποδομι τθσ χϊρασ, ενϊ θ Αίγυπτοσ διακζτει 
επίςθσ 48.000 χιλ. χλμ. αςφαλτοςτρωμζνων δρόμων, 9.570 χλμ. ςιδθροδρομικϊν 
γραμμϊν, 20 αεροδρόμια, 15 καλάςςιουσ λιμζνεσ και ζνα δίκτυο ποτάμιων λιμζνων.  

Το αιγυπτιακό ςιδθροδρομικό δίκτυο μεταφζρει ςε ετιςια βάςθ περίπου 500 εκατ. 
επιβάτεσ και 6 εκατ. τόνουσ αγακϊν. Φορζασ διαχείριςθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου 
είναι θ κρατικι εταιρεία ςιδθροδρόμων (Egyptian National Railways - ENR), με τθν οποία 
ςυνεργάηεται ςτενά τα τελευταία χρόνια θ Ραγκόςμια Τράπεηα, με ςκοπό τθν 
αναδιοργάνωςθ των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν, τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ 
αξιοπιςτίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Στα ςιδθροδρομικά ζργα αρμόδιοι φορείσ 
είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν, θ ENR και, ςτα ζργα του μετρό Καΐρου, θ Εκνικι Αρχι 
Σθράγγων (National Authority for Tunnels – NAT).    

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ βρίςκεται ςε φάςθ υλοποίθςθσ μεγάλου ζργου δθμιουργίασ 
ςιδθροδρομικοφ άξονα υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 1.087 χλμ., που κα ςυνδζει τθν 
Αλεξάνδρεια με το Αςουάν, μζςω Καΐρου, με εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ $10 δις.  

Από τα μεγάλα και μακρόπνοα ζργα επζκταςθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου που 
προωκεί το αιγυπτιακό κράτοσ, πλζον προωκθμζνο όςον αφορά το ςτάδιο υλοποίθςισ 
του αποτελοφςε ζωσ πρότινοσ το επενδυτικό ςχζδιο καταςκευισ ςιδθροδρομικισ 
γραμμισ υψθλισ ταχφτθτασ που κα ςυνδζει το λιμζνα  Ain Sokhna ςτον Κόλπο Σουζη 
με τθν περιοχι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου, 
εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ $8,5 δις. Ωςτόςο, το Φεβρουάριο 2020 το Υπουργείο 
Μεταφορϊν αποφάςιςε να αναβάλει τθν υλοποίθςθ του ζργου εξαιτίασ του υψθλοφ του 
κόςτουσ των προςφορϊν δφο ανταγωνιηόμενων κοινοπραξιϊν, των οποίων θγοφνται 
κινεηικζσ εταιρείεσ (οι China Civil Engineering Construction Corporation-CCECC και China 
Railway Construction Corporation Limited-CRCC ςτθν πρϊτθ και China Railway 
Engineering Corporation-CREC και China State Construction Engineering ςτθ δεφτερθ). 

Τον Αφγουςτο 2017 υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ Εκνικισ Αρχισ 
Σθράγγων (NAT) και των κινεηικϊν ομίλων AVIC International και China Railway Group, 
αξίασ $1,24 δις., για τθν καταςκευι δικτφου ελαφροφ προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου 
υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 67,8 χλμ., με 11 ςτακμοφσ, που κα ςυνδζει τα ανατολικά 
περίχωρα του Καΐρου (Al Salam, 10th of Ramadan, Shorouk και Badr) με τθ νζα διοικθτικι 
πρωτεφουςα.   
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Βαςικι μζριμνα τθσ Αιγφπτου αποτελεί εξάλλου θ επζκταςθ του δικτφου μετρό Καΐρου. 
Μία πρόςκετθ 3θ γραμμι λειτουργεί μερικϊσ από το 2012 και βρίςκεται ακόμθ υπό 
καταςκευι και επζκταςθ από γαλλικζσ, αιγυπτιακζσ και εμιρατινζσ καταςκευαςτικζσ 
εταιρείεσ, με ςκοπό να ςυνδζςει τθν περιοχι Imbaba του Καΐρου με το αεροδρόμιο. Το 
ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ 3θσ γραμμισ υπολογίηεται ςε $6,5 δις. και θ 
ολοκλιρωςι τθσ κα αυξιςει τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ςε περίπου 3 εκατ. επιβάτεσ, 
θμερθςίωσ. Επίςθσ, υπάρχουν 3 γραμμζσ που βρίςκονται ακόμθ ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ – 
αρχικισ υλοποίθςθσ (4, 5 & 6). 

Σθμαντικι κζςθ ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ κατζχουν επίςθσ τα 
ζργα αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των περιφερειακϊν αεροδρομίων, αλλά και 
καταςκευισ νζων, όπωσ το Sphinx International Airport ςτθ Γκίηα, το οποίο εξυπθρετεί 
τισ δυτικζσ περιοχζσ τθσ πρωτεφουςασ και ζχει ξεκινιςει τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του 
από τισ αρχζσ του 2019, αλλά και το Katameya International Airport, ςτα περίχωρα του 
Καΐρου (πλθςίον τθσ περιοχισ New Cairo), το οποίο κα εξυπθρετεί τθ νζα διοικθτικι 
πρωτεφουςα και τισ ανατολικζσ περιοχζσ του Καΐρου. 

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. Το Μάιο 2018 ανακοινϊκθκε θ υπογραφι 
μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Αρχισ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, τθσ Dubai Ports και του 
αιγυπτιακοφ ομίλου Holding Company for Maritime & Land Transport (HCMLT) με ζδρα 
τθν Αλεξάνδρεια, με ςκοπό τθ δθμιουργία χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of October 
City, ςτα δυτικά περίχωρα του Καΐρου, ςε ζκταςθ 100 feddans (περίπου 420.000 τετρ. 
μζτρα) και εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ $110 εκατ. Το εν λόγω επενδυτικό ζργο 
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ διαμετακομιςτικοφ κόμβου και κζντρου 
logistics, το οποίο κα ςυνδζεται με ςθμαντικοφσ αιγυπτιακοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ, και 
κυρίωσ το λιμζνα τθσ Αλεξάνδρειασ. Τον Ιανουάριο 2020, θ κοινοπραξία Elsewedy Electric 
(Αίγυπτοσ), DB Schenker Egypt (Γερμανία) και 3A International (Αίγυπτοσ) ορίςτθκε  
ανάδοχοσ του ζργου καταςκευισ του χερςαίου λιμζνα. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ -που 
κα ζχει τθ μορφι ςφμπραξθσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ)- κα είναι 
τριακονταετισ. 

Το οδικό δίκτυο τθσ Αιγφπτου εκτείνεται ςε ςυνολικό μικοσ 65.050 χλμ., εκ των οποίων 
τα 48.000 χλμ. ςυνίςτανται ςε αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ (ςτοιχεία 2018). Οι οδικζσ 
μεταφορζσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 94% του ςυνόλου των εγχϊριων 
εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, 
το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ απαιτεί επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των $8 δις. κατά τθν περίοδο 
τθσ προςεχοφσ πενταετίασ ζωσ δεκαετίασ. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορϊν 
υλοποιεί πρόγραμμα επεκτάςεων και βελτιϊςεων των υφιςτάμενων οδικϊν δικτφων, 
επεκτείνοντασ το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ κατά 23% από το ζτοσ 2015 –πάνω από 5.000 
χλμ.- με επικζντρωςθ ςτθν καταςκευι μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων και οδικϊν αξόνων. 
Στα οδικά ζργα κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν και θ Εκνικι 
Αρχι Οδϊν & Γεφυρϊν (General Authority for Roads, Bridges & Land Transport). 

ΣΤ. Καταςκευϋσ 

Ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ διανφει περίοδο άνκθςθσ, με βαςικι 
κινθτιρια δφναμθ τα μεγάλα ζργα που υλοποιοφνται ανά τθν χϊρα, μεταξφ των 
οποίων θ καταςκευι τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και άλλων νζων πόλεων, οι 
επεκτάςεισ ςτο μετρό του Καΐρου, τα μεγάλα ζργα του ενεργειακοφ κλάδου και τα 
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ζργα διαχείριςθσ υδάτων ςτθν Άνω Αίγυπτο. Στον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν 
δραςτθριοποιοφνται αρκετοί διεκνείσ παίκτεσ, κυρίωσ από τισ χϊρεσ του Κόλπου, τθν 
Κίνα και τθν Ε.Ε. Θ ςυμμετοχι των καταςκευϊν ςτο αιγυπτιακό ΑΕΡ αυξικθκε από το 
επίπεδο του 4,5% το οικονομικό ζτοσ 2012/13 ςε 5,72% του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17, ςε 
5,92% του ΑΕΡ το ζτοσ 2017/18 και ςε 6,21% το ζτοσ 2018/19. Θ μεγζκυνςθ του ΑΕΡ του 
κλάδου ανιλκε το 2016/17 ςε 9,5%, το ζτοσ 2017/18 ςε 10% και το 2018/19 ςε 8,8%. 
Κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/19, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, ςε ςυνδυαςμό με τον 
κλάδο ακινιτων, κατείχαν μερίδιο 16,5% επί των ςυνολικά πραγματοποιθκειςϊν 
επενδφςεων του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, ςυγκεντρϊνοντασ επενδυκζντα 
κεφάλαια φψουσ EGP152,22 δις., επί ςυνόλου επενδυκζντων κεφαλαίων φψουσ 
EGP922,5 δις. Επιπλζον, ο καταςκευαςτικόσ αποτελεί ςτρατθγικό κλάδο για τθν 
αιγυπτιακι οικονομία και τθ χάραξθ πολιτικισ γενικότερα, κακϊσ απαςχολεί, πζραν του 
ποςοςτοφ πλθςίον του 11% του επίςθμου εργατικοφ δυναμικοφ, περίπου το 40% του 
ανεπίςθμου εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ.  

Για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν προςζλκυςθ νζων 
επενδφςεων, το κοινοβοφλιο τθσ Αιγφπτου ενζκρινε τον Νζο Επενδυτικό Νόμο τον Μάιο 
του 2017. Βάςει αυτοφ του νζου νόμου, θ κυβζρνθςθ κα παράςχει φορολογικά κίνθτρα 
και εγγυιςεισ, κα απελευκερϊςει το ςφςτθμα ςυναλλάγματοσ και κα υιοκετιςει 
ςυνολικό φόρο προςτικζμενθσ αξίασ. ΦΡΑ) ςυςτιματα για τθν προςζλκυςθ 
περιςςότερων εγχϊριων και ξζνων επενδφςεων ςτθ χϊρα. Θ κίνθςθ αναμζνεται να 
αυξιςει τον ρυκμό των ξζνων επενδφςεων, βοθκϊντασ τθν ανάπτυξθ του 
καταςκευαςτικοφ κλάδου κατά τθν προβλεπόμενθ περίοδο. 

Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ αναμζνεται να αναπτυχκεί κατά τθν περίοδο (2020-2025), 
χάρθ ςτθ βελτίωςθ των υποδομϊν ενζργειασ και μεταφορϊν ςτθ χϊρα. Θ κυβζρνθςθ 
ςχεδιάηει να επενδφςει 3,1 διςεκατομμφρια δολάρια για τθν ανάπτυξθ των 
ςιδθροδρόμων τθσ χϊρασ ζωσ το 2022. Οι επενδφςεισ ςε κτίρια κατοικιϊν, μεταφορά 
θλεκτρικισ ενζργειασ, ζργα υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςτον τομζα του πετρελαίου και 
του φυςικοφ αερίου αναμζνεται επίςθσ να ςτθρίξουν τθν παραγωγι τθσ βιομθχανίασ. 
Τον Ιοφνιο του 2019, θ κυβζρνθςθ ανακοίνωςε το ςχζδιό τθσ να επενδφςει 1,1 
διςεκατομμφρια δολάρια για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου μεταφορϊν τθσ χϊρασ κατά 
τθ διάρκεια του FY2019–2020. Θ ςυνειςφορά των καταςκευϊν ςτο ΑΕΡ ςτθν Αίγυπτο 
ιταν 72147,80 εκατ. EGP το δεφτερο τρίμθνο του 2021 από 68525,90 εκατ. EGP το πρϊτο 
τρίμθνο του 2021.  

 

 

Ζ. Τηλεπικοινωνύεσ  

Ο τθλεπικοινωνιακόσ κλάδοσ τθσ Αιγφπτου, με περίπου 96 εκατ. ςυνδρομθτζσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ ςτισ αρχζσ του 2020 και 4 μεγάλουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, τθν Vodafone 
Egypt, τθν Orange Egypt, τθν Etisalat Misr και τθν κρατικι WE, παρ’ ότι εκ πρϊτθσ όψεωσ 
κορεςμζνοσ, παρουςιάηει αξιόλογεσ προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ, κακϊσ 
πραγματοποιοφνται ςθμαντικότατεσ επενδφςεισ ςε επεκτάςεισ δικτφων, νζεσ 
τεχνολογίεσ και βελτίωςθ / αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Από τα μζςα 
του 2016, το αρμόδιο Υπουργείο Επικοινωνιϊν & Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ ζχει 
εκκινιςει τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των 
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τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν, αλλά και εκςυγχρονιςμοφ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ 
τθλεπικοινωνίεσ.  

Θ ιδιοκτθςία όλων των ςτακερϊν τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ςτθν Αίγυπτο ανικει 
ςτον μεγάλο κρατικό πάροχο Telecom Egypt (TE). Θ Telecom Egypt αςκεί προσ το παρόν 
μονοπϊλιο ςτθν αγορά ςτακερισ τθλεφωνίασ, είναι μζτοχοσ κατά 45% ςτο κεφάλαιο τθσ 
Vodafone Egypt, κακϊσ και ιδιοκτιτρια των υποδομϊν του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου, εκμιςκϊνοντασ χωρθτικότθτα ςε μικρότερουσ 
ιδιωτικοφσ παρόχουσ, οι οποίοι ανζρχονται ςε άνω των 200. Τον Οκτϊβριο 2016, θ NTRA 
εξζδωςε άδειεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτακερισ τθλεφωνίασ και ςτουσ 3 πάροχουσ 
κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Ο κρατικόσ πάροχοσ εκμιςκϊνει φάςμα ςυχνοτιτων και χρόνο τθλεπικοινωνιακισ 
ςφνδεςθσ ςτουσ 3 μεγάλουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ, αντλϊντασ μεγάλο μζροσ 
των εςόδων του από τθν εν λόγω δραςτθριότθτα.  

Θ. Τα μεγϊλα αναπτυξιακϊ ϋργα 

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. Τα ζργα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τον Αναπτυξιακό 
Διάδρομο Διϊρυγασ Σουζη, τθ Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα, το «Χρυςό Τρίγωνο» ςτθν 
Άνω Αίγυπτο κακϊσ και ςειρά ζργων θλεκτροπαραγωγισ, καταςκευισ οδικϊν αξόνων 
και ανάκτθςθσ γεωργικισ γθσ.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιοποίθςε το 2020 θ κυβζρνθςθ, το αιγυπτιακό κράτοσ 
ζχει από τον Ιοφλιο 2014 επενδφςει κεφάλαια πάνω από EGP4 τρις. (περίπου $248,2 
δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςε 25.000 αναπτυξιακά ζργα, τα περιςςότερα των οποίων 
ζχουν ολοκλθρωκεί, ενϊ άλλα βρίςκονται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ζχουν 
ολοκλθρωκεί ζωσ τα μζςα του 2021. Κατά τθν περίοδο Ιουλίου 2014 – Δεκεμβρίου 2019 
είχαν ολοκλθρωκεί ςυνολικά πάνω από 16.000 αναπτυξιακά ζργα, εκτιμϊμενου 
ςυνολικοφ κόςτουσ EGP2,2 τρις., ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται ακόμθ θ υλοποίθςθ ακόμθ 
9.000 κρατικϊν projects, εκτιμϊμενθσ αξίασ EGP2 τρις. Από το ςφνολο των 
αναπτυξιακϊν ζργων, 4.446 αφοροφν τθν Άνω Αίγυπτο, με ςυνολικό κόςτοσ περίπου 
EGP296 δις. και 1.498 αφοροφν τισ παραμεκόριεσ επαρχίεσ, ςυνολικοφ κόςτουσ EGP182 
δις. Τα ςκιπτρα όςον αφορά το φψοσ των κρατικϊν αναπτυξιακϊν επενδφςεων κατά τθν 
προαναφερκείςα περίοδο κατζχει ο κλάδοσ υδρογονανκράκων και ορυκτοφ πλοφτου, με 
πραγματοποιθκείςεσ επενδφςεισ ςυνολικισ αξίασ EGP1 τρις. και ςε εξζλιξθ επενδφςεισ 
τθσ τάξεωσ των EGP1,1 τρις. Ακολουκοφν ο κλάδοσ θλεκτριςμοφ & ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ με αξία ολοκλθρωκζντων ζργων ςτισ EGP387 δις. και εν εξελίξει ζργων άνω 
των EGP88 δις., ο κλάδοσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ με ολοκλθρωκζντα ζργα αξίασ περίπου 
EGP208 δις. και εν εξελίξει ζργα με αξία EGP830 δις., κακϊσ και ο κλάδοσ μεταφορϊν με 
ολοκλθρωκζντα ζργα αξίασ περίπου EGP175 δις. και εν εξελίξει ζργα κόςτουσ EGP478 
δις. Με αιςκθτά μικρότερα φψθ επενδφςεων ακολουκοφν οι κλάδοι βιομθχανίασ & 
εμπορίου, υγείασ και εκπαίδευςθσ, κακϊσ και γεωργίασ και αγροτικισ άρδευςθσ. Κατά 
τθν περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2021, το μερίδιο του λζοντοσ ςτα υπό υλοποίθςθ  
αναπτυξιακά ζργα ζχει θ περιφζρεια του Ρορτ Σαΐντ (αξία EGP357 δις.), 
ακολουκοφμενθ από το Κάιρο (EGP343 δις.), τθν Γκίηα (EGP242 δις.) και τθν 
Αλεξάνδρεια (EGP134 δις.).    
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Στισ αρχζσ Απριλίου 2020, ο Ρρόεδροσ τθσ Αιγφπτου κ. Al Sisi ανακοίνωςε τθν αναβολι 
ζωσ το 2021 των ςτόχων ολοκλιρωςθσ μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων, 
εξαιτίασ τθσ αρνθτικισ ςυγκυρίασ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω τθσ διεκνοφσ πανδθμίασ 
κορωνοϊοφ. Μεταξφ των ζργων ςτρατθγικοφ χαρακτιρα, θ ολοκλιρωςθ των οποίων 
αναβλικθκε, ςυμπεριλαμβάνονται θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ μεταςτζγαςθσ των 
κρατικϊν υπθρεςιϊν ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, κακϊσ και θ ζναρξθ λειτουργίασ 
του νζου μεγάλου αρχαιολογικοφ μουςείου του Καΐρου (“Grand Egyptian Museum”). 
Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά 
ζργα ανά τθν αιγυπτιακι επικράτεια ςυνεχίηονται κανονικά κακ’ όλθ τθ μζχρι τϊρα 
διάρκεια τθσ πανδθμίασ.     

Κατωτζρω ςυνοψίηουμε τα κυριότερα από τα ωσ άνω μεγάλα αναπτυξιακά ζργα: 
1. Νζα Διϊρυγα Σουζη – Αναπτυξιακόσ Διάδρομοσ – Οικονομικι Ηϊνθ Διϊρυγασ 

Σουζη: Θ Ηϊνθ ιδρφκθκε τον Αφγουςτο 2015, αμζςωσ μετά τθν εγκαινίαςθ τθσ Νζασ 
Διϊρυγασ, και ζχει ςτόχο να κεφαλαιοποιιςει και αξιοποιιςει τισ νζεσ υποδομζσ τθσ 
Διϊρυγασ, προςφζροντασ κίνθτρα και προςελκφοντασ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων βιομθχανικϊν κλάδων, εμπορίου και logistics. Το μεγάλο ζργο του 
«Αναπτυξιακοφ Διαδρόμου του Σουζη» περιλαμβάνει επεκτάςεισ λιμζνων και 
δθμιουργία ναυπθγείων ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με το Στρατό, κακϊσ και 
βιομθχανικϊν ηωνϊν που εκτιμάται πωσ κα προςελκφςουν ξζνεσ επενδφςεισ. Θ 
Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη προςφζρει ςτουσ επενδυτζσ υποδομζσ και δυνατότθτεσ 
εγκατάςταςθσ και κακετοποίθςθσ των παραγωγικϊν ι εφοδιαςτικϊν τουσ γραμμϊν, 
παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε οικονομίεσ κλίμακασ αλλά κυρίωσ ςε περιςςότερο 
ευζλικτεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Θ Ηϊνθ εκτείνεται ςε 461 τετρ. χλμ. από τισ 
δφο πλευρζσ τθσ Διϊρυγασ, κα περιλαμβάνει δε 4 ελεφκερεσ ηϊνεσ και 6 λιμζνεσ, οι 
οποίοι βρίςκονται ςε διαδικαςία αναβάκμιςθσ. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία μεγάλου 
διαμετακομιςτικοφ κόμβου πλθςίον τθσ Διϊρυγασ, με πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ τθσ 
Αςίασ, τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ και τθσ Μ. Ανατολισ.  
Το Μάιο 2018, οι κυβερνιςεισ Αιγφπτου και ωςίασ υπζγραψαν διμερι ςυμφωνία 
για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ ηϊνθσ ςτθν περιοχι του Ανατολικοφ Πορτ 
αΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ ουζη, ςυνολικισ επενδυτικισ 
αξίασ πλθςίον των $7 δις. Θ ρωςικι βιομθχανικι ηϊνθ αναμζνεται να καταςκευαςτεί 
ςε ζκταςθ 5,25 εκατ. τετρ. μζτρων.  

1. Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε ςτισ αρχζσ του 
2015 τθν καταςκευι νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ ςε απόςταςθ 45 χλμ. ανατολικά 
του Καΐρου, με ςκοπό τθ μεταφορά εκεί υπουργείων και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και 
τθν αποςυμφόρθςθ του Καΐρου. Οι αρχικζσ εκτιμιςεισ του επενδυτικοφ κόςτουσ 
καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ το ζφεραν ςε $45 δις., ενϊ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ 
το ανεβάηουν ςτο επίπεδο των $85 δις. Ο χρονικόσ ορίηοντασ ολοκλιρωςθσ των 
καταςκευαςτικϊν ζργων είναι τα 12 ζτθ. Το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε περίπου 
700 τετρ. χλμ., ενϊ αναμζνεται να ςτεγάςει 5 εκατ. κατοίκουσ. Τον Οκτϊβριο 2017 
εγκαινιάςτθκε επίςθμα θ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, με ςυνολικζσ κινεηικζσ 
επενδυτικζσ δεςμεφςεισ κεφαλαίων τθσ τάξεωσ των $11,2 δις., ενϊ ορίςτθκαν οι 
θμερομθνίεσ ολοκλιρωςθσ ςειράσ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ 
φάςθσ, που περιλαμβάνει 36 κυβερνθτικά κτίρια και αναμζνεται να παραδοκεί 
εντόσ του 2020. Τον Αφγουςτο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με το 
κινεηικό κράτοσ τθν υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςυνολικισ επενδυτικισ 
αξίασ EGP179 δις. (περίπου $11,1 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςτο πλαίςιο τθσ 
δεφτερθσ φάςθσ ανάπτυξθσ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, με τθ ςυνεργαςία 
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του ιδιωτικοφ τομζα. Ο κινεηικόσ όμιλοσ CSCEC ζχει αναλάβει τθν καταςκευι τθσ 
επιχειρθματικισ ςυνοικίασ ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, που ςχεδιάηεται να 
ολοκλθρωκεί εντόσ του 2020. Τον Απρίλιο 2019 υπογράφθκε ςυμφωνία δανειακισ 
χρθματοδότθςθσ φψουσ $3 δις. από τθν Industrial & Commercial Bank of China 
(ICBC) με ςκοπό το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι τθσ επιχειρθματικισ ςυνοικίασ.  

2. Κζντρο logistics Δαμιζττθσ: Το ζργο αφορά τθν καταςκευι διεκνοφσ κζντρου 
logistics 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 εκατ. τετρ. μζτρων. 

3. Χρυςό Τρίγωνο: Το εν λόγω μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν 
δθμιουργία μίασ νζασ, μεγάλθσ βιομθχανικισ πρωτεφουςασ ςτθν Άνω Αίγυπτο, δια 
τθσ καταςκευισ επιμζρουσ εξορυκτικϊν, βιομθχανικϊν, αγροτικϊν, οικονομικϊν, 
εμπορικϊν και τουριςτικϊν κζντρων, κακϊσ και κζντρων υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα 
οροκετείται ςτθν Άνω Αίγυπτο και κα καλφπτει μία ςυνολικι ζκταςθ περίπου 6 χιλ. 
τετρ. χλμ. που κα απλϊνεται από τθν επαρχία τθσ Qena ςτα δυτικά, ζωσ τθν επαρχία 
τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ ςτα ανατολικά, και από τθν πόλθ τθσ Safaga ςτα βόρεια, ζωσ 
τθν πόλθ Al-Quseir ςτα νότια. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
υποπρογράμματα καταςκευισ εξορυκτικϊν, αγροτικϊν και βιομθχανικϊν 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και μεγάλου διαμετακομιςτικοφ κζντρου logistics και 
οικονομικϊν υπθρεςιϊν για τον κλάδο των εξορφξεων ςτθ Safaga.     

4. Εκνικό Σχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Χερςονιςου Σινά: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
υλοποιεί, με τθν ενίςχυςθ κυρίωσ τθσ . Αραβίασ, αναπτυξιακά ζργα για τθ 
δθμιουργία υποδομϊν ςτθ Χερςόνθςο ινά. Στθ διάρκεια του 2018, το αιγυπτιακό 
κράτοσ ανιγγειλε τθν εξαςφάλιςθ κονδυλίων ςυνολικοφ φψουσ EGP275 δις. για τθν 
ανάπτυξθ τθσ χερςονιςου του Σινά, ςε χρονικό ορίηοντα ζωσ το ζτοσ 2022. Στο 
εκνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Σινά ςυνειςφζρουν κυρίωσ αραβικά 
αναπτυξιακά ταμεία, μεταξφ των οποίων το Saudi Fund for Development, το Kuwait 
Fund for Arab Economic Development και το εδρεφον ςτο Κουβζιτ Arab Fund for 
Economic and Social Development. Ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για το Σινά περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου 
οδικοφ δικτφου, τθν υλοποίθςθ ςειράσ ζργων οικιςτικισ, αγροτικισ και 
βιομθχανικισ ανάπτυξθσ, τθν καταςκευι μονάδων αφαλάτωςθσ, νοςοκομείων και 
δικτφων αποχζτευςθσ. Σθμειϊνεται ότι το Saudi Fund for Development ζχει ιδθ 
χρθματοδοτιςει με κεφάλαια ςυνολικοφ φψουσ $2,6 δις. τθν πρϊτθ φάςθ του 
αναπτυξιακοφ προγράμματοσ του Σινά, ενϊ ζχει δεςμευκεί να ςυμμετάςχει ςτθ 
χρθματοδότθςθ και τθσ δεφτερθσ φάςθσ.  

6. Εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ: Το εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ δρομολογικθκε τον 
Αφγουςτο 2014 και περιλαμβάνει τθν καταςκευι ευρζωσ δικτφου νζων δρόμων και 
αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων 
οδϊν. Σο πρόγραμμα καταςκευισ νζων δρόμων υλοποιείται ςε δφο φάςεισ και 
καλφπτει ςυνολικό μικοσ δρόμων 8.000 χλμ., με εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ φψουσ 
EGP164 δις. (περίπου $10,2 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Το Μάιο 2019, ο Αιγφπτιοσ 
Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τζςςερισ νζεσ υποκαλάςςιεσ ςιραγγεσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη 
ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ιςμαθλίασ και του Ρορτ Σαΐντ, κακϊσ επίςθσ νζεσ οδικζσ 
αρτθρίεσ και γζφυρεσ ςτισ περιοχζσ Ιςμαθλίασ και Σουζη. Επίςθσ το Μάιο 2019, ο 
Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τθ λειτουργία του μεγάλου οδικοφ άξονα Rod El-
Farag, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεγάλθσ κρεμαςτισ γζφυρασ Tahya Misr που 



 

33 

 

ςυνδζει τισ δφο όχκεσ του Νείλου, ςτα βόρεια περίχωρα του Καΐρου, πλθςίον του 
κζντρου τθσ πόλθσ, που καταςκευάςτθκε από το μεγάλο εγχϊριο όμιλο Arab 
Contractors, ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του αιγυπτιακοφ Στρατοφ. Στθ διάρκεια 
του 2019 το Υπουργείο Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ υλοποίθςε 25 οδικά projects, 
ςυνολικοφ μικουσ 732 χλμ. και επενδυτικοφ κόςτουσ EGP8 δις. Επίςθσ, ςτισ αρχζσ 
του 2020 το αιγυπτιακό κράτοσ βριςκόταν ςε ςυνομιλίεσ με τθν Αφρικανικι Τράπεηα 
Ανάπτυξθσ (AfDB) με ςκοπό τθν άντλθςθ δανείου φψουσ $1,5 δις. (περίπου EGP22,5 
δις.) για τθν εν μζρει χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ οδικοφ άξονα Καΐρου-Αςουάν, 
ςυνολικοφ μικουσ 1.155 χλμ., εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ EGP30 δις. 
Επιπλζον, ζωσ το τζλοσ Ιουνίου 2020 αναμενόταν να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι 
αυτοκινθτοδρόμου μεταξφ Καΐρου και Minya, επενδυτικοφ κόςτουσ EGP7 δις., ενϊ 
ςτθ ςυνζχεια κα ξεκινιςει θ καταςκευι οδικϊν ςυνδζςεων μεταξφ των περιοχϊν 
Λοφξορ-Αςουάν και Αςουάν-Abu Simbel. 

7. Εκνικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Άνω Αιγφπτου: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει 
δεςμευκεί να υλοποιιςει πλθκϊρα αναπτυξιακϊν ζργων ςτθν περιοχι, με ςκοπό 
τθν ανάπτυξθ του υποβακμιςμζνου οικονομικά νοτίου τμιματοσ τθσ χϊρασ. Σο 
Μάρτιο 2017 κθρφχκθκε επίςθμα θ ζναρξθ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ 
Άνω Αιγφπτου, το οποίο χρθματοδοτείται με κονδφλια τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ, 
φψουσ $500 εκατ. Θ χρθματοδοτικι ςυμφωνία είχε υπογραφεί τον Οκτϊβριο 2016 
και εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τθν 
Αίγυπτο για τθν περίοδο 2015-2021. 

8. Δθμιουργία νζων πόλεων: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει και ξεκινιςει 
τθν υλοποίθςθ μακρόπνοου προγράμματοσ δθμιουργίασ νζων πόλεων, προκειμζνου 
να καλυφκοφν οι ανάγκεσ που δθμιουργεί ο ραγδαία αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ 
χϊρασ, και να αποςυμφορθκοφν οι πλζον πυκνοκατοικθμζνεσ ςιμερα οικιςτικζσ 
ηϊνεσ. Θ κυβζρνθςθ – πζραν τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ- υλοποιεί ζργα 
καταςκευισ νζων πόλεων ςτο Ανατολικό Port Said, ςτο Αςουάν, ςτθν Ιςμαθλία, ςτο 
Ελ Αλαμζιν, ςτθν Galala και ςτθ Mansoura. Μεγαλφτερο ζργο εξ αυτϊν είναι θ 
καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, που εκτείνεται ςε περίπου 166 τετρ. χλμ. 
και υπολογίηεται ότι κα ςτεγάςει, ςε πρϊτθ φάςθ, 400.000 κατοίκουσ.  

9. Το επενδυτικό ςχζδιο του οροπεδίου Al-Galala: Το μεγάλο επενδυτικό ςχζδιο του 
οροπεδίου τθσ Al-Galala απαρτίηεται από 3 μζρθ: τον κεντρικό οδικό άξονα, τθ νζα 
πόλθ, κακϊσ επίςθσ και ζνα πλιρεσ τουριςτικό ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Ras Abu 
Al-Darag.  

10. Το πρόγραμμα επζκταςθσ του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου: Το πρόγραμμα του 
εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου ςτοχεφει ςτο διπλαςιαςμό τθσ θλεκτροπαραγωγικισ 
δυναμικότθτασ τθσ Αιγφπτου. Ρεριλαμβάνει τθν καταςκευι 20 νζων 
θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων με ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ EGP400 δις. Ο 
γερμανικόσ όμιλοσ Siemens ζχει ολοκλθρϊςει ιδθ ςτθ διάρκεια του 2018 τθν 
καταςκευι 3 ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ περιοχζσ Beni Suef, 
Burullus και νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 14,4 GW. Θ 
ςφμβαςθ του αιγυπτιακοφ κράτουσ με τθ Siemens προβλζπει επίςθσ τθν καταςκευι 
12 αιολικϊν πάρκων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW και εκτιμάται ότι κα αυξιςει 
τθν θλεκτροπαραγωγικι δυναμικότθτα τθσ Αιγφπτου κατά 50%. 
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1.1.2 Επενδύςεισ 

Ρίνακασ 9: Επενδφςεισ από και προσ τθν Αίγυπτο 

                               ($ εκατ.) 2014/15   2015/16 2016/17  2017/18   2018/19 

ΑΞΕ (κακαρζσ ειςροζσ ανά ζτοσ αναφοράσ)      6.379,8     6.932,6   7.932,8    7.719,5    8.236,3 

ΑΞΕ (ειςροζσ ανά ζτοσ αναφοράσ )     12.546,2    12.528,7  13.366,1  13.163,1   16.393,5 

ΑΞΕ (εκροζσ αιγυπτιακϊν κεφαλαίων ανά ζτοσ 
αναφοράσ)  

      223,3       164,2     175,1     271,2     374,0 

Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE). Από τον Ιοφλιο 2018 τα ςτοιχεία των ΑΞΕ ζχουν 
ανακεωρθκεί με βάςθ νζα μεκοδολογία και περιλαμβάνουν επίςθσ τα αδιανζμθτα 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ.  

Διάγραμμα: Κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, 2011-2019 

 
Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE). Από τον Ιοφλιο 2018 τα ςτοιχεία των ΑΞΕ ζχουν 
ανακεωρθκεί με βάςθ νζα μεκοδολογία και περιλαμβάνουν επίςθσ τα αδιανζμθτα 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ.  

 
Διάγραμμα: Ειςροζσ ΑΞΕ ςτθν Αίγυπτο ανά προζλευςθ (2012/19) 

 
              Ρθγι: Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

 
 

Κφριοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ τθσ Αιγφπτου είναι θ Γενικι 
Αρχι Επενδφςεων (GAFI), όπου λειτουργεί υπθρεςία “one-stop-shop” για τουσ 



 

35 

 

επενδυτζσ. Σειρά κινιτρων (αλλά όχι επιχορθγιςεισ ι επιδοτιςεισ) ιςχφουν για τθν 
προςζλκυςθ επενδυτϊν, ιδίωσ για τισ ελεφκερεσ οικονομικζσ ηϊνεσ και τισ επενδυτικζσ 
ηϊνεσ. Σε 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. 

Θ επενδυτικι νομοκεςία τθσ Αιγφπτου εγγυάται τον επαναπατριςμό κεφαλαίων, το 
δικαίωμα κατοχισ λογαριαςμϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ και τθν ιςότιμθ μεταχείριςθ 
μεταξφ εγχϊριων και αλλοδαπϊν επενδυτϊν. Εγγυάται επίςθσ ςτουσ επενδυτζσ τθ μθ 
απαλλοτρίωςθ και εκνικοποίθςθ των επενδφςεϊν τουσ από το κράτοσ, ενϊ τουσ 
προςτατεφει από ενδεχόμενεσ αυκαιρεςίεσ των κρατικϊν φορζων. Επίςθσ, είναι 
κατοχυρωμζνθ θ μθ ανάμειξθ των κρατικϊν αρχϊν ςε ηθτιματα προςδιοριςμοφ τιμϊν 
και περικωρίων κζρδουσ.  

Ρροσ το τζλοσ του 2016, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προϊκθςε με εντατικοφσ ρυκμοφσ νζο 
επενδυτικό νόμο με ςκοπό τθν προςζλκυςθ άμεςων ξζνων επενδφςεων, που κεωροφντο 
απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν απομάκρυνςθ του 
κινδφνου νζασ ςυναλλαγματικισ κρίςθσ. Στο τζλοσ Μαΐου 2017 υιοκετικθκε ο ιςχφων 
επενδυτικόσ νόμοσ (72/2017), ο οποίοσ πζραν των κινιτρων που προβλζπονταν ςτθν 
παλαιά νομοκεςία του 1997, κακϊσ και ςε επόμενθ τροποποιθτικι νομοκεςία του 2015, 
ειςιγαγε ςειρά νζων κινιτρων –επαναφζροντασ και τα φορολογικά κίνθτρα- ανάλογα με 
τθ γεωγραφικι τοποκεςία και τον κλάδο των επενδυτικϊν ςχεδίων.  

Τον Οκτϊβριο 2017 τζκθκαν ςε ιςχφ τα εκτελεςτικά διατάγματα που 
ςυγκεκριμενοποιοφν τα κίνθτρα, τισ προχποκζςεισ και τισ διαδικαςίεσ υπαγωγισ ςτισ 
ευεργετικζσ διατάξεισ τθσ νζασ επενδυτικισ νομοκεςίασ και προςδιορίηουν 13 κλάδουσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Επενδυτικοφ 
Νόμου. Στθ διάρκεια του 2019 και του 2020, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ειςιγε ςειρά 
τροποποιιςεων ςτον επενδυτικό νόμο του 2017, οι οποίεσ βελτιϊνουν και επεκτείνουν 
τισ αρμοδιότθτεσ αυτοφ. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ςτοχεφουν κυρίωσ να επεκτείνουν 
τθν παροχι επενδυτικϊν κινιτρων ςε projects επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ ιδθ 
υφιςτάμενων επενδφςεων, κακϊσ και να περιορίςουν τα διοικθτικά τζλθ και λοιπά 
κόςτθ, όπωσ και τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ για τουσ επενδυτζσ. Επιπλζον, ςτο 
τζλοσ του 2019 το υπουργικό ςυμβοφλιο ενζκρινε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ με βάςθ 
τισ οποίεσ οι αλλοδαποί που κατζχουν περιουςιακά / επενδυτικά ςτοιχεία ςτθν Αίγυπτο 
κα δφνανται να αποκτιςουν ικαγζνεια. Τον Ιανουάριο 2020, θ κυβζρνθςθ προχϊρθςε 
ςτθ ςφςταςθ δφο επιτροπϊν ςε υπουργικό επίπεδο, οι οποίεσ αςχολοφνται ςε μόνιμθ 
βάςθ με τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων και με τθν επίλυςθ επενδυτικϊν διαφορϊν. 
Θ πρϊτθ επιτροπι αςχολείται με τθν προςζλκυςθ και διευκόλυνςθ ξζνων επενδφςεων 
ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ενϊ παράλλθλα εποπτεφει τισ 
επιτροπζσ που αςχολοφνται με επίλυςθ επενδυτικϊν διαφορϊν. Θ δεφτερθ επιτροπι 
αςχολείται με τθ διευκζτθςθ επενδυτικϊν διαφορϊν και τθν εφαρμογι των ςχετικϊν 
αποφάςεων.  

Στθ διάρκεια του 2018 τζκθκε ςε λειτουργία θλεκτρονικόσ Επενδυτικόσ Χάρτθσ τθσ 
Αιγφπτου, ο οποίοσ παρζχει ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα επενδυτικά 
ςχζδια και τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που υπάρχουν ςτθν αιγυπτιακι επικράτεια, κακϊσ 
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και τα προςφερόμενα επενδυτικά κίνθτρα ανά γεωγραφικι περιοχι τθσ χϊρασ, τα 
διοικθτικά και νομικά απαιτοφμενα και τισ διαδικαςίεσ για αδειοδότθςθ και διάκεςθ 
κρατικισ γθσ για επενδυτικά ςχζδια ανά τθ χϊρα, τισ διακζςιμεσ υποδομζσ κ.α. 
https://www.investinegypt.gov.eg/english//pages/sectorandgeographies.aspx.  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο επενδφςεων, τθν εταιρικι και 
εργαςιακι νομοκεςία, τον τραπεηικό τομζα κ.ο.κ. περιζχονται ςτον Οδθγό Επιχειρείν για 
τθν Αίγυπτο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου, αναρτθμζνου ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/69469.  

1.2 Οικονομικϋσ προβλϋψεισ ϋτουσ 2021/22 

Θ αναπτυξιακι πορεία τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί τα 
προςεχι χρόνια, επί τθ βάςει του υλοποιοφμενου επίπονου προγράμματοσ 
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, αλλά και των κυβερνθτικϊν δεςμεφςεων για 
προϊκθςθ των επενδφςεων και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, με κινθτιριο 
μοχλό τα νζα μεγάλα αναπτυξιακά ζργα. Το ςοβαρό πρόβλθμα που ταλάνιςε τθν 
αιγυπτιακι οικονομία το 2016, ιτοι θ ζλλειψθ ξζνου ςυναλλάγματοσ, φαίνεται ότι ζχει 
αποκαταςτακεί πλιρωσ μετά τθν απελευκζρωςθ του κακεςτϊτοσ ιςοτιμιϊν τθσ 
αιγυπτιακισ λίρασ το Νοζμβριο 2016. Ρροβλθματιςμό ζχει πάντωσ δθμιουργιςει –όπωσ 
και ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ του πλανιτθ- θ οικονομικι κάμψθ που ζχει επιφζρει θ 
διεκνισ πανδθμία κορωνοϊοφ, κακϊσ και θ εικαηόμενθ παγκόςμια φφεςθ που ενδζχεται 
να ακολουκιςει κακιςτϊντασ αβζβαιεσ τισ προοπτικζσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ, με αποτζλεςμα οι οικονομικζσ προβλζψεισ για το προςεχζσ οικονομικό 
ζτοσ να παραμζνουν αρκετά αβζβαιεσ.  

Σε πρόςφατεσ εκτιμιςεισ του Υπουργείου Ρρογραμματιςμοφ & Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 
αναφζρεται ότι θ ανάκαμψθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ςτθν εποχι που κα 
ακολουκιςει τθν εξάλειψθ τθσ πανδθμίασ αναμζνεται να είναι περιςςότερο «ομαλι» 
και ςταδιακι, αντί προθγοφμενων κυβερνθτικϊν εκτιμιςεων που διζβλεπαν απότομθ 
και ταχεία ανάκαμψθ. Σφμφωνα με το εν λόγω Υπουργείο, ο ρυκμόσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ κα παραμείνει χαμθλόσ ςτθν υπόλοιπθ διάρκεια του 2020, με τον ετιςιο 
ρυκμό μεγζκυνςθσ του ΑΕΡ να εκτιμάται ςτο 3,5% και εξαιρετικά χαμθλό ρυκμό 
ανάπτυξθσ ςτθ διάρκεια του δευτζρου εξαμινου του τρζχοντοσ ζτουσ, ενϊ το ποςοςτό 
ανεργίασ εκτιμάται πωσ κα ανζλκει ςε περίπου 10% προσ το τζλοσ του 2020, εξαιτίασ τθσ 
επιβράδυνςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ λόγω των μζτρων προσ περιοριςμό 
εξάπλωςθσ τθσ επιδθμίασ, θ οποία επιφζρει απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ.  

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προζβλεπε αρχικά ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ κα 
επιταχυνόταν το οικονομικό ζτοσ 2020/21 ςε 6,4%, ωςτόςο –λόγω πανδθμίασ- ζχει 
ανακεωριςει προσ τα κάτω τισ εκτιμιςεισ τθσ, αναφζροντασ ρυκμό ανάπτυξθσ μεταξφ 
2% και 3,5%. Ο ςτόχοσ δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ για το οικονομικό ζτοσ 2020/21 
ανερχόταν αρχικά ςτο 6,2% του ΑΕΡ, ενϊ ταυτόχρονα προβλεπόταν θ πραγματοποίθςθ 
πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ, τθσ τάξεωσ του 2% του ΑΕΡ, ςτόχοι που ζχουν 
ανακεωρθκεί προσ το χείρον, ςε μεταξφ 6,3% και 7,7% του ΑΕΡ όςον αφορά το ςυνολικό 
ζλλειμμα και ςε 0,5% με 0,6% του ΑΕΡ όςον αφορά το πρωτογενζσ πλεόναςμα, 
αντίςτοιχα. Ο δθμοςιονομικόσ ςχεδιαςμόσ για το ζτοσ 2020/21 προζβλεπε επίςθσ 
περιοριςμό του ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ ςτο επίπεδο του 80% του ΑΕΡ (ζχει ςτθν 
παροφςα φάςθ ανακεωρθκεί ςε μεταξφ 82,8% και 84,5% του ΑΕΡ). Σθμειϊνεται ότι το 
Υπουργείο Οικονομικϊν ζχει περικόψει κατά το ιμιςυ (-47% περίπου) τα κονδφλια 

https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/sectorandgeographies.aspx
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69469
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69469
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κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα. 

Από τουσ κεντρικοφσ ςτόχουσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ εξακολουκοφν να 
αποτελοφν ο περιοριςμόσ και θ υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν (κυρίωσ μζςω 
υιοκζτθςθσ ςειράσ προςτατευτικϊν μζτρων), κακϊσ και θ τόνωςθ τθσ εγχϊριασ 
βιομθχανίασ – και κυρίωσ των εξαγωγικϊν τθσ κλάδων- με ςκοπό τθ ραγδαία αφξθςθ 
των εξαγωγϊν εντόσ των προςεχϊν ετϊν. Εκ των βαςικϊν ςτόχων τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ είναι ακόμθ θ αφξθςθ των ειςροϊν ξζνων επενδφςεων με ςκοπό τθν 
είςοδο χρθματοδοτικϊν πόρων και ξζνου ςυναλλάγματοσ ςτθ χϊρα. Ράντωσ, παρά τισ 
ποικίλεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει κατά τθν 
τελευταία τετραετία θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ (μεταξφ άλλων, μζτρα περιοριςτικά των 
ειςαγωγϊν, όπωσ θ διαδικαςία registration, νζα κεςμικά πλαίςια με ςκοπό τθν ενίςχυςθ 
των επενδφςεων, αλλά και τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ), δεν φαίνεται να ζχει υπάρξει, 
τουλάχιςτον ακόμθ, ιδιαίτερα κετικόσ αντίκτυποσ οφτε όςον αφορά τον περιοριςμό των 
ειςαγωγϊν και του εμπορικοφ ελλείμματοσ, αλλά οφτε και τισ ειςροζσ άμεςων ξζνων 
επενδφςεων. 

Οι προοπτικζσ παραμζνουν αβζβαιεσ δεδομζνου του αργοφ ρυκμοφ εμβολιαςμοφ, τθσ 
εμφάνιςθσ τθσ παραλλαγισ Delta και τθσ αναηωπφρωςθσ των κρουςμάτων COVID-19, 
που κα μποροφςαν να απειλιςουν τθν ανάκαμψθ. Θ εγχϊρια οικονομικι δραςτθριότθτα 
αναμζνεται να ςτθριχκεί και ςτθ ςταδιακι αφξθςθ των τουριςτικϊν ρευμάτων (ειδικά με 
τθν επανζναρξθ των πτιςεων από τθ ωςία μετά από 6 χρόνια παφςθσ), τθ ςυνεχι 
ανάπτυξθ ςτον τομζα των ΤΡΕ, τθν άνοδο των εξορφξεων και εξαγωγϊν φυςικοφ αερίου, 
κακϊσ και ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ. 

 

1.3 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Αιγύπτου 

1.3.1 Αύγυπτοσ –  ΠΟΕ 

Θ Αίγυπτοσ είναι μζλοσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου από το 1995. 

1.3.2  Αύγυπτοσ – Ευρωπαώκό Ένωςη 

Οι διμερείσ πολιτικζσ ςχζςεισ είναι πολφ καλζσ. Οι εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ Ε.Ε. και 
Αιγφπτου διζπονται από τθ Συμφωνία Σφνδεςθσ, θ οποία υπεγράφθ το 2001 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 
τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
Συμφωνίασ Σφνδεςθσ, το διμερζσ εμπόριο Ε.Ε. – Αιγφπτου ζχει υπερδιπλαςιαςτεί, 
περιςςότερο προσ όφελοσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. Σθμειϊνεται ότι οι περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ προϊόντων που ειςάγονται από τθν Ε.Ε. ζχουν μθδενικι δαςμολογικι 
επιβάρυνςθ, ςτο πλαίςιο τθσ αποκλιμάκωςθσ δαςμϊν που προβλζπει θ Συμφωνία 
Σφνδεςθσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εν λόγω Συμφωνία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν 
Αίγυπτο (https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en), για δε τουσ δαςμοφσ και τα 
ειςαγωγικά κακεςτϊτα που ιςχφουν ςτθν Αίγυπτο, τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

Θ Αίγυπτοσ είναι λιπτρια μεγάλθσ ζκταςθσ ευρωπαϊκισ αναπτυξιακισ βοικειασ. Κατά 

https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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τθν περίοδο 2007-2013, θ χϊρα ζλαβε ευρωπαϊκι αναπτυξιακι βοικεια φψουσ €1 δις., 
ςτο πλαίςιο του ςχιματοσ “European Neighbourhood & Partnership Instrument”. Θ 
τρζχουςα διμερισ αναπτυξιακι βοικεια από τθν Ε.Ε., που ανζρχεται ςυνολικά ςε €1,3 
δις., αφορά επιχορθγιςεισ διαφόρων δράςεων με ζμφαςθ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι 
και ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Στθν περίοδο 2014-2016, θ ςυνολικι διμερισ αναπτυξιακι 
βοικεια τθσ Ε.Ε. προσ τθν Αίγυπτο ανιλκε ςε €382 εκατ. μζςω του ςχιματοσ “European 
Neighbourhood Instrument” (ΕΝΙ), ενϊ το 2017 θ κοινοτικι αναπτυξιακι βοικεια ανιλκε 
ςε €100 εκατ., μζςω του ΕΝΙ, θ οποία ςυμπλθρϊκθκε από χρθματοδοτιςεισ μζςω του 
“Neighbourhood Investment Facility” (NIF) προσ χρθματοδότθςθ projects ςτουσ τομείσ 
διαχείριςθσ υδάτων και μικρομεςαίων επιχειριςεων. Στθ διάρκεια του 2017 εγκρίκθκε ο 
κοινόσ προγραμματιςμόσ αναπτυξιακϊν δράςεων Ε.Ε. ςτθν Αίγυπτο για τθν περίοδο 
2017-2020 (“Single Support Framework”), που αναμζνεται να παράςχει χρθματοδοτιςεισ 
ςτθν Αίγυπτο φψουσ μεταξφ €432 εκατ. και €528 εκατ., με ζμφαςθ ςε ζργα υποδομϊν 
ςτουσ κλάδουσ ενζργειασ, μεταφορϊν, φδρευςθσ & αποχζτευςθσ, παιδείασ, υγείασ, 
κακϊσ επίςθσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ κοινωνίασ, τθν κοινωνικι ανάπτυξθ και 
προςταςία, τθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και των δθμοκρατικϊν 
κεςμϊν, τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων ενεργειακϊν πθγϊν και τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ.   

Επιπλζον, θ Ε.Ε. παρζχει ςτθν Αίγυπτο χρθματοδοτιςεισ, από κοινοφ με δανειακζσ 
διευκολφνςεισ από ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά όργανα και ςυνειςφορζσ του αιγυπτιακοφ 
κράτουσ (“blending operations”), που κατευκφνονται ςε μεγάλθσ κλίμακασ επενδυτικά 
ζργα ςτθν χϊρα. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ευρ. Επιτροπισ, το ςφνολο των 
δεςμευμζνων ευρωπαϊκϊν κονδυλίων αναπτυξιακισ βοικειασ προσ τθν Αίγυπτο υπό τθ 
μορφι τόςο επιχορθγιςεων όςο και δανείων, είτε από κράτθ μζλθ ι από ευρωπαϊκά 
όργανα και χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ, ανζρχεται ςε πλθςίον των €11 δις.     

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) πρόκειται να διακζςει 7 δις. Ευρϊ κατά τθν περίοδο 2021-
2027, ςτο πλαίςιο του νζου μζςου γειτονίασ, ανάπτυξθσ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ 
(NDICI). Επιπλζον 30 δις. Ευρϊ πρόκειται να διατεκοφν ςε ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ 
επενδφςεισ ςτθν περιοχι τθν επόμενθ δεκαετία. 

 

1.3.3 Συμμετοχό ςε περιφερειακϋσ οικονομικϋσ / τελωνειακϋσ Ενώςεισ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ ΜΕ ΧΩΕΣ EFTA 
Θ Αίγυπτοσ διακζτει από το 2007 ςε ιςχφ ςυμφωνία ελευκζρου εμπορίου με τισ χϊρεσ 
EFTA (Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, Ελβετία). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ ΜΕ ΧΩΕΣ MERCOSUR 
Θ Αίγυπτοσ ζχει υπογράψει ςυμφωνία ελευκζρου εμπορίου με τισ χϊρεσ MERCOSUR το 
2010, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ τον Σεπτζμβριο 2017, κατόπιν τθσ κφρωςισ τθσ από τθν 
Αργεντινι. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ AGADIR (ΙΟΔΑΝΙΑ, ΜΑΟΚΟ, ΤΥΝΘΣΙΑ) 
Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου (υπεγράφθ το 2004, ςε ιςχφ από το 2006). Θ 
ολοκλιρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ςυνδζεται με τθ δθμιουργία ευρω-μεςογειακισ ηϊνθσ 
ελευκζρου εμπορίου, κακϊσ εμπεριζχει ρυκμίςεισ για διμερι και διαγϊνια ςυςςϊρευςθ 
(www.agadiragreement.org). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ GREATER ARAB FREE-TRADE AREA 

http://www.agadiragreement.org/
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Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου μεταξφ των χωρϊν-μελϊν του Αραβικοφ Συνδζςμου 
(υπεγράφθ το 1997, ςε ιςχφ από το 1998). Αρμόδιο για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
είναι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβοφλιο του Αραβικοφ Συνδζςμου 
(www.arableagueonline.org). 

ΚΟΙΝΘ ΑΓΟΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΙΚΘΣ (COMESA) 
Συμφωνία ελευκζρου εμπορίου μεταξφ 21 αφρικανικϊν κρατϊν θ οποία προβλζπει τθν, 
μελλοντικι, υιοκζτθςθ κοινοφ εξωτερικοφ δαςμολογίου (θ Αίγυπτοσ ζγινε μζλοσ το 1998, 
www.comesa.int). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΙΚΑΝΙΚΘΣ ΗΩΝΘΣ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (AfCFTA) 
Συμφωνία δθμιουργίασ αφρικανικισ ηϊνθσ ελευκζρων ςυναλλαγϊν μεταξφ των κρατϊν 
μελϊν τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ. Υπεγράφθ το Μάρτιο 2018 ςτο Κιγκάλι τθσ ουάντα. 
Μζχρι τϊρα τθν ζχουν υπογράψει ςυνολικά -ζωσ το τζλοσ του 2019- 54 από τα 55 κράτθ 
μζλθ τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ, ενϊ τθν ζχουν επικυρϊςει 28 κράτθ, μεταξφ των οποίων 
και θ Αίγυπτοσ. Ζχει τεκεί προκαταρκτικά ςε ιςχφ ςτισ 30/5/2019 (https://au.int/en/cfta).   

ΣΥΜΦΩΝΙΑ QIZ (QUALIFIED INDUSTRIAL ZONES) 
Τριμερισ ςυμφωνία ΘΡΑ-Αιγφπτου-Ιςραιλ (υπεγράφθ το 2004, ςε ιςχφ από το 2005) 
βάςει τθσ οποίασ εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςε Ειδικζσ Βιομθχανικζσ Ηϊνεσ (Qualifying 
Industrial Zones) ςτθν Αίγυπτο δφνανται να εξάγουν κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ςτισ 
ΘΡΑ άνευ δαςμϊν και ποςοςτϊςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά ενςωματϊνουν 
ειςροζσ ιςραθλινισ προζλευςθσ ςε προκακοριςμζνο ποςοςτό (10,5%) 
(www.qizegypt.gov.eg).  

ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΡΟΙΟΥ 
Με Λιβφθ (1991), Συρία (1991), Τυνθςία (1999), Μαρόκο (1999), Λίβανο (1999), Ιορδανία 
(1999), Ιράκ (2001), Τουρκία (2007). 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΔΙΡΛΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΡΟΩΘΘΣΘΣ 
ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Θ Αίγυπτοσ ζχει υπογράψει Συμφωνίεσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ με 58 χϊρεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και Διμερείσ Συμφωνίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρροϊκθςθσ Επενδφςεων με 100 χϊρεσ. 

  

http://www.arableagueonline.org/
http://www.comesa.int/
https://au.int/en/cfta
http://www.qizegypt.gov.eg/
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2 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – Αιγύπτου 

2.1 Διμερϋσ εμπόριο 
 

Σφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία 
επεξεργάςτθκε το Γραφείο μασ, θ αξία των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο κατά το 
επτάμθνο Ιαν.-Ιουλ. 2021 ανιλκε ςε €261 εκατ., οριακά μειωμζνθ κατά 0,9% ςε 
ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2020, όταν είχε ανζλκει ςε €286,94 εκατ. Από 
τθν άλλθ πλευρά, οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθν Αίγυπτο ζφκαςαν τα €713,27 εκατ. 
αυξθμζνεσ κατά 95,5% ζναντι του επταμινου 2020, όταν είχαν ανζλκει ςε €364,7 εκατ.. 
Επιςθμαίνεται ότι θ ςτακερι μείωςθ των εξαγωγϊν και το 2021 ερμθνεφεται από το 
γεγονόσ ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ που ςθμείωςαν μείωςθ είναι τα πετρελαιοειδι και τα 
παράγωγά τουσ, τα οποία διαχρονικά αποτελοφν το ιμιςυ των εξαγωγϊν προσ τθν 
Αίγυπτο.  
Το διμερζσ εμπορικό ιςοηφγιο κατά το επτάμθνο 2020, ιταν ελλειμματικό κατά €452,25 
εκατ. (-63%), ζναντι ελλείμματοσ  €78 εκατ. κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2020. Ο 
όγκοσ του διμεροφσ εμπορίου ιταν €974,28 εκατ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ 49,5% ςε 
ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο το 2020. 
 
Σε εκατ. € 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Μεταβολι 

2020/19 
7μθνο 

2021 
7μθνο 

2020 

Εξαγωγζσ 
 

750,07 755,51 1.152,44 942,94 497,01 -47,3% 261,011 286,694 

Ειςαγωγζσ 
 

576,72 555,45 636,13 842,75 612,52 -27,3% 713,27 364,658 

Πγκοσ 
εμπορίου 

 

1.326,79 1.310,96 1.788,57 1.785,69 1.109,53 -37,9% 974,29 651,352 

Εμπορικό 
ιςοηφγιο 

173,35 200,06 516,31 100,19 -115,51 -215,3% -452,25 -77,964 

 
Το διμερζσ εμπορικό ιςοηφγιο κατά το επτάμθνο 2021, ιταν ελλειμματικό κατά €452,25 
εκατ. (-63%), ζναντι ελλείμματοσ  €78 εκατ. κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2020. Ο 
όγκοσ του διμεροφσ εμπορίου ιταν €974,28 εκατ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ 49,5% ςε 
ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο το 2020. 
Με κριτιριο τθν αξία ςτισ κυριότερεσ κατθγορίεσ εξαγόμενων προϊόντων και με βάςθ τθν 
ταξινόμθςθ τετραψιφιων κωδικϊν δαςμολογίου, αυξιςεισ εμφάνιςαν οι εξαγωγζσ μασ 
ςε: Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο (Κ.Δ. 5201, 57%), Μιλα, αχλάδια και 
κυδϊνια, νωπά (Κ.Δ. 0808, 57%), Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν 
βιομθχανοποιθκεί. Απορρίμματα καπνοφ (Κ.Δ. 2401, 59%), Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από 
αυτό που παράγεται με εξάχνωςθ, με κατακριμνιςθ και το κολλοειδζσ) Κ.Δ. 2503, 267%, 
Ριατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ, είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, 
από πλαςτικζσ φλεσ (Κ.Δ. 3924, 12%), Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, 
παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα, με ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ, (Κ.Δ. 2008, 58%), 
Κολοφϊνια και ρθτινικά οξζα, κακϊσ και τα παράγωγά τουσ, Αικζριο ζλαιο κολοφωνίου 
(Κ.Δ. 3806, 99%), Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κάκε είδουσ, 
λαγοκζραςα και άλλοι καρποί και φροφτα (Κ.Δ. 0810, 14%), Ελάςματα και ταινίεσ, από 
αργίλιο, με πάχοσ > 0,2 mm (εκτόσ από ανεπτυγμζνα ελάςματα και ταινίεσ) (Κ.Δ. 7606, 
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90%), Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται αποκλειςτικά ι κφρια για 
εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ (Κ.Δ. 8409, 745%), Μζρθ και εξαρτιματα 
για ελκυςτιρεσ, αςτικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνθτα, αυτοκίνθτα φορτθγά οχιματα 
(Κ.Δ. 8708, 138%), Σοκολάτα και άλλα παραςκευάςματα διατροφισ που περιζχουν 
κακάο (Κ.Δ. 1806, 103%), Μθχανζσ και ςυςκευζσ (εκτόσ εκείνων τθσ κλάςθσ 8450) για το 
πλφςιμο, το κακάριςμα, το ςτφψιμο (Κ.Δ. 8451, 12%). 
Αντικζτωσ, μειϊςεισ ςθμείωςαν οι εξαγωγζσ μασ πετρελαιοειδϊν & αερίου (λάδια από 
πετρζλαιο (Κ.Δ.2710 μείωςθ 14%,) Αζρια Ρετρελαίου (Κ.Δ. 2711, -72%), Οπτάνκρακασ, 
κοκ (Κ.Δ. 2713, -94%). Ρίτεσ και άλλα ςτερεά υπολείμματα, ζςτω και ςπαςμζνα ι 
ςυςςωματωμζνα με μορφι ςβόλων (Κ.Δ. 2306, -49%),  Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα 
(Κ.Δ. 0809, -31%), Ροφρα  (Κ.Δ. 2402, -18%).  
Πςον αφορά τισ αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ προσ Ελλάδα, ωσ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ το 
επτάμθνο 2021 εμφανίηονται οι παρακάτω κωδικοί:  
Επιςθμαίνεται θ πολφ μεγάλθ αφξθςθ ςτισ ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν (μόλυβδοσ, χαλκόσ 
και λάδια από πετρζλαιο). 
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ  

2021 
ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ 

2020 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ  

% 

'2709' Λάδια ακατζργαςτα, από πετρζλαιο ι 
από αςφαλτοφχα ορυκτά (ακατζργαςτο 
πετρζλαιο) 

302.578.377 180.786.308 67% 

'2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα 
ορυκτά (εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια).  

242.871.399 59.318.807 309% 

'3102' Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα 
(εκτόσ από αυτά που παρουςιάηονται είτε 
ςε διςκία ι παρόμοια ςχιματα 

47.453.842 29.543.704 61% 

'0701' Ρατάτεσ, νωπζσ ι διατθρθμζνεσ με απλι 
ψφξθ 

20.210.380 28.921.330 -30% 

'2711' Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι 
υδρογονάνκρακεσ 

18.614.737 27.855.331 -33% 

'7408' Σφρματα από χαλκό (εκτόσ από υλικό 
ςυρραφισ για χειρουργικι χριςθ, 
κορδόνια, καλϊδια, ςχοινιά  

16.645.531 2.287.764 627% 

'7801' Μόλυβδοσ ςε ακατζργαςτθ μορφι 8.404.779 1.088.388 672% 

'2905' Αλκοόλεσ άκυκλεσ και τα αλογονωμζνα, 
ςουλφονωμζνα, νιτρωμζνα ι 
νιτροδωμζνα παράγωγά τουσ 

5.811.554 3.495.225 66% 

'3901' Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ 
μορφζσ 

5.493.195 6.037.420 -0,9% 

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Στον κατωτζρω πίνακα παρουςιάηουμε αναλυτικά τθν εξζλιξθ των αξιϊν των ελλθνικϊν 
εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο κατά το επτάμθνο 2021 ςε κυριότερουσ τετραψιφιουσ κωδικοφσ 
δαςμολογίου, ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2020, ςφμφωνα με τα 
προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ (αξίεσ άνω του €1 εκατ.). 
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 ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ 2021-2020 2021 2020  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΜΕΣΑΒΟΛΗ (%) 

 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ 261.011.846 286.694.119 -0,9% 

 Βαςικοί εξαγωγικοί κωδικοί (ςφνολο)  230.088.913 258.443.761 -11% 

'2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ 
από ακατζργαςτα λάδια).  

102.767.947 120.347.157 -14% 

'5201' Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 65.947.369 41.841.707 57% 

'0808' Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 12.392.777 7.869.240 57% 

'2401' Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν βιομθχανοποιθκεί. 
Απορρίμματα καπνοφ 

6.648.130 4.183.342 59% 

'3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, 
ηιηανιοκτόνα, αναςχετικά τθσ βλάςτθςθσ  

5.829.394 6.350.460 -8% 

'2503' Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από αυτό που παράγεται με 
εξάχνωςθ, με κατακριμνιςθ και το κολλοειδζσ) 

5.756.474 1.567.404 267% 

'2402' Ροφρα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμζνα 
τα άκρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι υποπροϊόντα 

5.680.699 6.954.274 -18% 

'3924' Ριατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ, 
είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ 

4.254.838 3.785.726 12% 

'2008' Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, 
παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα, με ι χωρίσ προςκικθ 
ηάχαρθσ 

2.406.015 1.525.347 58% 

'0809' Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, ςτα οποία περιλαμβάνονται 
και τα brugnons και nectarines, δαμάςκθνα 

1.988.570 2.892.960 -31% 

'3806' Κολοφϊνια και ρθτινικά οξζα, κακϊσ και τα παράγωγά 
τουσ. Αικζριο ζλαιο κολοφωνίου  

1.919.479 963.941 99% 

'2711' Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ 1.750.284 6.320.831 -72% 

'2306' Ρίτεσ και άλλα ςτερεά υπολείμματα, ζςτω και ςπαςμζνα ι 
ςυςςωματωμζνα με μορφι ςβόλων 

1.689.850 3.330.394 -49% 

'0810' Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κάκε 
είδουσ, λαγοκζραςα και άλλοι καρποί και φροφτα  

1.674.644 1.460.375 14% 

'7606' Ελάςματα και ταινίεσ, από αργίλιο, με πάχοσ > 0,2 mm 
(εκτόσ από ανεπτυγμζνα ελάςματα και ταινίεσ) 

1.522.927 800.569 90% 

'8409' Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται αποκλειςτικά 
ι κφρια για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ  

1.458.051 172.407 745% 

'2713' Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από 
πετρζλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιϊν πετρελαίου  

1.417.977 25.141.483 -94% 

'8708' Μζρθ και εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, αςτικά λεωφορεία, 
επιβατικά αυτοκίνθτα, αυτοκίνθτα φορτθγά οχιματα 

1.300.057 544.985 138% 

'3204' Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και 
κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ.  

1.281.932 1.387.915 -0,8 

'1806' Σοκολάτα και άλλα παραςκευάςματα διατροφισ που 
περιζχουν κακάο 

1.212.991 595.550 103% 

'8451' Μθχανζσ και ςυςκευζσ (εκτόσ εκείνων τθσ κλάςθσ 8450) 
για το πλφςιμο, το κακάριςμα, το ςτφψιμο 

1.188.508 1.055.124 12% 
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2.1.1 Εμπόριο υπηρεςιών  

 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 

Σε εκατ. € 2015 2016 2017 2018 2019 

Ειςπράξεισ 356,8 325,5 347,9 473,2 563,2 

Ρλθρωμζσ  80,2 70,8 81,8 117,9 141,7 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν 276,6 254,7 266,1 355,3 421,5 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
 

Τουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Ελλάδα από τθν Αίγυπτο 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Αφίξεισ από τθν Αίγυπτο ςτθν Ελλάδα  26.077 31.564 25.253 32.632 47.660 

Ροςοςτό ςτο ςφνολο των αφίξεων 0,10% 0,11% 0,08% 0,10% 0,14% 

Μεταβολι  +187,7% +21,0% -20,0% +29,2% +46,0% 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ  

 
Ρλθρωμζσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο 

Σε εκατ. € 2018 2019 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι BPM6 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Ταξιδιωτικό 32,1 27,2% 37,6 26,5% +17,1% 

Μεταφορζσ 75,3 63,9% 83,1 58,6% +10,4% 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ 10,6 8,9% 21,0 14,8% +98,1% 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ  

2.2 Άμεςεσ Ξϋνεσ επενδύςεισ 

2.2.1 Οι Επενδύςεισ ελληνικών ςυμφερόντων ςτην Αύγυπτο 

Το ςυνολικό φψοσ των επενδυμζνων ελλθνικϊν κεφαλαίων (stock) ςτθν Αίγυπτο, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιεφουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ζχει επεξεργαςτεί 
ο οργανιςμόσ ENTERPRISE GREECE (ενθμζρωςθ Ιοφνιοσ 2017, ςτοιχεία 2015), εκτιμάται 
ότι ανζρχεται ςε €779 εκατ. όςον αφορά τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςε €433 εκατ. όςον 
αφορά τα ίδια κεφάλαια. Ωςτόςο κατά τεκμιριο κεωροφμε ότι το πραγματικό 
επενδυμζνο κεφάλαιο είναι υψθλότερο, δεδομζνου ότι πολλζσ ελλθνικζσ επενδφςεισ 
πραγματοποιοφνται μζςω τρίτων χωρϊν (π.χ. Κφπρου) και κεωρείται ότι προςεγγίηει τα € 
3 δις. 
Σφμφωνα με τελευταία ςτοιχεία από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το φψοσ των άμεςων 
επενδφςεων από τθν Ελλάδα ςτθν Αίγυπτο ανζρχεται ςε 14 εκατ. € για το ζτοσ 2019 
και ςε 81 εκατ. € για το ζτοσ 2020 και αφοροφν κυρίωσ επενδφςεισ ςε επιχειριςεισ με 
οικονομικι δραςτθριότθτα τθν παροχι χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, τθ διαχείριςθ 
ακίνθτθσ περιουςίασ και το χονδρικό εμπόριο. Το φψοσ των άμεςων επενδφςεων από 
τθν Αίγυπτο ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςε 18 εκατ. € για το ζτοσ 2019 και ςε 24 εκατ. € για 
το ζτοσ 2020 και αφοροφν κυρίωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτθ περιουςία. 
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Οι Ελλθνικζσ ΑΞΕ ςτθν Αίγυπτο 

Οι ελλθνικζσ επενδφςεισ εντοπίηονται κυρίωσ ςτουσ εξισ τομείσ: βιομθχανιϊν χάρτου, 

τςιμζντου, πετρελαίου, καταςκευϊν, τροφίμων, χρωμάτων και δομικϊν υλικϊν, 

ςυςτθμάτων άρδευςθσ, αλουμινίου, τραπεηϊν, καλαςςίων και αεροπορικϊν 

μεταφορϊν, υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, τεχνολογίασ πλθροφορικισ. Εκ των 

ςθμαντικότερων ελλθνικϊν επενδφςεων είναι οι ακόλουκεσ: ΤΙΤΑΝ (τςιμζντα), Alumil, 

ΕΤΕΜ (αλουμίνιο), Κεραμουργία Β. Ελλάδοσ (Κοκάλθ, δομικά υλικά), Αρχιρόδον (τεχνικά 

ζργα λιμζνων), Orange Wave / Biofresh (χυμοί), Eurodrip (ςυςτιματα υδρεφςεωσ και 

αρδεφςεωσ), Χαρτοποιία Θράκθσ (Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομθχανία, 

υπό διαδικαςία εξυγίανςθσ), Edita / Chipita (τρόφιμα), POLYECO / GAEA (διαχείριςθ 

επικίνδυνων αποβλιτων, εναλλακτικά καφςιμα), Er-Lack (χρϊματα), Εκνικι Τράπεηα 

(υπό διαδικαςία εξόδου από τθν αιγυπτιακι τραπεηικι αγορά), IC Systems (βιομθχανικόσ 

αυτοματιςμόσ), EPSI Egypt (ψυκτικόσ εξοπλιςμόσ), Πμιλοι Χανδρι και Ευγενίδθ 

(καλάςςιεσ μεταφορζσ), CCC (καταςκευζσ), Emulcom (κυγατρικι του ομίλου Γρθγοριάδθ, 

αςφαλτικά γαλακτϊματα), Aegean Airlines (αεροπορικζσ μεταφορζσ), ΑΧΟΝ 

(εκπαίδευςθ), ΕNERGEAN (ζρευνα & εξόρυξθ πετρελαίου / φυςικοφ αερίου), EUROCERT 

(πιςτοποιιςεισ και ςυνεργαςία με εγχϊρια NES και πικανι εμπλοκι τθσ ςε projects τθσ 

Αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ), CARE DIRECT (προϊόντα και υπθρεςίεσ για νζεσ μθτζρεσ), 

Calsta Workwear (φόρμεσ & ρουχιςμόσ εργαςίασ). 

Θ πορεία των κυριότερων ελλθνικϊν επενδφςεων ςτθν Αίγυπτο 

• Ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ ζχει πραγματοποιιςει ςθμαντικζσ και μακροπρόκεςμεσ 

επενδφςεισ ςτθν αιγυπτιακι βιομθχανία τςιμζντου, με τθν εξαγορά των Beni Suef 

Cement Co. και Alexandria Portland Cement Co. Θ εταιρεία άρχιςε να επενδφει ςτθν 

Αίγυπτο το 1999. Σιμερα, πάνω από το 20% των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΤΙΤΑΝ 

βρίςκονται ςτθν Αίγυπτο.  Θ εταιρεία ζχει επενδφςει πάνω από 1 διςεκατομμφριο 

δολάρια ςτθν Αίγυπτο ενϊ το 2018 ο όμιλοσ αποφάςιςε τθν επζκταςθ του 

επενδεδυμζνου κεφαλαίου του ςτθ χϊρα.  

• Θ εταιρεία Orange Wave/ Biofresh (χυμοί),  ξεκίνθςε με αρχικι επζνδυςθ € 

6 εκ. τθν δραςτθριοποίθςθ τθσ ςτθν Αίγυπτο το 2015. Τον Μάιο του 2018, θ 

εταιρεία επζκτεινε τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθν Αίγυπτο προκειμζνου να εξάγει ςε 

περιςςότερεσ αγορζσ ςτθν Ευρϊπθ, τθν Αφρικι, τισ ΘΡΑ και τθ Μζςθ Ανατολι, 

αποκτϊντασ ζνα επιπλζον κομμάτι γθσ που τοποκετικθκε ςτθ Βιομθχανικι 

Αναπτυςςόμενθ Ρεριοχι τθσ πόλθσ Sadat με εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ ζωσ 

και 15 εκατομμφρια ευρϊ. Θ εταιρεία επικυμεί τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των 

δραςτθριοτιτων μζςω τθσ -αναμενόμενθσ- εκχϊρθςθσ γαιϊν από το αιγυπτιακό 

κράτοσ (ITDA) για εκτάςεισ καλλιεργειϊν & logistics, ςε New Valley & Beheira, κάτι 

που κα αυξιςει το παραγωγικό δυναμικό τθσ.  

• Ιδιαίτερο ενδιαφζρον υπάρχει από πλευράσ ελλθνικισ αμυντικισ 

βιομθχανίασ, αξιόλογοι εκπρόςωποι τθσ οποίασ (INTRACOM DEFENSE-IDE, 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ (ΕΑΣ), THEON SENSORS κ.α.) 
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δραςτθριοποιοφνται ιδθ ςτθν αιγυπτιακι αγορά, για εντατικοποίθςθ και 

διεφρυνςθ των ςυνεργαςιϊν με τθν Αίγυπτο, φκάνοντασ ζωσ και τθν επιτόπια 

εγκατάςταςθ και ςυνεργαςία με τθν ντόπια βιομθχανία με ςκοπό τθν 

ςυμπαραγωγι. Ιδιαίτερα ενκαρρυντικι και θ ςυμμετοχι 4 ςθμαντικϊν ελλθνικϊν 

επιχειριςεων ςτθν ζκκεςθ EDEX 2021 (Κάιρο, 29/11-2/12/2021), ΕΑΣ, THEON 

SENSORS, SKYTALIS, Double Action.  

• Θ ελλθνικι εταιρεία COCA-COLA 3Ε ςχεδιάηει επζνδυςθ φψουσ $1 δισ ςτθν 

αιγυπτιακι αγορά: Ο πρωκυπουργόσ Mostafa Madbouli ςυηιτθςε με τα μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Coca-Cola Τρία Ζψιλον τα ςχζδια τθσ εταιρείασ να 

πραγματοποιιςει επζνδυςθ φψουσ ενόσ διςεκατομμυρίου δολαρίων ςτθν 

αιγυπτιακι αγορά μζςα ςτα επόμενα 5 χρόνια, μετά τθν εξαγορά τθσ Coca-Cola 

Αιγφπτου, θ οποία ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα. 

2.2.2 Επενδύςεισ τησ Αιγύπτου ςτην Ελλϊδα 

Ο Αιγυπτιακόσ Πμιλοσ Elsewedy Electric δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ των 

δικτφων και των θλεκτρικϊν καλωδίων, ςτα προϊόντα παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, των ζξυπνων δικτφων ενζργειασ και ςε δθμιουργία υποδομϊν για 

παραγωγι ενζργειασ. Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ιδθ ςτθ χϊρα μασ από Ιοφνιο 

2019, όταν ο ελλθνικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ (ΑΡΕ) R.F. Energy – κυγατρικόσ κατά 

50% του ομίλου FG Europe (όμιλοσ Φειδάκθ)- υπζγραψε με τισ εν Ελλάδι 

κυγατρικζσ εταιρείεσ του αιγυπτιακοφ ομίλου Elsewedy, ιτοι Elsewedy Electric 

Tripoli, Elsewedy Electric Ermionida, Elsewedy Electric Kilkis και Elsewedy Electric 

Aigialeia, ςυμβάςεισ πωλιςεωσ του ςυνόλου των μετοχϊν των κυγατρικϊν του 

μονάδων Καλλίςτθ Ενεργειακι, Αιολικι Αδζρεσ, Αιολικι Κυλινδρίασ και 

Υδροθλεκτρικι Αχαΐασ, αντίςτοιχα, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ €55 εκατ. 

Συνεργάτεσ του αιγυπτιακοφ ομίλου βρίςκονται ςε επαφι με το Enterprise Greece 

για υπαγωγι τθσ επζκταςθσ των επενδφςεων του ομίλου ςε διαδικαςία fast-track. 

Αξιόλογεσ προοπτικζσ υπάρχουν επίςθσ ςτθν προςζλκυςθ αιγυπτιακϊν 

επενδφςεων ςτθν Ελλάδα, τόςο ςτθν αγορά ακινιτων (Golden Visa Program), όςο 

και ςτθν εκμετάλλευςθ / διαχείριςθ τουριςτικϊν ακινιτων & ξενοδοχειακϊν 

μονάδων, αλλά και ςε κλάδουσ τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ. 

2.3 Θεςμικό πλαύςιο οικονομικόσ ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ – 

Αιγύπτου  

Το διμερζσ κεςμικό πλαίςιο οικονομικισ ςυνεργαςίασ είναι εξαιρετικά εκτεταμζνο, με 
τθν πρϊτθ εμπορικι ςυμφωνία να χρονολογείται από το ζτοσ 1895. Κατωτζρω 
παρατίκενται οι κφριεσ διμερείσ ςυμφωνίεσ οικονομικοφ περιεχομζνου, από τα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του 1960 και ζπειτα, όπωσ ζχουν καταγραφεί από τθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία 
του ΥΡΕΞ.  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΘΝΩΜΕΝΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΡΟΣΘΤΘΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΘΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
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ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 26/09/1966, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 22, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/06/1967, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 98/Α, 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 14/06/1967 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΘΝΩΜΕΝΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 23/07/1968, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 113, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 08/03/1969, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 42/Α, 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 08/03/1969, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 10/06/1969 

 

 ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 11/02/1976, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: Ν.518, 
ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 11/01/1977, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 4/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 11/01/1977, 
ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : ΑΝΑΔΟΜΙΚΑ 01/01/1976 

 ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 06/03/1979, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1033, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/03/1980, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 58/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/03/1980, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 27/05/1980  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΔΙΜΕΟΥΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1453, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 16/06/1984, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 88/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
16/06/1984, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 18/04/1981 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1441, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 21/05/1984, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 71/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
21/05/1984, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 21/07/1984 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΔΙ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 18/04/1981, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 
18/04/1981 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 15/10/1981, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.1595, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 19/05/1986, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 66/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
19/05/1986, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 26/09/1986 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΝ 
ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
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ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 24/02/1986, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1715, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 08/07/1987, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 117/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
08/07/1987, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/03/1989 

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 28/10/1987, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.1984, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 10/12/1991, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 188/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
10/12/1991, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 20/01/1992 
 
 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 16/07/1993, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.2294, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 24/02/1995, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 42/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
24/02/1995, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 06/04/1995 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΦΥΓΘ ΤΘΣ ΔΙΡΛΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΡΟΤΟΡΘ ΤΘΣ 
ΦΟΟΔΙΑΦΥΓΘΣ ΑΝΑΦΟΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΟΥΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 27/11/2004, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3484, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 07/08/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 170/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
07/08/2006, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 23/08/2006 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 27/11/2004, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3392, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 04/10/2005, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 241/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
04/10/2005, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 19/10/2005 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 30/05/2005, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3435, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/02/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 30/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/02/2006  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ 
ΤΩΝ ΔΙΜΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 07/06/2005, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ: 
07/06/2005 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 07/05/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3478, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 19/07/2006, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 151/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
19/07/2006 
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 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΣΥΝΔΟΜΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΣΕΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 19/06/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.3641, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 14/02/2008, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 23/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
14/02/2008 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ 
ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 31/10/2006, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : 
Ν.3664, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 02/06/2008, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 100/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
02/06/2008  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ 
ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 13/06/2013, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4291, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 24/09/2014, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 202/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
24/09/2014  

 ΤΙΜΕΕΣ ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 29/10/2014, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: Ν. 
4421/2016, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 29/6/2016, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: Αϋ179, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
29/6/2016, ΕΝΑΞΘ  ΙΣΧΥΟΣ : 30/10/2017 

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ 
ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΓΕΩΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΚΑΙΟ, ΘΜΕ. ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 04/12/2014, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4424, ΘΜΕΟΜ. ΚΥΩΣΘΣ : 27/09/2016, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 183/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 
27/09/2016   

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ : ΚΑΙΟ, ΘΜΕ. ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 04/12/2014  

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 08/12/2015  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ 
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ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΙΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 21/02/2016, ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ: 
Ν.4448, ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 13/01/2017, ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 1/Α, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ: 
13/01/2017  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, 
ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΤΘΣ ΚΥΡΙΑΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΡΕΔΙΟ ΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΪΟ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 05/07/2017  

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΙΣΜΟ ΚΟΥΑΗΙΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ,ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ 
ΑΑΒΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΘΣ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΕΝΕΓΕΙΑΣ,ΕΜΡΟΙΟΥ,ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΔΘΜ. ΤΘΣ ΚΥΡΟΥ 
ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 21/11/2017 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΡΤΟΥ & ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΘΣ 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΘΤΘ, 10/10/2018 (ςτο περικϊριο τθσ 6θσ Τριμεροφσ Συνόδου 
Κορυφισ Ελλάδοσ-Κφπρου-Αιγφπτου). ΕΚΚΕΜΕΙ Θ ΚΥΩΣΘ ΤΘΣ. 

Στο περικϊριο τθσ ιδίασ ωσ άνω Συνόδου υπεγράφθςαν ςτισ 10/10/2018 τα παρακάτω 
μνθμόνια τριμεροφσ ςυνεργαςίασ Ελλάδοσ- Κφπρου Αιγφπτου:  

(α) Μνημόνιο υνεργαςίασ για την Εκπαίδευςη ςε θζματα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου 
Ανάπτυξησ μεταξφ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων Ελλάδοσ, 
Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου και Τπουργείου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ Αιγφπτου 

β) Μνημόνιο υνεργαςίασ  ςτον τομζα Μικρομεςαίων Επιχειρήςεων και 
Επιχειρηματικότητασ  μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ Ελλάδοσ, 
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ & Τουριςμοφ Κφπρου και Υπουργείου 
Εμπορίου & Βιομθχανίασ Αιγφπτου  

γ) Μνημόνιο υνεργαςίασ επί τησ τεχνικήσ ςυνεργαςίασ ςτον τελωνειακό τομζα μεταξφ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, Σμιματοσ Σελωνείων και Φόρων Κφπρου και 
Αιγυπτιακισ Σελωνειακισ Αρχισ  

δ) Μνημόνιο υνεργαςίασ μεταξφ Φορζων Προώθηςησ Επενδφςεων (μεταξφ Enterprise 
Greece, Cyprus Investment Promotion Agency και Egyptian General Authority for 
Investments).  

 ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΕ ΑΙΓΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΘΛΕΚΤΙΚΘ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ, 14/10/2021 
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3 Συμπερϊςματα – προτϊςεισ 

3.1 Προοπτικό ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και 

υπηρεςιών 

Ρίνακασ 1: Κλάδοι με προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν και υπθρεςιϊν 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 
Ενζργεια: Ρετρζλαιο-Φυςικό Αζριο 

 

Συμμετοχι ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε κρατικοφσ 
διαγωνιςμοφσ για ζρευνα & ανάπτυξθ κοιταςμάτων, 
εγγραφι ςε καταλόγουσ προμθκευτϊν αιγυπτιακοφ 

κράτουσ. 
Συνεργαςία ςτον ενεργειακό κλάδο, κυρίωσ ςε 

δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ και μεταφοράσ φυςικοφ 
αερίου που ζχει εντοπιςτεί ςτο καλάςςιο χϊρο μεταξφ 

Κφπρου και Αιγφπτου 

2 
Ρεριβάλλον - Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 
 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μεταφορά 
τεχνογνωςίασ, προςταςία καλάςςιου περιβάλλοντοσ, 
διεκδίκθςθ προγραμμάτων και ζργων αποκατάςταςθσ 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. 
Δυνατότθτα μεταφοράσ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ ςε 

τεχνικό και διαχειριςτικό επίπεδο για ΑΡΕ και ςυμβατικι 
ενζργεια 

 

3 
Καταςκευζσ 

 

Υπεργολαβικι ανάλθψθ ζργων δθμιουργίασ & 
εκςυγχρονιςμοφ υποδομϊν, εξαγωγζσ δομικϊν υλικϊν, 
μεταφορά ελλθνικισ τεχνογνωςίασ (επιχειριςεων και 

δθμόςιων φορζων για παροχι βοικειασ ςε ζργα, project 
management κ.α.) και ςυμπράξεισ για από κοινοφ 

ανάλθψθ ζργων ανάπτυξθσ υποδομϊν 

4 
Γεωργία 

 

Εξαγωγζσ γεωργικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 
άρδευςθσ. 

Ανάπτυξθ ελαιοκαλλιεργειϊν & παροχι τεχνογνωςίασ 
τυποποίθςθσ ελαίων, ιχκυοκαλλιεργειϊν, μεταποίθςθσ 
αγροτικϊν προϊόντων- ενδεδειγμζνθ θ ανάπτυξθ κοινϊν 

επιχειριςεων 

5 
Υγεία: νοςοκομεία, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, 
φάρμακα 

 

Συνεργαςία με τοπικά ιδιωτικά νοςθλευτικά ιδρφματα, 
εξαγωγζσ φαρμάκων & ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι πιςτοποίθςθσ ςε προϊόντα ιατρικοφ εξοπλιςμοφ 

6 Μεταφορζσ & logistics 

Συνεργαςία ςε ςφςτθμα ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν ςτον 
τομζα ςιδθροδρόμων  (διοργάνωςθ από ελλθνικισ 

πλευράσ «workshop»). 
Συνεργαςία ςτον τομζα logistics. Ραροχι ελλθνικισ 

τεχνογνωςίασ για τθ δθμιουργία κζντρου logistics ςτον 
λιμζνα Αλεξανδρείασ. 

Συνδρομι ςε επίπεδο τεχνογνωςίασ για νζο 
πανεπιςτιμιο ςτθν Αίγυπτο, με εξειδίκευςθ ςτισ 

μεταφορζσ 

7 Διαλιμενικι & ναυτιλιακι ςυνεργαςία 

Διαλιμενικι και ναυτιλιακι ςυνεργαςία, ςυνεργαςία ςτο 
ναυπθγοεπιςκευαςτικό τομζα. 

Επζκταςθ και εγκακίδρυςθ νζων τακτικϊν ναυτιλιακϊν 
ςυνδζςεων μεταξφ ελλθνικϊν και αιγυπτιακϊν λιμζνων 

για τθν μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατϊν και 
οχθμάτων 



 

51 

 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

8 Τουριςμόσ 

Τουριςτικι ςυνεργαςία για ενίςχυςθ του τουριςμοφ 
μεταξφ Ελλάδασ, Κφπρου & Αιγφπτου, αλλά και κοινι 

παροχι τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε άλλεσ χϊρεσ. 
Συνεργαςία ςτον τομζα τθσ διοργάνωςθσ κρουαηιζρων 

9 Βιομθχανία – βιομθχανικά προϊόντα 

 

Εξαγωγζσ βιομθχανικϊν προϊόντων 

10 Τρόφιμα & ποτά 

 

Εξαγωγζσ τροφίμων & ποτϊν 

11 
Τθλεπικοινωνίεσ 

 

Εξαγωγζσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 
για εφαρμογζσ, παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

12 

Διαχείριςθ υδάτων, υγρϊν και ςτερεϊν 
αποβλιτων 

 

Εξαγωγζσ εξοπλιςμοφ & τεχνογνωςίασ 
Συνεργαςία ςτον τομζα διαχείριςθσ υδάτων, 

αφαλάτωςθσ, αντιπλθμμυρικϊν και εγγειοβελτιωτικϊν 
ζργων 

13 Franchising 
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ ςε κλάδουσ όπωσ ζνδυςθ, 

ζπιπλα, είδθ δϊρων, ξενοδοχεία, αλυςίδεσ ταχυεςτίαςθσ 
κλπ. 

14 
 
Αμυντικι βιομθχανία και ςυναφείσ κλάδοι 

 

Εξαγωγζσ αμυντικοφ εξοπλιςμοφ & παροχι τεχνογνωςίασ 

 

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. 

Ο εντυπωςιακόσ τετραπλαςιαςμόσ του όγκου του διμεροφσ εμπορίου τθ 10ετία 2009-
2019 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 (12θ το 2019 και 2020). Κατά ςυνζπεια, ζχει 
αυξθκεί τα τελευταία ζτθ το ενδιαφζρον των ελλθνικϊν επιχειριςεων για τθν 
αιγυπτιακι αγορά, 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. Συνεπϊσ 
αποτελεί μονόδρομο θ ςτόχευςθ για διεκδίκθςθ μεγαλφτερου μεριδίου από τα 
υπόλοιπα προϊόντα μασ με ταυτόχρονθ διεφρυνςθ του φάςματόσ τουσ. 

Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να αφιερωκεί και ςτθν ζναρξθ, ςτα τζλθ του 2014, τθσ 
Τριμεροφσ Συνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδοσ, Κφπρου και Αιγφπτου ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
αναδφονται ευκαιρίεσ οικονομικισ και επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ ςτουσ 
ακόλουκουσ τομείσ: (α) διαλιμενικισ και ναυτιλιακισ ςυνεργαςίασ, με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ δικτφου καλάςςιων μεταφορϊν μεταξφ των τριϊν χωρϊν, (β) τουριςτικισ 
ςυνεργαςίασ για ενίςχυςθ του τουριςμοφ μεταξφ των τριϊν χωρϊν αλλά και κοινι 
παροχι τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε άλλεσ χϊρεσ, (γ) ενζργειασ, κυρίωσ εξόρυξθσ και 
μεταφοράσ φυςικοφ αερίου που ζχει εντοπιςτεί ςτο καλάςςιο χϊρο μεταξφ Κφπρου και 
Αιγφπτου, (δ) ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ (παροχι τεχνογνωςίασ, 
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ελαιοκαλλιζργειεσ), (ε) ανάπτυξθσ υποδομϊν, (ςτ) διαχείριςθσ υδάτων, αφαλάτωςθσ, 
αντιπλθμμυρικϊν και εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, (η) προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
ιδιαίτερα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί εννζα  
τριμερείσ Συναντιςεισ Κορυφισ Ελλάδασ-Κφπρου-Αιγφπτου. Θ 9θ τριμερισ ςφνοδοσ 
κορυφισ πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 19/10/2021, με επίκεντρο τθν ενζργεια και 
τθν ενίςχυςθ τθσ τριμεροφσ ςυνεργαςίασ. Θ 9θ ςυνάντθςθ αποτελεί μζροσ ενόσ 
μθχανιςμοφ ςυνεργαςίασ που ξεκίνθςε το 2014 μεταξφ Ελλάδασ, Κφπρου και Αιγφπτου. 

Μετά τισ ςυνομιλίεσ ςτθν Ακινα με τον Ρρόεδρο Αλ-Σίςι, ο Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ κ. 
Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ τόνιςε ότι Θ Ελλάδα κα αποτελζςει το ςφνδεςμο τθσ Αιγφπτου με 
τθν Ευρϊπθ ςτον ενεργειακό τομζα, κακϊσ ςτόχοσ είναι θ διαφοροποίθςθ των πθγϊν 
ενζργειασ, ενϊ θ Αίγυπτοσ μπορεί να γίνει προμθκευτισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ο κ. 
Μθτςοτάκθσ χαρακτθριςτικά είπε ότι το ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ Ελλάδασ-
Αιγφπτου κα αποτελζςει μια «γζφυρα μεταξφ Αιγφπτου και Ευρϊπθσ, επιτρζποντασ ςτο 
Κάιρο να αναλάβει βαςικό ρόλο ςτθν ενεργειακι αςφάλεια ςε μια περίοδο μεγάλθσ 
αναταραχισ ςτθν αγορά ενζργειασ». 

Ο Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ υπογράμμιςε ότι θ ςυνεργαςία με τθν Αίγυπτο επεκτείνεται 
και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και ςτον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ 
πανδθμίασ COVID-19, κακϊσ θ Ελλάδα ζχει ιδθ προςφζρει  ςτθν Αίγυπτο 250.000 δόςεισ 
εμβολίων. 
Εν κατακλείδι,  οι προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ οικονομικισ και 
εμπορικισ / επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ είναι ευοίωνεσ, δυνατότθτεσ υπάρχουν, 
απαιτείται εςτίαςθ ςε ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ και των δφο χωρϊν. 

 

3.2 Προοπτικό προςϋλκυςησ επενδύςεων 
Ρίνακασ 2: Κλάδοι με προοπτικι προςζλκυςθσ επενδφςεων από τθν Αίγυπτο 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 Αγορά ακινιτων Ρλζον 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 

2 Τουριςτικά ακίνθτα Ανάλογα, δυνατότθτεσ υπάρχουν για προςζλκυςθ αιγυπτιακϊν 
ομίλων διαχείριςθσ τουριςτικϊν ακινιτων & ξενοδοχειακϊν 

μονάδων προκειμζνου να επενδφςουν ςε αγορά και αξιοποίθςθ 
ελλθνικϊν τουριςτικϊν ακινιτων 

3 Βιομθχανία Ρρόςκλθςθ Αιγφπτιων επιχειρθματιϊν να ςυνεταιριςτοφν με 
Ζλλθνεσ ιδιοκτιτεσ εταιρειϊν ζτςι ϊςτε να διοχετευκοφν κεφάλαια 

ςτθν ελλθνικι παραγωγι 

4 Τουριςμόσ Συνεργαςία ςε επενδφςεισ ςε ςυνεδριακό τουριςμό, 
κατάρτιςθ- εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε ςχολζσ τουριςτικϊν 

επαγγελμάτων ςτθν Ελλάδα 

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίηεται ζντονο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον ςτον 
ελλθνικό κλάδο τθσ αγοράσ ακινιτων, και δθ πολυτελϊν κατοικιϊν.  

Πςον αφορά το αιγυπτιακό ενδιαφζρον για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα, θ αιγυπτιακι 
πλευρά μασ ζχει, ςε διάφορεσ ευκαιρίεσ κατά το διάςτθμα των τελευταίων ετϊν, 
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εκφράςει αρκετζσ φορζσ, κυρίωσ ςε ανεπίςθμθ βάςθ, τθν προςδοκία τθσ για δθμιουργία 
κζντρων αποκικευςθσ και υπθρεςιϊν logistics ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό να καταςτεί θ 
χϊρα μασ διαμετακομιςτικόσ κόμβοσ για τα αιγυπτιακά εξαγόμενα προϊόντα και βαςικι 
πφλθ ειςόδου τουσ ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Ταυτόχρονα, θ αιγυπτιακι πλευρά 
προςβλζπει ςε δθμιουργία παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν Ελλάδα, πλθςίον των ωσ 
άνω κζντρων διαμετακόμιςθσ, ενδεχομζνωσ ςε βιομθχανικζσ / επενδυτικζσ ηϊνεσ 
προοριηόμενεσ για αιγυπτιακοφσ ομίλουσ. Ραράλλθλα, μασ ζχει πολλάκισ εκφραςτεί θ 
επικυμία τθσ αιγυπτιακισ πλευράσ να προςελκφςει ανάλογου χαρακτιρα και κλίμακασ 
ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, κακιςτϊντασ τθν κφρια πφλθ ειςόδου των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτισ αγορζσ τθσ Αφρικισ. Χωρίσ να είμαςτε ςε κζςθ να προβλζψουμε εάν και 
ςε ποιο βακμό κα προχωριςουν –ζςτω κάποιεσ- από τισ παραπάνω εκατζρωκεν 
επενδυτικζσ προςδοκίεσ, κεωροφμε ότι, εφ’ όςον αυτζσ υποςτθριχκοφν από πραγματικό 
και οικονομικά βιϊςιμο ιδιωτικό επιχειρθματικό ενδιαφζρον, ζχουν προοπτικζσ 
υλοποίθςθσ, αφοφ διακζτουν παράλλθλα και τθν απαραίτθτθ πολιτικι ςτιριξθ από τθν 
πλευρά των κυβερνιςεων των δφο χωρϊν.      

Πςον αφορά τισ ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, κεωροφμε ότι θ ιςχυρι οικονομικι 
παρουςία τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο, το μζγεκοσ του επενδεδυμζνου κεφαλαίου και θ εν 
γζνει 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. 

Σε ό,τι αφορά τθν από αιγυπτιακισ πλευράσ επιδιωκόμενθ, ιδιαίτερα τελευταίωσ, 
απόκτθςθ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ ςε ςειρά κλάδων, επιςθμαίνεται ότι δεν κρίνουμε 
ςκόπιμθ τθν εκχϊρθςι τθσ ςε αιγυπτιακζσ επιχειριςεισ και γενικότερα ςε υλοποιοφμενα 
επενδυτικά ςχζδια ςτθν Αίγυπτο, όταν αυτι δφναται να λειτουργιςει ςε βάροσ μασ, 
ζςτω και ςε βάκοσ χρόνου, δθμιουργϊντασ ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα ςτισ διεκνείσ 
αγορζσ για τα προϊόντα μασ, παρά μόνο εάν ο Ζλλθνασ εξαγωγζασ υπθρεςιϊν αποκτά 
εταιρικι ςυμμετοχι ςτο υπό υλοποίθςθ εκάςτοτε επενδυτικό / επιχειρθματικό ςχιμα.    

Με εμφατικό τρόπο υποςτθρίηουμε ότι θ ελλθνικι επιχειρθματικι παρουςία ςτθ ηϊνθ 
τθσ Διϊρυγασ του Σουζη, ιδίωσ, μπορεί και πρζπει να καταςτεί εμβλθματικι κατ’ 
αντιςτοιχία (και ωσ ταυτόςθμθ με τθν ζννοια τθσ δυναμικισ  Ελλάδασ) ναυτιλία μασ. 
Ρροσ τοφτο, θ εμπλοκι και διαςφνδεςι μασ με τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν 
προγραμματιςτεί και κλιμακϊνονται ςε αυτι τθ γεωςτρατθγικισ ςθμαςίασ διάβαςθ 
μπορεί να καταςτεί εφικτι κατόπιν  δραςτθριοποίθςθσ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ και 
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του υφιςτάμενου πλαιςίου διμεροφσ ςυνεργαςίασ (πρωτόκολλα, 
MoUs).   

Ρροοπτικζσ αξιοποίθςθσ ελλθνικισ επενδυτικισ παρουςίασ ςτθν Αίγυπτο 

Οι αιγυπτιακζσ Αρχζσ καταβάλλουν μεγάλθ προςπάκεια για τθν προςζλκυςθ και 
εγκατάςταςθ ξζνων επενδφςεων ςτθ χϊρα, υλοποιϊντασ εκτεταμζνθ εκςτρατεία 
ενθμζρωςθσ αναφορικά με τισ παρουςιαηόμενεσ ευκαιρίεσ οι οποίεσ ςτθν πλειονότθτά 
τουσ αφοροφν ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS (Σουζη, Χρυςό Τρίγωνο, Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα 
κλπ). Είναι προφανζσ ότι τζτοιασ κλίμακασ ζργα απαιτοφν αντίςτοιχου διαμετριματοσ 
επιχειρθματικά μεγζκθ για ςυμμετοχι ς’ αυτά. Ωςτόςο, επιτρζπουν τθν παρουςία και 
μικρότερθσ κλίμακασ επιχειρθματικοφ δυναμικοφ, είτε αυτοτελϊσ (π.χ. ςε μικρότερα 
ειδικά ζργα) είτε ςυνεργατικά (υπεργολαβίεσ). Υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, 
ιδιαίτερα ςε πεδία που διακζτουμε ανάλογθ τεχνογνωςία και είμαςτε ςε κζςθ να 
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παρατάξουμε το αντίςτοιχα ενδεδειγμζνο μζγεκοσ / οικονομικι επιφάνεια, κεωροφμε 
ότι όντωσ υφίςτανται δυνατότθτεσ για τθν υπζρ των ςυμφερόντων μασ αξιοποίθςθ των 
ευκαιριϊν ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςε τζτοια ςχζδια. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν 
ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν μελετθτικϊν γραφείων και καταςκευαςτικϊν 
επιχειριςεων ςτθν εν εξελίξει ανάπλαςθ του ιςτορικοφ κζντρου Καΐρου (πολυτελείσ 
κατοικίεσ και ξενοδοχεία,  εμπορικά κζντρα).  
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4 Παρϊρτημα 

4.1 Αναλυτικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

Πύνακασ 1: Ελληνικό μερύδιο ςε ςυνολικϋσ ειςαγωγϋσ τησ Αιγύπτου – Ανταγωνιςμόσ  

(διψόφια κατϊταξη ςυνδυαςμϋνησ ονοματολογύασ) 

ΚΣΟ 
αξία ςε $ 

(Στατιςτικι Αρχι Αιγφπτου-CAPMAS) 

Ειςαγωγζσ από 
Ελλάδα 2019 

 

Συνολικζσ 
ειςαγωγζσ 
Αιγφπτου 

% επί 
ςυνόλου 

 Σφνολο 
1.026.679.987 73.396.441.281 1,40% 

'27' ΟΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 676.210.102 10.884.289.888 6,21% 

'52' ΒΑΜΒΑΚΙ 122.567.073 864.088.820 14,18% 

'08' ΚΑΡΟΙ,ΦΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΡΕΙΔ/ΔΩΝ-ΡΕΡΟΝΙΩΝ 103.386.457 639.337.895 16,17% 

'39' ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 15.923.781 3.712.269.103 
 

0,43% 

'24' 
ΚΑΡΝΑ - ΒΙΟΜΘΧΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΡΝΟΥ 

15.659.361 456.934.990 3,43% 

'84' ΡΥΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΕΣ,ΛΕΒΘΤΕΣ,ΜΘΧΑΝΕΣ 13.659.088 6.273.593.891 0,22% 

'20' ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΩΝ,ΦΟΥΤΩΝ 9.135.441 82.564.162 11,06% 

'87' ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΑ ΟΧΘΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΘΕΣ,ΡΟΔΘΛΑΤΑ ΚΛΡ 8.754.311 4.516.384.393 
 

0,19% 

'48' ΧΑΤΙ ΚΑΙ ΧΑΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΧΑΤΙ 8.439.984 1.343.242.433 0,63% 

‘30’ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 7.992.445 2.073.729.432 0,39% 

'25' ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΡΕΤΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 5.622.378 218.996.231 2,57% 

‘72’ ΣΙΔΘΟΣ – ΧΑΛΥΒΑΣ 5.484.920 3.503.408.875 0,16% 

'38' ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΧΘΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ 3.203.208 1.059.748.054 0,30% 

‘19’ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΘΜΘΤΙΑΚΩΝ 3.177.609 123.017.395 2,58% 

'32' ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.877.521 599.969.727 0,48% 

‘73’ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΣΙΔΘΟ - ΧΑΛΥΒΑ 2.442.934 2.567.304.490 0,10% 

‘85’ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.441.948 6.074.179.911 0,04% 

‘76’ ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.374.514 699.971.255 0,34% 

'83' ΔΙΑΦΟΑ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.933.276 255.547.637 0,76% 

‘49’ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 1.629.196 64.981.540 2,51% 

Ρθγι: Στατιςτικι υπθρεςία Αιγφπτου (CAPMAS). Επεξεργαςία από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου 
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Ρίνακασ 2: Ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο 

Ελλθνικι εταιρεία Θυγατρικι ςτθν Αίγυπτο Αντικείμενο 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΔΙΝΟΓΙΑΝΝΘ 
(μετζχει με μικρό μερίδιο) 

VEGAS OIL & GAS S.A.E. / WEST OBAYED, 
PETROAMIR / NORTH PETROLEUM    

Γεωτριςεισ πετρελαίου & αερίου 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΘ EVGE SHIPPING AGENCY & MARITIME AFFAIRS Ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ 

ER-LACK Γ.Γ. ΚΟΥΤΛΘΣ ER-LACK FOR PAINTS Ραραγωγι χρωμάτων 

EURODRIP S.A EURODRIP EGYPT Σωλινεσ & ςυςτιματα άρδευςθσ 

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ   NATIONAL BANK OF GREECE EGYPT Τραπεηικζσ υπθρεςίεσ (ςε 
διαδικαςία εξόδου)  

AXON GLOBAL EDUCATION 
NETWORK 

AXON EGYPT Δίκτυο εκπαίδευςθσ ξζνων 
γλωςςϊν 

ΧΑΤΟΡΟΙΙΑ ΘΑΚΘΣ PYRAMIDS PAPER MILLS S.A.E. Ραραγωγι χαρτιοφ (ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ) 

TITAN CEMENT CO. TITAN EGYPT 
BENI SUEF CEMENT CO. 

Ραραγωγι τςιμζντου 

ALUMIL S.A. ALUMIL MISR Ραραγωγι & διανομι προϊόντων 
αλουμινίου 

CHIPITA INT’L EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E. Ραραγωγι ςνακ, κράκερ, κρουαςάν 

BIOFRESH S.A. ORANGE WAVE Ραραγωγι βιολογικϊν χυμϊν 

Κεραμουργία Βορείου 
Ελλάδοσ (ΚΟΘΑΛΘ) Α.Ε. 

EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS & ROOFING 
TILES 

Ραραγωγι τοφβλων & κεραμιδιϊν 

POLYECO S.A. GAEA JSC Διαχείριςθ βιομθχανικϊν & 
επικίνδυνων αποβλιτων, 
εναλλακτικά καφςιμα 

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΔΘ PYRAMID NAVIGATION CO. E.S.A. Φορτθγά πλοία   (φυςικό αζριο) 

PHYTORGAN S.A. ADRITEC EGYPT Συςτιματα άρδευςθσ, λιπάςματα 

CONSOLIDATED 
CONTRACTORS 
INTERNATIONAL CO. 

 CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL 
(CCC) 

Καταςκευζσ 

ARCHIRODON S.A. ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co. S.A. Καταςκευζσ 

J &P (JOANNOU & 
PARASKEVAIDES S.A.) 

JOANNOU AND PARASKEVAIDES OVERSEAS LTD J&P Καταςκευζσ (ςε διαδικαςία 
εκκακάριςθσ) 

EPSI EPSI EGYPT S.A. Ψυκτικόσ εξοπλιςμόσ 

FOLLI - FOLLIE S.A. FOLLI FOLLIE JEWELLERY STORES Αλυςίδα κοςμθματοπωλείων 

TELEPERFORMANCE HELLAS TELEPERFORMANCE EGYPT Τθλεπικοινωνιακζσ  υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ 

ENERGEAN PLC ENERGEAN PLC  EGYPT Ζρευνεσ  πετρελαίου & φυςικοφ 
αερίου 

GROUP OF COMPANY 
GRIGORIADI 

EMULCOM COMPANY Ραραγωγι αςφαλτικοφ 
γαλακτϊματοσ 

CALSTA WORKWEAR SA CALSTA WORKWEAR Ραραγωγι ενδυμάτων εργαςίασ 

CARE DIRECT S.A. CARE DIRECT EGYPT Υπθρεςίεσ ςε νζεσ μθτζρεσ 

EUROCERT S.A. BCI EGYPT (BCI CERT.) Υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ 

IC SYSTEMS IC SYSTEMS EGYPT Συςτιματα βιομθχανικισ 
αυτοματοποίθςθσ, hardware & 
λογιςμικό 

AEGEAN AIRLINES AEGEAN AIRLINES CAIRO INT’L AIRPORT Αεροπορικζσ μεταφορζσ 
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Ελλθνικι εταιρεία Θυγατρικι ςτθν Αίγυπτο Αντικείμενο 

ENOIA S.A. ENOIA Τεχνικι εταιρεία (project 
management & engineering) ςε 
βιομθχανία / ενζργεια 

CRELCO GRELCO EGYPT Συςτιματα κζρμανςθσ, φδρευςθσ, 
κλιματιςμοφ, πυρόςβεςθσ, 
γεωκερμικζσ εγκαταςτάςεισ αερίου 

MEDEXPO Α.Ε. MEDEXPO EGYPT JSC Κλαδικζσ εμπορικζσ εκκζςεισ 
ξφλου-επίπλου 

 EGYPTIAN GREEK EXPLORATIONS Γεωτριςεισ & διάνοιξθ φρεάτων 

IMAGE COMMUNICATION 
GROUP HELLAS 

IMAGE GROUP EGYPT Εταιρικι επικοινωνία, διαφιμιςθ, 
δθμόςιεσ ςχζςεισ, πολυμζςα, 
εκτυπϊςεισ  

ZOUROS GROUP  Ρλατφόρμεσ & εξοπλιςμόσ ζρευνασ 
πετρελαίου 

VELTI A.E.  Υπθρεςίεσ & εφαρμογζσ μάρκετινγκ 
ςε κινθτά τθλζφωνα  

EXTRACO S.A.  Εκρθκτικζσ φλεσ εμπορικϊν 
χριςεων 

ETEM EMAG ETEM ALUMINIUM  BUILDING SYSTEMS Εμπόριο και εγκατάςταςθ προφίλ & 
προϊόντων αλουμινίου δομικϊν 
χριςεων 

 EGYGREEK CONTRACTORS Τεχνικι  / καταςκευαςτικι εταιρεία 
εγκατάςταςθσ προϊόντων 
αλουμινίου δομικϊν χριςεων 

Ρθγι:  Βάςθ δεδομζνων Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου
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4.2 Χρόςιμεσ διευθύνςεισ 

1. Ελλθνικζσ Αρχζσ 

ΡΕΣΒΕΙΑ  
Τθλ .: +20 (2) 2795-5915,  2795-0443, 2795-1074, Fax: +20 (2) 2796-3903  
Email: gremb.cai@mfa.gr 
    
ΓΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.  
Τθλ .: +20 (2) 2794-8482, 2795-2036, Fax:  +20 (2) 2794-0684  
Email: ecocom-cairo@mfa.gr 
Web site: http://www.agora.gr  
     
ΓΕΝ.ΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΚΑΪΟ) 
Τθλ .: +20 (2) 2575-3833, 2574-1085, 2574-1140, Fax: +20 (2) 2575-3962  
Email: grgencon.cai@mfa.gr 
 
ΓΕΝ . ΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΕΙΑ) 
Τθλ .: +20 (3) 480-2088, 480-2099, Fax: +20 (3) 486-5896  
Email: grgencon.ale@mfa.gr 
    
ΡΟΞΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΧΕΙΟ PORT SAID 
Τθλ.: +20 (66) 322-2650, Fax: +20 (66) 322-2614 
Email : hma.portsaid@hcg.gr 
 

2. Αιγυπτιακζσ Αρχζσ 

Υπουργεία 
Ministry of Foreign Affairs 
Tel: +20 (2) 2574-9821, 2574-9816, 2579-6334, 2574-6871, 2579-6338, 2579-6342  
Fax: +20 (2) 2574-8822, 2574-9533, 2579-6342  
E-mail: contact.us@mfa.gov.eg, Web site: http://www.mfa.gov.eg 
 
Ministry of Defense 
Tel: +20 (2) 2403-2158, 2414-4247, 2414-4248                                                                                                          
Fax: +20 (2) 2414-4247, 2414-4248, 2291-6227 
E-mail: mmc@afmic.gov.eg, mod@afmic.gov.eg, Web site: http://www.mod.gov.eg 
 
Ministry of State for Military Production 
Tel: +20 (2) 2795-1428, 2794-7968, Fax: +20 (2) 2263-4427, 2794-8372 
E-mail: momp@momp.gov.eg, homlog@momp.gov.eg, infomarketing@momp.gov.eg 
Web site: http://www.momp.gov.eg  
 
Ministry of Petroleum & Mineral Wealth 
Tel: +20 (2) 2670-6401, 2670-6436 
Fax:  +20 (2) 2670-6419 
E-mail: contact@petroleum.gov.eg, omobarez@petroleum.gov.eg, Web site: http://www.petroleum.gov.eg  
 
Ministry of Electricity and Renewable Energy 
Tel: +20 (2) 2261-6317, 2261-6514, 2404-3975, 2261-6305, 2404-8529, 2261-6321  
Fax: +20 (2) 2261-6302, 2261-6523, 2261-6234 
E-mail: info@moee.gov.eg, oasran@moee.gov.eg, hassan@moere.gov.eg, Web site: http://www.moee.gov.eg  
 
Ministry of International Cooperation 
Tel: +20 (2) 2405-5628, 2405-5651 
Fax: +20 (2) 2405-5635 
 
Ministry of Communication & Information Technology 
Tel: +20 (2) 3534-1300 
Fax: +20 (2) 3537-1111 
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, nsaadany@mcit.gov.eg, Web site: http://www.mcit.gov.eg 
 
 

mailto:gremb.cai@mfa.gr
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.gr/
mailto:grgencon.cai@mfa.gr
mailto:grgencon.ale@mfa.gr
mailto:hma.portsaid@hcg.gr
mailto:contact.us@mfa.gov.eg
http://www.mfa.gov.eg/
mailto:mmc%40N0SPAM.afmic.gov.eg
mailto:mod%40N0SPAM.afmic.gov.eg
http://www.mod.gov.eg/
mailto:momp@momp.gov.eg
http://www.momp.gov.eg/Ar/Success.aspx
http://www.momp.gov.eg/Ar/Success.aspx
http://www.momp.gov.eg/
mailto:contact@petroleum.gov.eg
mailto:omobarez@petroleum.gov.eg
http://www.petroleum.gov.eg/
mailto:info@moee.gov.eg
mailto:momran96@yahoo.com
mailto:hassan@moere.gov.eg
http://www.moee.gov.eg/
mailto:webmaster@mcit.gov.eg
mailto:nsaadany@mcit.gov.eg
http://www.mcit.gov.eg/
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Ministry of Environment 
Tel: +20 (2) 2525-6452 
Fax: +20 (2) 2525-6490 
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg, Web site: http://www.eeaa.gov.eg 
 
Ministry of Transport 
Tel: +20 (2) 2795-5562, 2260-4884 
Fax: +20 (2) 22610510 
Web site: http://www.mot.gov.eg  
 
Ministry of Antiquities &Tourism  
Tel: +20 (2) 2735-8761, 2735-0645, 2737-1724 
Fax: +20 (2) 2735-7239     
 
Ministry of Justice  
Tel: +20 (2) 2794-9912, 2794-6866, 2792-2263  
Fax: +20 (2) 2795-8103 
E-mail: info@moj.gov.eg, Web site: http://www.jp.gov.eg  
 
Ministry of Agriculture 
Tel: +20 (2) 3337-2596, 3337-2677 
Fax: +20 (2) 3749-8128 
E-mail: info.malr@agr-egypt.gov.eg, Website: http://www.agr-egypt.gov.eg  
 
Ministry of Water Resources & Irrigation 
Tel: +20 (2) 3544-9420  
Fax: +20 (2) 3544-9410 
E-mail: minister@mwri.gov.eg, Web site: http://www.mwri.gov.eg 
 
Ministry of Civil Aviation 
Tel: +20 (2) 2267-7610-14  
Fax: +20 (2) 2267-9470 
E-mail: info@civilaviation.gov.eg, contact_us@civilaviation.gov.eg, Web site: http://www.civilaviation.gov.eg  
 
Ministry of Finance 
Tel: +20 (2) 2342-8830, 2342-8840, 2342-8032, 2342-2151-53  
Fax: +20 (2) 2685-1561 
E-mail: finance@mof.gov.eg, atter@mof.gov.eg (PPP Unit), Web site: http://www.mof.gov.eg  
 
Ministry of Trade & Industry 
Tel: +20 (2) 2794-3600, 2792-1194, 2792-1224, 2792-1182, 2792-1227, 2792-1229 
Fax: +20 (2) 2795-7487, 2792-1178  
E-mail: minister-office@mti.gov.eg, Web site: http://www.mti.gov.eg   
 
Ministry of Housing, Utilities & Urban Communities 
Tel: +20 (2) 2792-1364 
Fax: +20 (2) 2792-1365  
E-mail: egypt@ad.gov.eg, Web site: www.mhuc.gov.eg  
 
Ministry of State for Emigration & Egyptian Expatriates Affairs  
Tel: +20 (2) 3303-6436, 3303-6431 
Fax: +20 (2) 3303-5332  
E-mail: egyptiansabroad@emigration.gov.eg, Web site:  http://www.emigration.gov.eg  
 
Ministry of Social Solidarity 
Tel: +20 (2) 3337-5404, 3761-8183 
Fax: +20 (2) 33365174, 33375459  
E-mail: minister.office@moss.gov.eg, socialmedia@moss.gov.eg, Web site: http://www.moss.gov.eg  
 
 
 
 
 

mailto:eeaa@eeaa.gov.eg
http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.mot.gov.eg/
mailto:info@moj.gov.eg
http://www.jp.gov.eg/
mailto:info.malr@agr-egypt.gov.eg
http://www.agr-egypt.gov.eg/
mailto:minister@mwri.gov.eg
http://www.mwri.gov.eg/
mailto:info@civilaviation.gov.eg
mailto:contact_us@civilaviation.gov.eg
http://www.civilaviation.gov.eg/
mailto:finance@mof.gov.eg
mailto:atter@mof.gov.eg
http://www.mof.gov.eg/
mailto:minister-office@mti.gov.eg
http://www.mti.gov.eg/
mailto:egypt@ad.gov.eg
http://www.mhuc.gov.eg/
mailto:egyptiansabroad@emigration.gov.eg
http://www.emigration.gov.eg/
mailto:minister.office@moss.gov.eg
mailto:socialmedia@moss.gov.eg
http://www.moss.gov.eg/
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Ministry of Health & Population  
Tel: +20 (2) 2795-1821, 2794-3462  
Fax: +20 (2) 2795-3966 
E-mail: nnichp@mohp.gov.eg,

 
Web site: http://www.mohp.gov.eg  

 
Ministry of Interior 
Tel: +20 (2) 2406-0785-86  
Fax: +20 (2) 2406-0579 
E-mail: center@moi.gov.eg, Web site: http://www.moiegypt.gov.eg  
 
Ministry of Culture 
Tel: +20 (2) 2748-5065 
Fax: +20 (2) 2748-6957 
E-mail: media.moc.gov.eg, Web site: http://www.moc.gov.eg 
 
Ministry of Higher Education & Scientific Research 
Tel: +20 (2) 2792-0323  
Fax: +20 (2) 2794-1005 
E-mail: info@mohe.cloud.gov.eg, Web site: http://portal.mohesr.gov.eg  
 
Ministry of Education & Technical Education 
Tel: +20 (2) 27959664, 27963263 
Fax: +20 (2) 2792-1351  
E-mail: secucent@mail.moe.gov.eg, Web site: http://www.moe.gov.eg  
 
Ministry of Local Development  
Tel: +20 (2) 3335-6708, 3749-7656  
Fax: +20 (2) 3749-7788 
E-mail: info@mld.gov.eg, Web site: http://www.mld.gov.eg  
 
Ministry of Legal & Parliamentary Affairs  
Tel: +20 (2) 2795-8930, 2796-0391, Fax: +20 (2) 2794-2721, Web site: www.mpa.gov.eg/Pages/default.aspx 
 
Ministry of Supply & Internal Trading 
Tel.: +20 (2) 2794-4338, 2794-8184 
Fax: +20 (2) 3794-8224 
E-mail: info@mss.gov.eg, Web site: http://www.msit.gov.eg  
 
Ministry of Planning & Economic Development 
Tel.: +20 (2) 2400-0100  
Fax: +20 (2) 2401-4619 
E-mail: contact@mop.gov.eg, Web site: http://mpmar.gov.eg  
 
Ministry of Public Business Sector 
Tel.: +20 (2) 5972-7599, 5972-7599 
Fax: +20 (2) 2795-9233 
E-mail: info@mpbs.gov.eg, Web site: www.mpbs.gov.eg  
 
Δθμόςιοι Φορείσ-Οργανιςμοί 
General Authority for Investment & Free Zones  
Tel: +20 (2) 2405-5452, Fax: +20 (2) 2405-5425 
E-mail: info@gafinet.org, myoussef@gafinet.org.eg, s.eman@gafinet.org  
Web site: http://www.gafi.gov.eg   
 
Industrial Development Authority 
Tel.: +20 (2) 2537-0308, 2537-0309-10, 2537-0319  
Fax: +20 (2) 2537-0325 
E-mail: info@ida.gov.eg, magdy.ghazy@ida.gov.egy, Web site: http://www.ida.gov.eg   
 
Export Development Authority (EDA) 
Tel.: +20 (2) 3749-3920-21 
Fax: +20 (2) 3337-0045 
E-mail: eda@eda.gov.eg, Web site: http://www.expoegypt.gov.eg  
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Information Technology Industry Development Authority (ITIDA) 
Tel.: +20 (2) 3534-2000, 3534-5219 
E-mail: nshaaban@itida.gov.eg, Web site: https://www.itida.gov.eg 
 
Egypt Innovate (Technology Innovation & Entrepreneurship Center) 
Tel.: +20 (2) 3534-5760, 3534-5711 
E-mails: mnour@tiec.gov.eg, amoustafa@tiec.gov.eg, Web site: https://www.tiec.gov.eg    
 
Arab Organization for Industrialization (AOI) 
Tel: +20 (2) 2267-2304, 2267-2297  
Fax: +20 (2) 2518-2385 
E-mail: info@aoi.org.eg, Web site:  http://www.aoi.org.eg  
 
Egyptian Financial Supervisory Authority 
Tel: +20 (2) 3534-5350 
Fax: +20 (2) 3537-0037 
E-mail: info@efsa.gov.eg, Web site:  http://www.fra.gov.eg  
 
Central Agency for Public Mobilization & Statistics (CAPMAS) 
Tel: +20 (2) 2402-0231, 2402-3031, 2402-3926 – 2402-0574  
Fax: +20 (2) 2402-4099, 2402-0574 
E-mail: nic@capmas.gov.eg, pres_capmas@capmas.gov.eg Web site: http://www.capmas.gov.eg  
 
Central Bank of Egypt 
Tel: +20 (2) 2770-2770, 2770-1770, 2597-6000  
Fax: +20 (2) 2391-7168, 2392-8693, 2597-6081 
E-mail: info@cbe.org.eg, Web site: http://www.cbe.org.eg  
 
Egyptian Customs Authority 
Tel: +20 (2) 2342-2152, 2342-2153, 2342-2154  
Fax: +20 (2) 2342-2280/1 
E-mail: info@customs.gov.eg, Web site: http://www.customs.gov.eg  
 
EgyptAir Holding Company 
Tel: +20 (2) 2206-7010, +20 (2) 2418-3690, 2696-6798  
Fax: +20 (2) 2696-3334 
Web site:  http://www.egyptair.com  
 
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC) 
Tel: +20 (2) 2706-6900  
Fax: +20 (2) 2706-5776/7/9 
E-mail: egpc@egpc.com.eg, Web site:  http://www.egpc.com.eg  
 
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
Tel.: +20 (2) 2405-5845/6/7/8  
Fax: +20 (2) 2405-5876 
E-mail: egas@egas.com.eg, Web site: http://www.egas.com.eg  
 
General Authority for Export & Import Control (GOEIC) 
Tel: +20 (2) 2268-1743, 2575-6031, 2266-9534, 2266-9609, 2266-9532, 2575-8138, 2267-5367, 2266-9548  
Fax: +20 (2) 2268-1739, 2266-9364, 2266-9403, 2575-8318, 2267-7747 
E-mail: customercare@goeic.gov.eg, askadmin@goeic.gov.eg, goeic@goeic.gov.eg 
Web site: http://www.goeic.gov.eg    
 
National Food Safety Authority (NFSA) 
Tel.: +20 (2) 2793-3493, 2793-3497 
Fax: +20 (2) 2793-3496 
E-mail: info@nfsa.gov.eg, Web site: http://www.nfsa.gov.eg  
 
The Central Administration of Plant Quarantine (CAPQ) 
Tel: +20 (2) 3335-1625, 3760-8575, Fax: +20 (2) 3760-8574  
E-mail: ippc.egypt@capq.gov.eg, capqoffice@gmail.com, ippc.egypt@gmail.com, Tech.office.q@gmail.com 
Web site: http://www.capq.gov.eg    
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General Organization for Veterinary Services (GOVS) 
Tel: +20 (2) 3748-1750-51, Fax: +20 (2) 3748-1763   
Email: govs-egypt@govs.gov.eg  
Site: http://www.govs.gov.eg 
 
Central Labs Administration  
Tel: +20 (2) 2795-0096, 2794-9346, 2794-3517, 2795-8128, 2794-7371-72, 2794-7839  
Fax: +20 (2) 2796-2248  
Email: centralhealthlabs@yahoo.com Site: http://www.healthlabs.net  
 
National Nutrition Institute (NNI)  
Tel: +20 (2) 2532-4315, 2364-6413, 2364-3522  
Fax: +20 (2) 2364-7476  
Email: nniegypt@nni.org.eg 
 
Egyptian Organization for Standardization and Quality control (EOS) 
Tel: +20 (2) 2284-5524, 2284-5528  
Fax: +20 (2) 2603-1351  
Email eos@idsc.net.eg Site: http://www.eos.org.eg  
 
Egyptian Stock Exchange 
Tel: +20 (2) 2394-1900/1  
Fax: +20 (2) 2395-5799 
E-mail: info@egx.com.eg, Web site:  http://www.egx.com.eg   
 
Suez Canal Authority 
Tel: +20 (64) 339-2515, 391-4784-85  
Fax: +20 (64) 339-6222, 339-6333, 339-7222 
E-mail: info@suezcanal.gov.eg, planning@suezcanal.gov.eg, Web site: https://www.suezcanal.gov.eg  
 
Suez Canal Economic Zone 
Tel.: +20 (62) 359-0004-6 
Fax: +20 (62) 359-0003 
E-mail: eman.farouk@sczone.eg, dina.wagih@sczone.eg, Web site: http://www.sczone.eg  
 
New Egyptian Countryside Development Company (El Reef El Masry) 
Tel.:  +20 (2) 2342-1283/84 
E-mail: info@elreefelmasry.com, atter@elreefelmasry.com, Web site: http://www.elreefelmasry.com     
 
General Authority for Supply Commodities (Ministry of Supply & Internal Trading) 
Tel: +20 (2)-2796-0766, 2796-0733, 2796-0788, 2796-1244, 2796-0644  
Fax: +20 (2)-2796-0711, 2796-0733, 2796-1255, 2796-1233 
Web site: http://www.gasc.gov.eg 
 
New Urban Communities Authority 
Tel: +20 (2) 3851-9879, 3851-9876, 3851-9875 
E-mail: nuca-it@nuca.cloud.gov.eg, Web site: http://www.newcities.gov.eg  
 
Egyptian Tax Authority 
Tel: +20 (2) 2403-4896, 2403-4893, 2403-4891  
Fax: +20 (2) 2794-7918 
E-mail: info@salestax.gov.eg, appeals@salestax.gov.eg  
 
Micro, Small & Medium Enterprise Development Agency (MSMEDA) 
Tel: +20 (2) 3336-4873, 3332-2000 
Fax: +20 (2) 3336-1985 
E-mail: info@msmeda.org.eg, Web site: http://www.msmeda.org.eg 

 
 

 
Telecom Egypt 
Tel: +20 (2) 3131-5219, 3131-5219  
Fax: +20 (2) 3131-6115 
E-mail: investor.relations@telecomegypt.com, Web site:  http://te.eg 
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3. Εμπορικά & Βιομθχανικά Επιμελθτιρια, Επιχειρθματικοί Φορείσ 

Federation of Egyptian Chambers of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-3677, 2795-8371, 2795-6066, 2794-2943  
Fax: +20 (2) 2795-1164, 2794-5872, 2794-3801, 2795-8361 
E-mail: info@fedcoc.org.eg, Web site: http://www.fedcoc.org.eg  
 
Cairo Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, 2794-8491  
Fax: +20 (2) 2796-3603, 2794-4328 
E-mail: info@cairochamber.org.eg, Web site: http://www.cairochamber.org.eg 
 
Alexandria Chamber of Commerce 
Tel: +20 (3) 483-7804, 483-7805, 483-7807-08, 480-9339, 495-5167-68, 543-0209   
Fax: +20 (3) 483-7806, 483-7788 
E-mail: acc@alexcham.org, Web site: http://english.alexcham.org   
 
Assiut Chamber of Commerce 
Tel: +20 (88) 233-2082, 228-4116  
Fax: +20 (88) 234-6044 
 
Aswan Chamber of Commerce 
Tel: +20 (97) 230-1177, 231-3214  
Fax: +20 (97) 230-3084 
 
Beni Suef Chamber of Commerce 
Tel & Fax: +20 (82) 332-2094 
E-mail: schamber@yahoo.com 
 
Dakahlia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (50) 231-2730, 231-0670 
Fax: +20 (50) 231-2720 
E-mail: dkchamber@hotmail.com 
 
Damietta Chamber of Commerce 
Tel: +20 (57) 328-9294, 222-3177  
Fax: +20 (57) 223-0632 
E-mail: dam-champ-c@yahoo.com 
 
Beheira Chamber of Commerce 
Tel: +20 (45) 331-8207, 331-7531 
Fax: +20 (45) 331-7531 
 
Fayoum Chamber of Commerce 
Tel: +20 (84) 633-1148  
Fax: +20 (84) 633-2148 
 
Giza Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 3569-3971, 3569-9965, 3572-1761 
Fax: +20 (2) 3568-3971, 3776-5622  
E-mail: info@gccegypt.org, Web site: http://www.gccegypt.org  
 
Qalyubia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (13) 326-2477, 325-2177, Fax: +20 (13) 325-2177 
E-mail: qal-coc-egy@yahoo.com 
 
Minya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (86) 234-0196, 236-3232  
Fax: +20 (86) 235-6885 
 
Menofia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (48) 222-1511, 223-8889, Fax: +20 (48) 222-6611 
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El Wadi El Gedid Chamber of Commerce 
Tel: +20 (92) 792-1528  
Fax: +20 (92) 393-6955 
 
Gharbeya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (40) 330-4090 
Fax: +20 (40) 330-3793 
 
Ismailia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (64) 391-5974  
Fax: +20 (64) 391-1663 
 
Kafr El Sheikh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (47) 323-2916, 256-3308 
Fax: +20 (47) 321-3434 
E-mail: ecockfs@yahoo.com  
 
Marsa Matrouh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (46) 493-5864, 493-2237 
Fax: +20 (46) 493-5864 
 
Port Said Chamber of Commerce 
Tel: +20 (66) 391-1663 
Fax: +20 (66) 391-5974 
 
Qena Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (96) 533-2412  
Fax: +20 (96) 533-2690 
 
Red Sea Chamber of Commerce 
Tel & Fax.: +20 (65) 354-9298 
 
Suez Chamber of Commerce 
Tel: +20 (62) 333-1351-52 
Fax: +20 (62) 332-3074 
 
Sohag Chamber of Commerce 
Tel: +20 (93) 232-3036, 230-5620 
Fax: +20 (93) 331-0057 
 
Sharqiya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (55) 234-9744  
Fax: +20 (55) 230-2423 
E-mail: info@sharkiachamber.com, Web site: http://www.sharkiachamber.com 
 
North Sinai Chamber of Commerce 
Tel: +20 (68) 336-0327, 335-7834 
Fax: +20 (68) 336-0327 
 
South Sinai Chamber of Commerce 
Tel. & Fax: +20 (69) 377-3331 
 
American Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-9081, 3336-9092, 3338-1050 
Fax: +20 (2) 3338-1060 
E-mail: info@amcham.org.eg, Web site: http://www.amcham.org.eg  
 
German-Arab Chamber of Industry and Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-8183 
Fax: +20 (2) 3336-8026 
E-mail: info@ahk-mena.com, Web site: http://www.ahkmena.com 
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Federation of Egyptian Industries 
Tel: +20 (2) 2579-6590-2, 2579-7074-6  
Fax: +20 (2) 2576-6593-4, 2576-6672 
E-mail: info@fei.org.eg, Website: www.fei.org.eg 
 
Chamber of Building Materials Industries 
Tel: +20 (2) 2578-4638, 2576-7415, 2575-5166  
Fax: +20 (2) 2576-7304, 2575-5149 
E-mail: info@cbmegypt.com, cbmegypt@yahoo.com, Web site: http://www.cbmegypt.com  
 
Chamber of Cereals, Grains, & Related Products 
Tel: +20 (2) 2579-8901, 2577-0748  
Fax: +20 (2) 2579-8971 
E-mail: info@cerealsegy.org, Web site: http://www.cerealsegy.org  
 
Chamber of Chemical Industries 
Tel: +20 (2) 2579-7021, 2579-7031, 2575-0240  
Fax: +20 (2) 2575-6117 
E-mail: cciegy@yahoo.com, info@cci-egy.com  
 
Chamber of Food Industries 
Tel: +20 (2) 2574-8627  
Fax: +20 (2) 2574-8312 
E-mail: sahar@egycfi.org.eg  
 
Chamber of Leather Industries 
Tel: +20 (2) 2576-5404, 2575-9303 
Fax: +20 (2) 2576-5632 
E-mail: info@leatheregypt.com  
 
Chamber of Metallurgical Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4667, 2577-8675  
Fax: +20 (2) 2577-4556 
E-mail: cmieg@idsc.net.eg  
 
Chamber of Engineering Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4334, 2577-8060, 2577-4112 
Fax: +20 (2) 2577-0889, 2575-3214 
E-mail: info@ceiegypt.org, Web site: http://www.ceiegypt.org  
 
Chamber of Petroleum & Mining 
Tel: +20 (2) 2392-6462 
Fax: +20 (2) 2393-0098 
E-mail: pet.min.ch@fei.org.eg  
 
Chamber of Printing Industries 
Tel: +20 (2) 2577-0451  
Fax: +20 (2) 2577-7925 
E-mail: cpi@link.net  
 
Chamber of Leather Tanning Industries 
Tel: +20 (2) 2577-3915, 2577-9822  
Fax: +20 (2) 2577-9676 
E-mail: clt@idsc.net.eg  
 
Chamber of Woodworking & Furniture Industries 
Tel: +20 (2) 2577-1778, 2579-7939, 2579-7896 
Fax: +20 (2) 2577-0358 
E-mail: cwwfi@fei.org.eg  
 
Chamber of Pharmaceutical Industries 
Tel: +20 (2) 2393-7270  
Fax: +20 (2) 2393-7260, E-mail: drugchamber@yahoo.com  
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Information Technology & Communication Chamber 
Tel.: +20 (2) 2403-1987, 2403-1978, 2403-1985  
Fax: +20 (2) 2403-1985 
E-mail: cit@cit-fei.org  
 
Healthcare Chamber 
Tel. & Fax: +20 (2) 3337-4307 
E-mail: hcp_chamber@fei.org.eg  
 
Chamber of Ready-Made Garments 
Tel.: +20 (2) 2528-8922  
Fax: +20 (2) 2528-8933 
E-mail: info.ecaht@gmail.com, Web site: http://www.ecahtegypt.com   
 
Egyptian Businessmen’s Association (EBA) 
Tel: +20 (2) 3572-3020, 3573-6030, +20 (100) 538-4604-5                                                                                          
Fax: +20 (2) 3572-3855, 3573-7258 
E-mail: eba@eba.org.eg, Website: http://www.eba.org.eg  
 
Alexandria Business Association (ABA) 
Tel: +20 (3) 484-8978, 484-8979                                                                                                                             
Fax: +20 (3) 487-2411, 487-2206 
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website: http://aba.org.eg  
 
Egyptian Junior Businessmen’s’ Association (EJB) 
Tel: +20 (2) 2528-4094 
Fax: +20 (2) 2528-4095 
E-mail: info@ejb.org.eg, Web site : http://www.ejb.org.eg  
 
Borg El Arab Investors Association  
Tel:  +20 (3) 459-3650  
Fax: +20 (3) 459-1198  
E-Mail: info@borgassoc.org, sofia_mhmd__2010@yahoo.com 
 
Egyptian Small Enterprise Development Foundation  
Tel: +20 (2) 3336-3980/1/2 
Fax: +20 (2) 3336-3983                                                                                                                                             
Web site: http://www.esed-eg.com  
 
Sixth of October Investors Association 
Tel.: +20 (2) 3697-4256, 3697-4250 
Fax: +20 (2) 3697-4267 
E-mail: info@socia1.com, Web site: http://www.octinvestors.com.eg  
 
Sadat City Investors Association 
Tel: +20 (48) 260-1614, 260-2992, 260-2968                                                                                                            
Fax: +20 (48) 260-1468                                                                                                                                              
E-mail: info@sadat-city.com, Web site: http://sadat-city.com 
 
Tenth of Ramadan Investors Association 
Tel: +20 (15) 363-655, +20 (55) 449-4406, 449-4429 
Fax: +20 (55) 4494414 
E-Mail: info.triaeg@yahoo.com, Web site: http://triaeg.org 
 

4. Τράπεηεσ 

National Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2594-5000  
Fax: +20 (2) 2594-5137 
Web site: http://www.nbe.com.eg  
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Banque Misr 
Phone: +20 (2) 2391-2172, 2391-2029, 2397-8853 
Fax: +20 (2) 2390-8464, 2392-5768 
Web site: http://www.banquemisr.com  
 
Banque Du Caire 
Phone: +20 (2) 2391-6499  
Fax: +20 (2) 2395-0032 
Web site: http://www.banqueducaire.com 
 
Commercial International Bank (CIB) 
Phone: +20 (2) 3747-2000  
Fax: +20 (2) 3774-5332 
Web site: http://www.cibeg.com  
 
National Bank of Greece, Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3337-0751  
Fax: +20 (2) 3337-0579 
Web site: http://www.nbg.com.eg  
 
Bank Audi 
Phone: +20 (2) 3534-3300  
Fax: +20 (2) 3536-2120 
Web site: http://www.bankaudi.com.eg  
 
Qatar National Bank Al Ahli 
Phone: +20 (2) 2770-7000-03  
Fax: +20 (2) 2770-7799 
Web site: http://www.qnbalahli.com  
 
Bank of Alexandria 
Phone: +20 (2) 2399-2000  
Web site: http://www.alexbank.com  
 
Arab Bank 
Phone: +20 (2) 3531-4800 
Web site: http://www.arabbank.com.eg  
 
African Export Import Bank 
Phone: +20 (2) 2456-4100-03, 2451-5201-02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Web site: https://www.afreximbank.com   
 
Bank ABC-Egypt (Arab Banking Corporation Egypt) 
Phone: +20 (2) 2586-1199, 2586-1000  
Fax: +20 (2) 2811-1555 
Web site: https://www.bank-abc.com   
 
Arab International Bank 
Phone: +20 (2) 2391-8794, 2391-6391, 2391-6492, 2391-6120  
Fax: +20 (2) 2391-6233, 2391-2319 
Web site: http://www.aib.com.eg  
 
Attijariwafa Bank S.A. (πρϊθν Barclays Bank Egypt) 
Phone: +20 (2) 2529-6100, 2529-1300  
Web site: http://www.attijariwafabank.com.eg   
 
Citibank N.A. Egypt 
Phone: +20 (3) 483-9341-42  
Fax: +20 (3) 487-4363 
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Credit Agricole Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-9300  
Web site: http://www.ca-egypt.com  
 
Export Development Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2810-1536, 2810-1548-49, 3338-7085  
Web site: http://www.ebebank.com  
 
Faisal Islamic Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 3333-0930, 3333-0979, 3762-1285-87, 3762-1289   
Fax: +20 (2) 3762-1281 
Web site: http://www.faisalbank.com.eg  
 
Housing & Development Bank (HDB) 
Phone: +20 (2) 3748-1361  
Fax: +20 (2) 3749-9388  
Web site: http://www.hdb-egy.com  
 
HSBC Bank Egypt SAE 
Phone: +20 (2) 3535-9100, 3535-9600, 3535-9800, 2529-6900, 2529-6940, 2529-6970  
Web site: http://www.hsbc.com.eg   
 
Egyptian Housing Finance (E.H.F.C.)  
Phone: +20 (2) 3761-1004-05 
Fax: +20 (2) 3761-6943 
Web site: http://www.ehfc.com.eg  
 
Egyptian Gulf Bank 
Phone: +20 (2) 2594-8528  
Web site: http://www.eg-bank.com  
 
Industrial Development & Workers Bank of Egypt (IDBE) 
Phone: +20 (2) 2578-4635   
Fax: +20 (2) 2578-6580 
 
Mashreq Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2456-1580 
Web site: http://www.mashreqbank.com/egypt  
 
Misr Financial Investments 
Phone: +20 (2) 3749-8537-38, 3335-4692  
Fax: +20 (2) 3749-3374 
Web site: http://www.mfic-sae.com  
 
Misr Iran Development Bank 
Phone: +20 (2) 3572-7311  
Fax: +20 (2) 3570-1185 
Web site: http://www.midb.com.eg  
 
National Investment Bank 
Phone: +20 (2) 2798-7406, 2798-7401, 2798-7273, 2798-7399, 2794-3088, 2794-1336 
Web site: http://www.nib.gov.eg  
 
Al Ahli Bank of Kuwait 
Phone: +20 (2) 3535-2790-91 
Web site: http://www.abkegypt.com  
 
Société Arabe Internationale de Banque 
Phone: +20 (2) 3332-5270 
Web site: http://www.saib.com.eg  
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Suez Canal Bank 
Phone: +20 (2) 2160-1879  
Web site: http://scbank.com.eg/IndexEN.aspx  
 
The United Bank 
Phone: +20 (2) 2792-0146-49  
Fax: +20 (2) 2792-0153 
Web site: https://www.theubeg.com  
 
Blom Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-2770-09  
Fax: +20 (2) 3749-4508, 3749-4168, Web site: http://www.blombankegypt.com  
 
Emirates National Bank of Dubai Egypt 
Phone: +20 (2) 2366-1000 
Web site: http://www.emiratesnbd.com.eg 
 
Arab Investment Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2577-0376  
Fax: +20 (2) 2773-9286 
Web site: http://www.aibegypt.com  
 
Ahli United Bank 
Phone: +20 (2) 2249-9500, 2249-9900, 2249-9700  
Fax: +20 (2) 2613-5160 
Web site: https://www.ahliunited.com/eg  
 
Al Baraka Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2160-0118  
Web site: http://www.albaraka-bank.com.eg  
 
National Bank of Kuwait (NBK) 
Phone: +20 (2) 2614-9400  
Web site: https://www.nbk.com/egypt.html  
  
Abu Dhabi Islamic Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-9300  
Web site: https://www.adib.eg  
 
Union National Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-0700  
Web site: https://www.unb-egypt.com/en/personal  
 
Arab African International Bank 
Phone: +20 (2) 2673-3107  
Web site: http://www.aaib.com  
 
National Bank of Abu Dhabi Egypt 
Phone: +20 (2) 2407-5000, 2407-5300  
Fax: +20 (2) 2400-5410, 2407-5295 
Web site: https://www.bankfab.com/en-eg 
 
Bank of Nova Scotia Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3747-9800-05 
Fax: +20 (2) 3747-9807-08 
 

5. Διοργανωτζσ Εκκζςεων 

Egypt Expo & Convention Authority (EECA) 
Tel.: +20 (2) 2263-3222  
Fax: +20 (2) 2263-4640 
E-mail: eeca@eeca.gov.eg, Web site: http://www.eeca.gov.eg 
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IFP EGYPT  
Tel.: +20 (2) 2537-8949  
E-mail: info@ifpegypt.com, Web site: http://www.ifpegypt.com  
 
Konzept Exhibitions & Event Management  
Tel: +20 (2) 2524-5187-88  
Fax: +20 (2) 2524-5199  
Email: info@konzept-egypt.com, Web site: http://www.konzept-egypt.com 
 
Green Land for Organizing Exhibitions & Conferences 
Tel.: +20 (2) 2082-2137, 2082-2109  
Fax : +20 (2) 2082-2108  
Mobile : +20 128 363-3814, 100 364-8329 
E-mails: info@egymedica.com, marketing@egymedica.com 
 
Vision Fairs Co. 
Tel.: +20 (2) 3335-5423  
Fax: +20 (2) 3336-7979  
Email: info@visionfairs.com, Web site: http://visionfairs.com  
 
Pyramids International Co. 
Tel: +20 (2) 2623-3190  
Fax: +20 2 2623-3191 
Email: info@pyramidsfaireg.com, Web site: http://pyramidsfaireg.com  
 
DMG Events Middle East 
Tel. +20 (2) 2753-8401, +20 100 178-3246 (Ms. Noha Kabbani, Project Manager)  
Ε-mail: noha-egyps@acg-itf.com, egyps.conference@dmgevents.com 
Tel.: +97 (1) 4445-3631, 5699-07089 
Emails: josineheijmans@dmgeventsme.com, mennalotfy@dmgeventsme.com 
Official Representative for Greece: Paul Kyriazis 
Tel.:+(30) 210-9616-109, +(30) 6932-336149 
E-mail: paulkyriazis@pmk.gr     
 
International Exhibition Organizing Group - IGM  
Tel. +20 (2) 2342-3934  
Fax: +20 (2) 2342-3935 
Mobile: +20 111 555-8710 
Emails: graintech@igmfairs.com, info@igmfairs.com, info@graintecheg.com, Web site: 
http://www.igmfairs.com, https://graintecheg.com  
 
Al Ahram Advertising Agency 
Tel.: +20 (2) 2770-4550, 2770-4254 
Fax: +20 (2) 2578-5889 
 
Informa Co. 
Tel.: +20 (2) 2322-6969, 2322-6980  
E-mails: infor.egypt@informa.com, ed.johnson@informa.com, Ramy.Boushra@informa.com, dina.abuelrish@informa.com, 
mostapha.khalil@informa.com, faariss.khalil@informa.com, alexander.edwards@informa.com, 
northafricahealth@informa.com, afmexpo@informa.com, mohamed.abdelhamid@informa.com, 
hanaa.youssef@informa.com, rania.salaheldin@informa.com, nadine.salama@informa.com 
 
Art Line Co. 
Tel.: +20 (2) 2753-8323, 2273-2237 
Emails: int.sales@acg-itf.com, hosni.fouad@artline.com.eg, Web site: http://www.artline.com.eg   
 
Cairo Expo Marketing & Exhibitions 
Tel.: +20 106 502-0377, 127-501 6033, 106 750-0966 
Emails: info@cairoexpo.net, info@hvacregypt.com, Web site: http://www.cairoexpo.net, 
http://www.hvacregypt.com 
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Universal Trade Fairs  
Tel.: +20 100 608-8019, +20 (2) 2359-4110 
Fax: +20 (2) 2378-0458  
Emails: info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com, int2.egybeautyexpo@outlook.com, 
gm@egybeautyexpo.com, Web site: http://utfaexpo.com 
 
Defile D'Egypte Co. 
Tel.: +20 (2) 2401-9488, 2403-5345 
 Fax: +20 2 2405-1618 
Email: info@defiledegypte.com, Web site: http://defiledegypte.com/main.htm 
 
Dar El Menyawi for Organizing Exhibitions 
Tel.: +20 (3) 302-2891 
Fax: +20 (3) 345-9533 
 
Egyptian Group for Marketing 
Tel: +20 (2) 2261-9160, 2405-0151, 2405-1909  
Fax: +20 (2) 2263-5215 
Mobile: +20 122 179-9060 
Email: info@hace.com.eg, Web site: http://www.hace.com.eg 
 
Events Middle East 
Tel.: +20 (2) 3912-0659 
Fax: +20 (2) 3825-0812  
E-mail: info@events-me.com, Web site: http://www.events-me.com  
 
Al Awael for International Trade Fairs (ATF) 
Tel.: +20 (2) 2358-0982, 2767-0146  
Fax: +20 (2) 2358-0982  
E-mail: info@atf-egy.com, Web site: https://atf-egy.com/index.aspx  
 
Arab African Conferences & Exhibitions (ACE) 
Tel.: +20 (2) 2378-1592  
Fax: +20 (2) 2378-0458  
 
Arabian German for Exhibitions S.A.E. 
Tel.: +20 (2) 2270-3584-85 
Fax: +20 (2) 2270-3586  
E-mail: info@arabiangerman.com, Web site: http://www.arabian-german.com  
 
Middle East Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 3335-7494, 3761-2758  
Fax: +20 (2) 3761-7898 
E-mails: info@apexcairo.net, info@mtf-fairs.com, Web site: http://www.apexcairo.net  
 
Sama Marketing Business 
Tel. & Fax: +20 (2) 3353-9456 
Mobiles: +20 100 727-4969, 111 647-5842, 122 756-4203 
E-mails: info@smbegypt.com, smbegypt@link.net, Web site: http://www.smbegypt.com  
 
International Trade Expo Co. 
Tel. & fax: +20 (2) 2261-5141 
Mobiles: +20 100 164-5408, 101 452-6699 
 
Global for Organizing Local & International Exhibition Co.                                               
Tel.: +20 (2) 3703-4409  
Mobile: +20 114 055-5569 
 
Egy Health Expo 
Tel: +20 100 651-2802, 120 038-9400, 100 604-5156 
Fax: +20 (2) 3338-6304 
E-mail: info@egyhealthexpo.com, Web site: http://www.egyhealthexpo.com/en 
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Nile Trade Fairs 
Tel.: +(202) 2671-2287, 2670-5239, 2275-3634                                                          
Fax: +(202) 2275-3634 
E-mail: info@nilefairs.com, Web site: http://www.nilefairs.com 
 
Egytec Engineering Co. 
Tel.: +20 (2) 2736-7549, 2735-5877, 2735-5837 
Fax: +20 (2) 2735-8801 
Emails: info@egytraffic-africa.com, marketing@egytraffic-africa.com, sales@egytraffic-africa.com,  
Web site: http://egytraffic-africa.com          
 
Innova Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 26036739, +20 101 200-2727 
E-mails: info@innovafairs.com, info@packafrica.org, Web site: http://www.packafrica.org                
 

6. Ξενοδοχεία 

Le Meridien Cairo Airport  
Tel: +20 (2) 2265-9000 
www.marriott.com/hotels/travel/caiam-le-meridien-cairo-airport/?program=spg  
 
Hilton Heliopolis 
Tel: +20 (2) 2267-7730 
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-heliopolis   
  
Cairo Marriott Hotel  
Phone: +20(2) 2728-3000  
Fax: +20(2) 2728-3001  
Web site: http://www.cairomarriotthotel.com 
 
Hilton Cairo Zamalek 
Tel: +20 (2) 2737-0055   
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-zamalek-residences-CAIZRHI 
 
InterContinental City Stars Cairo 
Phone: +20(2) 2480-0100  
Fax: +20(2) 2480-0200 
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/crohc/hoteldetail   
 
Semiramis InterContinental 
Phone: +20(2) 2798-8000  
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/croha/hoteldetail  
 
Conrad Cairo Hotel 
Phone: +20 (2) 2580-8000  
Fax: +20 (2) 2580-8080 
Web site: http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/egypt/conrad-cairo-CAICICI/index.html  
 
Grand Nile Tower Hyatt Hotels Cairo 
Phone: +20 (2) 2365-1234  
Fax: +20 (2) 2362-1927  
E-mail: info@grandniletower.com, http://grandniletower.com   
 
Four Seasons Cairo Nile Plaza  
Phone: +20 (2) 2791-7000  
Fax: +20 (2) 2791-6900   
Web site: http://www.fourseasons.com/caironp  
 
Ramses Hilton Hotel 
Phone : +20 (2) 2577-7444  
Fax: +20 (2) 2575-2942  
E-mail: ramses@hilton.com   
Web site: http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html  

mailto:info@nilefairs.com
http://www.nilefairs.com/
mailto:sales@egytraffic-africa.com
mailto:info@packafrica.org
http://www.marriott.com/hotels/travel/caiam-le-meridien-cairo-airport/?program=spg
http://www.buyusa.gov/egypt/en/bsp.html?bsp_cat=90110000&bsp_id=6&r=1
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/crohc/hoteldetail
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/croha/hoteldetail
http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/egypt/conrad-cairo-CAICICI/index.html
mailto:info@grandniletower.com
http://grandniletower.com/
http://www.fourseasons.com/caironp
mailto:ramses@hilton.com
http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html


 

74 

 

Nile Ritz-Carlton Hotel 
Phone: +20 (2) 2577-8899 
E-mail: Rc.cairz.leads@ritzcarlton.com  
Web site: http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo#Hotel  
 
Sofitel Gezirah Hotel 
Phone: +20 (2) 2737-3737  
Fax: +20 (2) 2739-8298  
Web site: http://www.sofitel.com  
 
Fairmont Nile City Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2461-9494 
Web site: http://www.fairmont.com/nile-city-cairo  
 
Kempinski Nile Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2798-0000 
Web site: https://www.kempinski.com/ar/cairo/nile-hotel  
 
Hotels in New Cairo  
Royal Maxim Palace Kempinski Cairo  
Tel: +20 (2) 2249-5300 
 www.kempinski.com/en/cairo/royal-maxim-palace-kempinski-cairo  
 
Dusit Thani Lake View  
Tel: +20 (2) 2614-0000 
www.dusit.com/dusitthani/lakeviewcairo 
 
JW Marriott  
Tel: +20 (2) 2411-5588 
www.marriott.com/hotels/travel/caijw-jw-marriott-hotel-cairo 
 

7. Διπλωματικζσ αποςτολζσ 

Embassy of Austria in Cairo  
Tel: +20 (2) 3570-2975, Fax: +20 (2) 3570-2979 
E-mail : kairo-ov@bmeia.gv.at 
Web site: www.bmeia.gv.at/ceb-kairo  
 
Embassy of Belgium in Cairo  
Tel: +20 (2) 2794-7494, Fax: +20 (2) 2794-7239 
E-mail : cairo@diplobel.fed.be   
Web site: www.egypt.diplomatie.belgium.be  
 
Embassy of Bulgaria in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3025, Fax: +20 (2) 2736-3826 
E-mail : embassy.cairo@mfa.beg  
Web site: www.mfa.bg/embassies/egypt  
 
Embassy of Canada in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-2200, Fax : +20 (2) 2461-2201 
E-mail : cairo@international.gc.ca   
Web site: www.international.gc.ca 
 
Embassy of the Republic of Cyprus in Egypt  
Tel: +20 (2) 2737-7012-14,  Fax: +20 (2) 2737-7016 
E-mail: cairoembassy@mfa.gov.cy  
Web site: http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Cairo.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument 
 
Embassy of the Czech Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3333-9700, Fax: +20 (2) 3748-5892 
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz  
Web site: www.mzv.cz/cairo  
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Royal Danish Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-6630, Fax: +20 (2) 2461-9330 
E-mail: caiamb@um.dk 
Web site: http://egypten.um.dk  
 
Embassy of Finland in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3722 , Fax: +20 (2) 2737-1376 
E-mail: sanomat.kai@formin.fi  
Web site: http://www.finland.org.eg  
 
Embassy of France in Cairo  
Tel: +20 (2) 3567-3200, Fax: +20 (2) 3567-3201 
E-mail: questions@ambafrance-eg.org  
Web site: www.eg.ambafrance.org  
 
Embassy of Germany in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-2000, Fax: +20 (2) 2728-2159 
E-mail: info@kairo.diplo.de  
Web site: www.kairo.diplo.de  
 
Embassy of Hungary in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-8634, 2737-0019, Fax: +20 (2) 2735-8648   
E-mail: mission.cai@mfa.gov.hu   
Web site: www.kairo.mfa.gov.hu  
 
Embassy of Ireland in Cairo  
Telefax: +20 (2) 2728-7100, Fax: +20 (2) 2736-2863 
E-mail: cairoembassy@dfa.ie  
Web site: www.dfa.ie/irish-embassy/egypt  
 
Embassy of Italy in Cairo  
Tel: +20 (2)  2794-3194, Fax: +20 (2) 2794-0657 
E-mail: ambasciata.cairo@esteri.it   
Web site: www.ambilcairo.esteri.it  
 
Embassy of Latvia in Cairo  
Tel: +20 (2) 2738-4188, Fax: +20 (2) 2738-4189 
E-mail: emhassy.egypt@mfa.gov.lv  
Web site: www.mfa.gov.lv/egypt  
 
Embassy of Malta in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-9960, Fax: +20 (2) 2461-9962  
E-mail: maltaembassy.cairo@gov.mt  
Web site link: www.foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Cairo/Pages/ME_Cairo.aspx  
 
Royal Netherland Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2739-5500, Fax: +20 (2) 2736-3821    
E-mail: kai@minbuza.nl  
Web site: www.netherlandsendyoun.nl  
 
Royal Norwegian Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-3900, Fax: +20 (2) 2728-3901 
E-mail: emb.cairo@mfa.no  
Web site: www.norway.no/en/egypt  
 
Embassy of Romania in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-0107, Fax: +20 (2) 2736-0851  
E-mail: cairo@mae.ro, Web site: www.cairo.mae.ro  
 
Embassy of Russia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3748-9353-55, Fax: +20 (2) 3760-9074 
E-mail: rus.egypt@mail.ru  
Web site: www.egypt.mid.ru  
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mailto:info@kairo.diplo.de
http://www.kairo.diplo.de/
mailto:mission.cai@mfa.gov.hu
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mailto:ambasciata.cairo@esteri.it
http://www.ambilcairo.esteri.it/
mailto:emhassy.egypt@mfa.gov.lv
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mailto:maltaembassy.cairo@gov.mt
http://www.foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Cairo/Pages/ME_Cairo.aspx
mailto:kai@minbuza.nl
http://www.netherlandsendyoun.nl/
mailto:emb.cairo@mfa.no
http://www.norway.no/en/egypt
mailto:cairo@mae.ro
http://www.cairo.mae.ro/
mailto:rus.egypt@mail.ru
http://www.egypt.mid.ru/
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Embassy of the Slovak Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3335-8240, 3335-7544, Fax: +20 (2) 3335-5810 
E-mail: emb.cairo@mzv.sk  
Web site: www.mzv.sk/web/kahira-en  
 
Embassy of Slovenia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3749-8171, Fax: +20 (2) 3749-7141     
E-mail: vka@gov.si 
Web site: http://cairo.embassy.si 
 
Embassy of Spain in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-6437 / 397, Fax: +20 (2) 2735- 2132 
E-mail: emb.elcairo@maec.es 
Web site: www.exteriores.gob.es/ebajadas/elcairo  
 
Embassy of Sweden in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-9200, Fax: +20 (2) 2728-9260 
E-mail: ambassaden.kairo@gov.se  
Web site: www.swedenabroad.se/en/embassies/egypt-cairo  
 
British Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2791- 6000, Fax: +20 (2) 2791- 6130 
E-mail: commercial.cairo@fco.gov.uk    
Web site: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-cairo  
 
Embassy of the United of States in Cairo 
Tel: +20 (2) 2797-3300,  Fax: +20 (2) 2797-3200  
Web site: www.eg.usembassy.gov  
 

8. Διεκνείσ-Ρεριφερειακοί Οικονομικοί Οργανιςμοί 

EU Delegation to Egypt 
Tel: +20 (2) 2461-9860 
Fax: +20 (2) 2461-9884 
E-mail: delegation-egypt@eeas.europa.eu  
Web site:  https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en   
 
European Investment Bank, Representation to Egypt 
Tel.: +20 (2) 2461-9890 
Fax: +20 (2) 2461-9891 
E-mail: cairo@eib.org  
Web site: https://www.eib.org  
 
United Nations Development Program (UNDP) 
Tel & Fax: +20 (2) 2574-2620 
E-mail: registry.eg@undp.org  
Web site: http://www.eg.undp.org   
 
World Bank 
Tel.: +20 (2) 2461-9983-85 
E-mail: ewahby@worldbank.org  
Web site: http://www.worldbank.org/en/country/egypt   
 
African Export Import Bank (AFREXIM) 
Tel: +20 (2) 2456-4100/01/02/03, 2451-5201/02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Website: www.afreximbank.com 
 
African Development Bank, Egypt Country Office (AFDB) 
Tel: +20 (2) 2256-3790/01  
Fax: +20 (2) 2256-3792 
E-mail: M.BLOMBERG@AFDB.ORG  
Web site: www.afdb.org 
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http://www.eg.usembassy.gov/
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EBRD Egypt 
Tel.: +20 (2) 2322-5900, +20 (3) 541-9155 
Web site: www.ebrd.com/egypt.html  
 
International Finance Corporation (IFC) 
Tel: +20 (2) 2461-4200  
E-mail: WLabadi@ifc.org  
Web site: www.ifc.org 
 
KfW Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2736-9525 
Fax: +20 (2) 2736-3702 
E-mail: KfW.Cairo@kfw.de  
Web site: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-
presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt 
 
GIZ Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2735-9750 
Fax: +20 (2) 2738-2981 
E-mail: giz-aegypten@giz.de  
Web site: https://www.giz.de/en/worldwide/319.html 
 
Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration 
Tel: +20 (2) 2735-1333/35/37  
Fax: +20 (2) 2735-1336 
E-mail: info@crcica.org  
Web site: https://crcica.org   
 

9. Ελλθνικι Ομογζνεια 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΚΑΪΟΥ 
Tel: +20 (2) 2591-3945, 2593-3372  
Fax: +20 (2) 2588-4652                                                                                                                          
E-mail: greek.com@link.net  
Web site: http://ekkairo.org  
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 
Tel: +20 (3) 484-8484, 486-5084, 486-8496  
Fax: +20 (3) 487-4854 
E-mail: info@ekalexandria.org  
Web site: http://ekalexandria.org  
 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΪΟΥ 
Tel: +20 2 2574-1190 
Fax: +20 2 2575-4970 
E-Mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com   
Web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 
Tel: +20 (3) 486-8583, 486-2974  
Fax: +20 3 486-2698 
E-mail: greekchamber@link.net 
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