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Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων  
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου αυξήθηκαν 
σημαντικά τον Απρίλιο τ.ε. κατά 34% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των $20,5 δις 
λόγω της βοήθειας ύψους $ 6 δις που έλαβε η χώρα από την Σαουδική Αραβία, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. 
Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση βοήθησε την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου να προ-
βεί σε πώληση $ 500 εκ. στην διατραπεζική αγορά ώστε να προχωρήσουν οι εισαγω-
γές προϊόντων διατροφής που εκκρεμούσαν εν όψει της έλευσης του ιερού μήνα του 
Ραμαζανίου.  Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα προσέφερε $ 300 εκ.  μέσω  τακτικής 
δημοπρασίας για την κάλυψη εκκρεμών οφειλών λόγω πληρωμών για εισαγωγή πρώ-
των υλών, βιομηχανικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών. 
 
Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ενωσης Επιμελητηρίων, κ. Αχμεντ αλ Ουακίλ, 
ο Κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας υποσχέθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των 
εισαγωγέων για παροχή συναλλάγματος από αρχές Ιουνίου ανάλογα με την διαθεσιμό-
τητα σε ξένο νόμισμα.  
Σημειωτέον ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο αν και έχει 
βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, εν τούτοις συνεχίζει να υφίσταται και 
να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων έναντι των προμηθευτών και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και την αξιοπιστία τους.    
 
 
 
Μείωση εξωτερικού χρέους 
 
Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015 α-
νήλθε σε 12,5% του ΑΕΠ, ήτοι $39,58 δισ., έναντι 15,8$ του ΑΕΠ ($45,1 δισ.) την 
αντίστοιχη περίοδο 2014. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η μείωση αποδίδεται 
στην αποπληρωμή $3,5 δισ. δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων. 
 
 
 
Πληθωρισμός 
 
Ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε οριακά τον Απρίλιο σε 7,19%, έναντι 7,21% τον 
Μάρτιο, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε 11%, έναντι 11,51%, αντίστοιχα. 
 
 
 
Ανεργία 
 
Το ποσοστό ανεργίας κατά το α΄ τρίμηνο 2015 μειώθηκε σε 12,8%, έναντι 13,4% α΄ 
τριμήνου 2014. Περίπου 65,6% των ανέργων είναι μεταξύ 15-29 ετών και άνω του 
76% κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων/διπλωμάτων. 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  2014. Παρατηρήσεις για 
την πορεία των ελληνικών εξαγωγών.    
 
Παρατηρείται σταθεροποίηση της αυξητικής τάσης των ελληνι-
κών εξαγωγών με διατήρηση των εξαγωγών βάμβακος στα επί-
πεδα του 2013 και συνέχεια της αυξητικής τάσης των εξαγω-
γών τσιμέντου και φρούτων. Με εξαίρεση τις εξαγωγές καπνού/
τσιγάρων που καταγράφουν πτώση για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
τα σημαντικότερα εξαγώμενα προϊόντα μας, παρουσιάζουν 
αύξηση.  
Εκτός πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές το 2014 σημείω-
σαν αύξηση 6,6% σε σχέση με το 2013 και 32,2% σε σχέση με 
το 2012. 
Η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών η οποία αναπτύχθηκε τε-
λευταία τριετία εν μέσω αρνητικής συγκυρίας λόγω της οικονο-
μικής κρίσης στην Αίγυπτο που είχε ως αποτέλεσμα την συρρί-
κνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την πτώση της εσω-
τερικής ζήτησης, διατηρείται. Σήμερα, το σαφώς ευνοϊκότερο 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μετά 
την απομάκρυνση των Αδελφών Μουσουλμάνων από την εξου-
σία, προσφέρει τις συνθήκες για διεύρυνση του ελληνικού μερι-
δίου στην αιγυπτιακή αγορά. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα επί-
σης που είναι σε φάση εκκίνησης προσφέρουν αξιόλογες προο-
πτικές για σειρά ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.     
 
 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο όγκος του εμπορίου των πετρελαιοειδών, διατηρείται σε υψη-
λά επίπεδα (73,7% το 2014 έναντι 68,6% το 2013 των ελληνι-
κών εξαγωγών και αντίστοιχα 83% και 76% των εισαγωγών). 
Πρόκειται κυρίως για εξαγωγές αιγυπτιακού αργού πετρελαίου 
και εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου. Το έλλειμμα σε επαρκείς 
μονάδες διϋλισης, παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για 
ίδρυση νέων μονάδων,  εξηγεί σε κάποιο βαθμό τις ελληνικές 
εξαγωγές πετρελαιοειδών.    
 
Οι εξαγωγές βάμβακος που ανέκαμψαν σημαντικά το 2013 
(αύξηση 255%) μετά την άρση της απαγόρευσης εισαγωγής,  
διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα (οριακή κάμψη) το 
2014  Επανήλθε, πλέον, το προϊόν αυτό στην πρώτη θέση μετα-
ξύ των εξαγώμενων ελληνικών προϊόντων εκτός πετρελαιοειδών. 
Η κυβερνητική απόφαση για μείωση των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων με βαμβάκι, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην μείωση των 
άτυπων εμποδίων («non tariff barriers») στις εισαγωγές ελληνι-
κού βάμβακος καθώς θα περιοριστεί η πολιτική πίεση όταν δεν 
απορροφάται η τοπική παραγωγή.       

Οι εξαγωγές τσιγάρων,  καταγράφουν για δεύτερη συνε-
χή χρονιά μείωση (-42,3% το 2014 και -62% το 2013) 
συνεχίζουν ωστόσο να είναι από τα σημαντικότερα σε 
αξία εξαγώμενα ελληνικά προϊόντα. Ενδέχεται η πτώση 
να είναι συγκυριακή και οι εξαγωγές να ανακάμψουν.   
 
Συνεχίζεται η «επιτυχημένη» πορεία των εξαγωγών φρού-
των (κυρίως μήλων) οι οποίες από € 651χιλ το 2010 
διαμορφώθηκαν σε € 18,2 εκ. το 2013 και 23,9 εκ. το 
2014. Το γεγονός εν μέρει οφείλεται στην διακοπή εισα-
γωγών από την Συρία και τον Λίβανο (οι σημαντικότεροι 
εξαγωγείς) λόγω του εμφυλίου αλλά κυρίως στην επιτυχή 
στρατηγική των ελλήνων εξαγωγέων.  Το κενό καλύ-
πτουν εισαγωγές από την Ιταλία και την Ελλάδα.  
 
Συνεχίζεται η  αύξηση στις εξαγωγές τσιμέντου (τρίτο 
σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν μας) η οποία οφείλε-
ται στις ελλείψεις της εσωτερικής αγοράς λόγω απορ-
ρύθμισης της παραγωγής και αύξηση της ζήτησης λόγω 
αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας. Το 2014 
εξήχθη τσιμέντο αξίας € 34 εκ. έναντι € 6,3 εκ. το 
2011   
 
Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι ζωοτροφές , τα 
άλευρα και τα πλαστικά.  
 
Οσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές, η αύξησή τους 
οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή (αύξηση 59,1% σε 
σχέση με το 2013) κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο 
λόγο στην αύξηση εισαγωγών λιπασμάτων και πλαστι-
κών. Οι εξαγωγές πατάτας (σημαντικό και 
«εμβληματικό» εξαγώγιμο προϊόν της Αιγύπτου) κατέγρα-
ψαν σημαντική μείωση.         
 
 
 
Νέος επενδυτικός νόμος 

 
Ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου σχετι-
κά με τον νέο επενδυτικό νόμο της Αιγύπτου: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=57&fid=43950    
 
 
 
 
Επενδύσεις 

 
Σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας, η Ένωση Επιμελητηρί-
ων Αιγύπτου, με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ξεκίνησε την εφαρμογή διετούς ολοκληρωμένου προ-
γράμματος για την προώθηση του επενδυτικού προ-
γραμματισμού που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επενδυ-
τικό Συνέδριο του Sharm El Sheikh τον περασμένο 
Μάρτιο. Το πρόγραμμα αφορά την διοργάνωση συνεδρί-
ων στην Ευρώπη με την συμμετοχή ευρωπαίων και αιγύ-
πτιων επιχειρηματιών, και συγκεκριμένα στο Μιλάνο (6-
7 Μαΐου), Ολυμπία (23 Μαΐου), Βαρκελώνη (9-11 Ιουνί-
ου και 26-28 Νοεμβρίου). 
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  εκ. € 2014 2013 %13/14 

εξαγωγές 755,6 593,5 27,30% 

εισαγωγές 840,7 577,4 45,60% 

όγκος 1596,2 1170,9 36,30% 
ισοζύγιο -85,1 16   
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Μείωση κατανάλωσης σιταριού 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εφοδιασμού, η κατανά-
λωση σιταριού το 2014/2015 μειώθηκε κατά 23% σε 8,3 εκ. 
τον., έναντι 10,2 εκ. τον. το 2013/2014, αποδίδοντας την 
πτώση στο νέο σύστημα επιδότησης ψωμιού, το οποίο εφαρ-
μόζεται από το 2014. Οι εισαγωγές σιταριού μειώθηκαν, επί-
σης, κατά 40% σε 4,6 εκ. τον, έναντι 6,4 εκ. τον. το 
2013/2014, καθώς η Γενική Αρχή Προμηθειών προέβη, για 
πρώτη φορά, σε απευθείας αγορές χωρίς μεσάζοντες.   
 
 
Έργα Παγκόσμιας Τράπεζας 
 
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της, η Παγκόσμια 
Τράπεζα ενέκρινε την αύξηση του ορίου χρηματοδότησης 
προς την Αίγυπτο για την επόμενη τετραετία, σε $1,2 δισ. 
ετησίως, με στόχο την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης 
στην χώρα. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του, ο 
οργανισμός επεξεργάζεται μέτρα για την ταχύτερη σύναψη 
και μεταφορά των δανειακών πόρων, οι οποίοι συνήθως απο-
πληρώνονται σε βάθος 25ετιας, με πενταετή περίοδο χάρι-
τος, με επιτόκιο 1,5% - 2%. Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας 
Τράπεζας αναμένεται να μεταβεί σχετικά στο Κάιρο στις 9 
Ιουνίου. 
 
Ρωσο-αιγυπτιακό Οικονομικό Φόρουμ 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 25-26 τ.μ. στο 
Κάιρο Οικονομικό Φόρουμ που διοργά-
νωσε το Ρωσο-Αιγυπτιακό Επιχειρηματικό 
Συμβούλιο, παρουσία του Αιγύπτιου Υ-
πουργού Ανεφοδιασμού και Εσωτερικού 
Εμπορίου, του Υπουργού Μεταφορών 
και σημαντικού  αριθμού Ρώσων και Αι-

γυπτίων Επιχειρηματιών. Ο Αιγύπτιος υπουργός Βιομηχανίας 
και Εμπορίου κ. Mounir Fakhry Abdel-Nour, παρέστη κατά 
την υπογραφή των συμφωνιών με τον Ρώσο ομόλογό του, κ. 
Denis Manturov.  
 
Ο κ. Abdel-Nour αναφέρθηκε στην δημιουργία ενός κοινού 
Ταμείου μεταξύ Ρωσίας, Αιγύπτου και ΗAE με αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο $7 δισ. και με ρωσική χρηματοδότηση, το οποίο θα 
συνιστά μηχανισμό χρηματοδότησης έργων και ενίσχυσης του 
διμερούς εμπορίου.  
Kατά την διάρκεια του φόρουμ, υπεγράφησαν οι κάτωθι  συμ-
φωνίες.   
- Συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Εξαγω-
γών και της Αιγυπτιακής Εταιρείας Ασφάλισης Εξαγωγών. 
- Συμφωνία στον τομέα της βιομηχανίας επίπλων, μεταξύ Ρω-
σικής Εταιρίας και της Εταιρίας «High Point Furniture» 
- Συμφωνία μεταξύ του Ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου  
και του Αιγυπτιακού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων . 
- Συμφωνία  μεταξύ του Αιγυπτιακού Κέντρου Βιομηχανικού 
Εκσυγχρονισμού και του Ρωσικού Συμβουλίου Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης. 
-  Συμφωνία μεταξύ δύο εταιρειών συμβουλευτικών μελετών. 
Ολοκληρώθηκε επίσης η τελική συμφωνία για την έναρξη λει-
τουργίας του Ρωσικού Ομίλου Avtovaz στην Αίγυπτο, για τη 
συναρμολόγηση και κατασκευή  αυτοκινήτων και  φορτηγών. 

Ιταλική επιχειρηματική αποστολή στο Κάιρο 
 
Επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από εκπροσώπους 
24 ιταλικών εταιρειών και της οποίας ηγείτο ο Carlo Calenda, 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, επισκέφθη-
κε το Κάιρο στις 24-26 Μαίου. Ο αιγύπτιος Υπουργός Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας Abdel Nour δήλωσε, ότι ιταλοί χορηγοί 
μεταξύ των οποίων ιταλικές τράπεζες και το ιταλικό Ταμείο 
Εγγυοδοσίας, αποφάσισαν να αυξήσουν το πιστωτικό όριο 
χρηματοδότησης σε ιταλικά επενδυτικά σχέδια στην Αίγυπτο 
σε € 10 δις.   
Τα εν λόγω έργα, τα οποία είχαν συμφωνηθεί στην οικονομική 
διάσκεψη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ τον περασμένο Μάρτιο, αφορούν 
την δημιουργία μονάδας πετροχημικών, έργα στους τομείς 
των κατασκευών, των μεταφορών, της ενέργειας καθώς και 
έργα  υποδομής. Αναφέρθηκε επίσης, ότι η ιταλική εταιρεία 
Danieli έχει εκφράσει την επιθυμία να κατασκευάσει μονάδα 
παραγωγής εξοπλισμού η οποία θα εξυπηρετεί τα εργοστάσια 
σιδήρου και χάλυβα στην Αίγυπτο και την Μέση Ανατολή.  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Αγορά ομολόγων 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, ολοκληρώ-
θηκε η πώληση ομολόγου ύψους $1,302 δισ. στις 12 Μαΐου, 
με μέση απόδοση 2,643%. Ως νομικοί σύμβουλοι της έκδοσης 
επελέγησαν οι εταιρείες Latham and Watkins και η Dechert, 
ενώ τους διαχειριστές της έκδοσης συνιστούν από κοινού οι 
Morgan Stanely, JP Morgan, Citibank Group, Natixis και BNP 
Paribas  
 
 
Πώληση Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου στην Αl Ahli Bank του 
Κουβέιτ 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι 
η Αl Ahli Bank του Κουβέιτ απέκτησε 
το 98,5% της Τράπεζας Πειραιώς 
Αιγύπτου. Για την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας εξαγοράς απαιτείται η 
έγκριση των Κεντρικών Τραπεζών 
Αιγύπτου και Κουβέιτ. Τρεις τράπε-

ζες, η  Attijariwafa Bank του Μαρόκου, η Byblos Bank του 
Λιβάνου και η Al Ahli Bank του Κουβέιτ είχαν πάρει την άδεια 
από την Κεντρική Τράπεζα να εξετάσουν την εξαγορά της 
Piraeus Bank Egypt. Το τίμημα απόκτησης από την Al Ahli 
Bank (ABK) του Κουβέιτ ήταν 150 εκ. δολάρια και παράγο-
ντες της αγοράς θεωρούν πολύ συμφέρουσα για την Τράπεζα 
Πειραιώς την εν λόγω συμφωνία (1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια 
της τραπέζης). 
 
Η Tράπεζα Πειραιώς εισήλθε στην αιγυπτιακή αγορά το 2005 
με την εξαγορά του δικτύου της Egyptian Commercial Bank 
και διαθέτει 39 υποκαταστήματα. 
   
Πρόκειται για την 3η ευρωπαϊκή τράπεζα μετά την PNB 
Paribas και την Societe Generale που πωλείται το τελευταίο 
διάστημα. Ενδεικτικό της αλλαγής τοπίου στον τραπεζικό, και 
όχι μόνο, τομέα, με υποχώρηση 
της ευρωπαϊκής παρουσίας και 
ενίσχυση των Χωρών του Κόλ-
που. 
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Αναβάθμιση αιγυπτιακής οικονομίας από την Standard & 
Poor 's 
Μετά την Moody’s και η Standard & Poor 's (S & P), οργανι-
σμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αναβάθμισε τις 
προοπτικές της οικονομίας της Αιγύπτου σε θετικές από στα-
θερές, επιβεβαιώνοντας την μακροπρόθεσμη και βραχυπρό-
θεσμη αξιολόγηση  σε ξένο και τοπικό νόμισμα σε 'Β- / Β'. Η S 
& P απέδωσε την εν λόγω αναβάθμιση στην σταθεροποίηση 
του πολιτικού τοπίου και τις μεταρρυθμίσεις καθώς και την 
συνεχή οικονομική στήριξη από τις χώρες του Κόλπου. 
Ο οργανισμός αναβάθμισε επίσης την μακροπρόθεσμη πιστο-
ληπτική ικανότητα ορισμένων τραπεζών που δραστηριοποιού-
νται στην Αίγυπτο (Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου, Banque 
Misr, και Commercial International)  σε «Β-» από «CCC +», με 
σταθερές προοπτικές ενώ επιβεβαιώθηκε η βραχυπρόθεσμη 
πιστοληπτική αξιολόγηση των εν λόγω τραπεζών σε «C» με 
σταθερή προοπτική. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Επενδύσεις 
 
H Toyota Tsusho Corporation, εμπορικός βραχίονας της Toy-
ota Global, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επενδύσει άνω 
των $1,5 δισ. σε δύο έργα στην Αίγυπτο, στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξόρυξη πετρελαίου 
στην Μεσόγειο. 
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, η Nissan Auto-
motors προγραμματίζει την αύξηση των επενδύσεών της στην 
Αίγυπτο, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για την 
διεύρυνση του μεριδίου αγορά της στην Αφρική. Προς το πα-
ρόν, εξετάζεται η παραγωγή αποδοτικότερων οχημάτων στην 
Αίγυπτο, ενώ από το 2005 που δραστηριοποιείται στην Αίγυ-
πτο έχει παράξει άνω των 100.000 οχημάτων. 
 
Διεθνής κοινοπραξία 
Η αιγυπτιακή Juhayna Food Industries, παραγωγός γαλακτο-
κομικών και χυμών, θα σχηματίσει κοινοπραξία με την δανική 
Arla Foods. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η νέα εται-
ρεία, ArJu Food Industries, θα διευρύνει την γκάμα προϊό-
ντων της Juhayna με τυρί, βούτυρο και βρεφικές κρέμες.    
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Εκπαιδευτική συμφωνία Αιγύπτου – Ιταλίας 
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, Αίγυπτος και 
Ιταλία υπέγραψαν συμφωνία για την βελτίωση της εκπαίδευ-
σης πιλότων, καθώς και την ανάπτυξη ρυθμιστικών και επο-
πτικών δραστηριοτήτων αεροπλοΐας, με χρηματοδότηση 
$1,24 εκ. από την ΕΕ.  
 
Έσοδα Διώρυγας Σουέζ 
Τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ ανήλθαν τον Απρίλιο σε 
$422,1 εκ., έναντι $420,1 τον Μάρτιο. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Κατασκευή «monorail» 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Στέγασης, η καναδική Bombardier 
και οι αιγυπτιακές Orascom Construction και Arab Contrac-
tors, πρόκειται να κατασκευάσουν μονόγραμμο σιδηρόδρομο 
(monorail) εντός του Καΐρου. Το έργο, μήκους 52 χλμ., ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί το 2018, μέσω δεκατετραετούς δα-
νείου, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες σχετικές λεπτομέρει-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 «Έξυπνες» κάρτες καυσίμων  
Ο Υπουργός Σχεδιασμού ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη 
εφαρμογή του συστήματος «έξυπνων» καρτών προμήθειας 
καυσίμων θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου. Η προμήθεια επιδο-
τούμενων καυσίμων θα είναι δυνατή μόνο με χρήση των εν 
λόγω καρτών. Οι κάρτες θα εκδίδονται αυτόματα για το σύ-
νολο των καταγεγραμμένων διπλωμάτων οδήγησης, στοχεύο-
ντας, σε πρώτη φάση, στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
και του λαθρεμπορίου καθώς και στη δημιουργία μίας αξιόπι-
στης βάσης δεδομένων των χρηστών.  
 
Κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από την Siemens 
To Υπουργικό Συμβούλιο της Αιγύπτου ενέκρινε συμφωνία 
ύψους $8,7 δις με την Siemens για την δημιουργία τριών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με δυναμικότητα 
14.400 MW. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατα-
σκευή ενός εργοστασίου για την παραγωγή υλικού που χρησι-
μοποιείται σε αιολικά πάρκα. 
 
Παραγωγή και εισαγωγές πετρελαιοειδών 
 Σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εισα-
γωγές πετρελαιοειδών κατέγραψαν αύξηση τον Μάρτιο κατά 
94,7% σε LE4.017 δισ., έναντι Μαρτίου 2014. Η παραγωγή 
φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 7,6% σε 2,989 εκ. τον., 
έναντι 3.325 εκ. τον. Η παραγωγή αργού και πετρελαιοειδών 
αυξήθηκε κατά 3,8% σε 2,972 εκ. τον. έναντι 3,086 εκ. τον. 
Όπως και το 2014, η συνολική παραγωγή και κατανάλωση 
βρίσκονται σε αντίστοιχα επίπεδα. 
 Οι κρατικές αιγυπτιακές εταιρείες Φυσικού Αερίου EGAS 
και  Πετρελαίου EGPC επιτρέπουν πλέον στον ιδιωτικό τομέα 
να εισάγει φυσικό αέριο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) 
μέσω του εθνικού δικτύου έναντι ανταποδοτικού τιμήματος 
για την μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω των υποδομών 
των εν λόγω εταιρειών. 
Η Κυβέρνηση δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών 
για την μίσθωση και δεύτερης πλωτής μονάδας αεριοποίη-
σης υγροποιημένου φυσικού αερίου, διάρκειας πέντε ετών. 
Τον Απρίλιο είχε παραληφθεί η πρώτη, από την  νορβηγική 
εταιρεία Hoegh LNG. 
 
Υπογραφή συμφωνίας με την ιταλική ΕΝΙ 

 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αιγυπτι-
ακή Κυβέρνηση και ο ιταλικός ενεργει-
ακός κολοσσός Eni, υπέγραψαν συμ-
φωνία για έρευνα και εκμετάλλευση   
υδρογονανθράκων αξίας περίπου $ 2 
δις για περίοδο  4 ετών. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η 

ENI πρόκειται να πραγματοποιήσει επενδύσεις  ύψους $ 1,5 
δις σε έρευνες στο Σινά, $ 380 εκ. σε γεωτρήσεις σε 5 περιο-
χές βορείως του Πορτ Σάιντ, μία γεώτρηση στο Δέλτα του 
Νείλου κόστους $ 80 εκ. και μία στον Κόλπο του Σουέζ κό-
στους $ 40 εκ.  Τον Ιανουάριο, η ιταλική κρατική εταιρεία 
υπέγραψε συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλ-
λευση σε δύο νέα υπεράκτια κοιτάσματα στην Μεσόγειο. Η 
εταιρεία κατέχει ήδη το σύνολο του υπεράκτιου οικόπεδου  
Νorth Leil και 50% του «block» Karawan, όπου συνεργάζεται 
με την BP. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

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

1 Defile Kids Exhi-
bition Παιδική μόδα 22-24/08/2015 

http://
www.defiledegypt
e.com 

Defile D'Egypte Co. 
4 A El Obour Buildings - Salah Salem Road, 
 Nasr City, Cairo, Postal Code: 11371 
Tel.+ (202) 24019488 
      + (202) 24035345 
 Fax: + (202) 24051618 
e-mail: info@defiledegypte.com 

2 
Cairo Energy 
Conference and 
Exhibition 

ΑΠΕ, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, 
πετροχημικά 

1-3/09/2015 http://www.cairo-
energy.com 

Pyramids Int. Group 
84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, Cairo 
Tel. +2 02 262 33 190 / 91 
Fax. +2 02 262 33 195 
E-mail. info@pyramidsfaireg.com 

3 Sahara Exhibi-
tion 

Αγροτικός και 
κτηνοτροφικός 
εξοπλισμός 

7-10/09/2015 
http://
www.Saharaexpo.
com 

Expo Co. For organizing Fairs 
347 Sudan Street, Sahafeyeen, Giza, Egypt. 
Tel: (+202) 3346 4216 / 3344 7980 
Fax: (+202) 3347 1155 
E-mail: info@saharaexpo.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com  
web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  


