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Μακροοικονομικοί δείκτες της αιγυπτιακής οικονομίας
Οικονομικό έτος: Ιούλιος / Ιούνιος 2016/17 2017/18* 2018/19* 2019/20 

(6μηνο)*

ΑΕΠ (σε τρισ. EGP – τρέχουσες τιμές) 3,470 4,437 5,322 3,095

ΑΕΠ (σε δισ. $ - τρέχουσες τιμές) 192,5 249,0 319,83 193,68

ΑΕΠ (σε τρισ. EGP – σταθερές τιμές ετών 2011/12 & 2016/17)** 1,998 3,654 3,857 1,981

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ (%) 4,2% 5,3% 5,6% 5,6%

Πληθωρισμός (τέλος Ιουνίου, %) 29,76% 14,38% 9,38% 7,10%

Ανεργία (%) 12,0% 8,9% 7,5% 8,0%

Εξαγωγές ($ δισ.) 21,73 25,83 28,49 14,25

Εισαγωγές ($ δισ.) 59,00 63,10 66,53 32,95

Όγκος Εμπορίου ($ δισ.) 80,73 88,93 95,02 47,20

Εμπορικό ισοζύγιο ($ δισ.) -37,27 -37,28 -38,03 -18,70

Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -15,9% -14,9% -12,6% -5,8%

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ δισ.) -14,39 -5,96 -10,89 -4,57

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) -6,1% -2,4% -3,6% -1,4%

Συναλλαγματικά αποθέματα (τέλος Ιουνίου, $ δισ.) 31,30 44,26 44,48 45,42

Δημοσιονομικό έλλειμμα (σε δισ. EGP) 379,59 432,70 429,95 131,46***

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -10,9% -9,8% -8,2% -2,1%***

Πρωτογενές αποτέλεσμα  (% ΑΕΠ) -1,8% 0,1% 2,0% 0,1%***

Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις ($ δισ.) 7,93 7,72 8,24 4,96

Εισερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα ($ δισ.) 21,82 26,39 25,15 13,68

Εξωτερικό χρέος ($ δισ.) 79,03 92,64 108,70 112,67

Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 33,6% 37,0% 36,0% 33,5%

Εσωτερικό χρέος (σε τρισ. EGP) 3,161 3,694 4,289 4,186***

Εσωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 91,1% 83,3% 80,6% 66,8%***

Συναλλαγματική ισοτιμία EGP- $ (τέλος Ιουνίου) 18,03 17,82 16,64 15,98

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), Αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία (CAPMAS)

*Προσωρινά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2017/18, 2018/19, καθώς και το 1ο εξάμηνο 2019/20.

**Από το οικονομικό έτος 2017/18, χρησιμοποιούνται σταθερές τιμές έτους 2016/17 για τον υπολογισμό του πραγματικού ΑΕΠ.

***Το εξάμηνο 2019/20 αναφέρεται στην περίοδο Ιουλ.-Δεκ. 2019. Τα αναφερόμενα στην υποσημείωση με τρεις αστερίσκους

στοιχεία, αναφέρονται στο διάστημα Ιουλ-Σεπτ. 2019



Οι κύριες επιπτώσεις του COVID-19 στην 

αιγυπτιακή οικονομία – τα κύρια μέτρα της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης

* Κύριες άμεσες επιπτώσεις στους κλάδους: τουρισμού, αερομεταφορών,

μεταναστευτικών εμβασμάτων, logistics

* Μείωση τοποθετήσεων ξένων κεφαλαίων σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου: 

γενικότερη τάση που αφορά τις αναδυόμενες οικονομίες, φαίνεται να έχει 

ανακοπεί

* Μέριμνα για απρόσκοπτη συνέχιση βιομηχανικής παραγωγής

* Μέσα Μαρτίου: πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης της οικονομίας & κλάδων που 

πλήττονται από την πανδημία, ύψους EGP100 δισ. ($6,37 δισ.)

* Μέσα Μαρτίου: η Κεντρική Τράπεζα (CBE) μειώνει τα βασικά επιτόκια αναφοράς 

κατά 300 μονάδες βάσης 

* Σειρά μέτρων οικονομικής ανακούφισης των επιχειρήσεων πληττόμενων κλάδων 

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (φορολογικά, διοικητικά, εξόφληση κρατικών 

οφειλών προς εταιρείες, παροχή χαμηλότοκης χρηματοδότησης κ.α.)

* Τέλος Απριλίου: αίτημα επείγουσας χρηματοδοτικής συνδρομής από το ΔΝΤ για 

γεφύρωση κενού στο ισοζύγιο πληρωμών, δημοσιονομικού κενού

* Αρχές Μαΐου: έγκριση & λήψη χρηματοδότησης από το “rapid financing 

instrument” (RFI) ύψους $2,77 δισ.

* Συνομιλίες για παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ 

($5,5-$6 δισ.) 



ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Ιδανικός συνεργάτης για το ελληνικό επιχειρείν

* Από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς και εμπορικούς εταίρους της Ελλάδος στον

Αραβικό κόσμο

* Διμερείς σχέσεις που βασίζονται σε στέρεα θεμέλια και ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς

* Η ελληνική ομογένεια στην Αίγυπτο αποτελεί θετικό παράγοντα που συμβάλλει στο

άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων

* Σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα: Γεωγραφική εγγύτητα και πολιτισμικές

ομοιότητες

* Αίγυπτος: Μεγάλη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία, ευνοϊκό επιχειρηματικό

περιβάλλον, πολιτική σταθερότητα

* Η Αίγυπτος μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη εισόδου των ελληνικών προϊόντων και

επιχειρήσεων στο χώρο της Μ. Ανατολής, του Αραβικού κόσμου και της Αφρικής

* Παράλληλα, η Ελλάδα μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη εισόδου των αιγυπτιακών

επιχειρήσεων στην Ε.Ε. και τις αγορές της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης



ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Πύλη εισόδου στην περιοχή Μ. Ανατολής & Β. 

Αφρικής, αλλά και σε ολόκληρη την Αφρική

* Η Αίγυπτος είναι μέλος περιφερειακών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών όπως οι COMESA,

AfCFTA, AGADIR, GAFTA και μπορεί γι’ αυτό να αποτελέσει πύλη για τα ελληνικά προϊόντα και

γενικότερα τις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να εισέλθουν στις αγορές του Αραβικού κόσμου και

της Αφρικής

* Η Αίγυπτος έχει ηγετικές φιλοδοξίες στο χώρο της αφρικανικής ηπείρου: φιλοδοξεί να οδηγήσει τα

αφρικανικά έθνη στο δρόμο της ανάπτυξης: στη διάρκεια της προεδρίας της στην Αφρικανική Ένωση

το έτος 2019, η Αίγυπτος ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση των διεθνών

επενδυτικών ροών προς την Αφρική, ιδιαίτερα στον τομέα ανάπτυξης υποδομών

* Η Αίγυπτος διαθέτει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε., η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το έτος 2004: η

συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο του διμερούς εμπορίου

απαλλάσσεται από δασμούς. Επιπλέον, η Συμφωνία Σύνδεσης προβλέπει την εγκαθίδρυση ζώνης

ελευθέρων συναλλαγών, που σημαίνει πρακτικά μηδενικούς δασμούς για τα προϊόντα και σταδιακή

εξάλειψη τελωνειακών διαδικασιών



Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου 2015-2019

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)
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Κορυφαίες ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο (2019)

(Το 2019, η Αίγυπτος ήταν η 12η μεγαλύτερη ξένη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα)

* Προϊόντα πετρελαίου, καύσιμα και υποπροϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο

* Βαμβάκι

* Νωπά και κονσερβοποιημένα φρούτα (κυρίως μήλα, ροδάκινα, ακτινίδια)

* Καπνός & προϊόντα επεξεργασίας καπνού

* Δομικά υλικά

* Πλαστικές ύλες & χημικά προϊόντα

* Μεταλλικά προϊόντα

* Χαρτί & χαρτόνι

* Μηχανολογικός & ηλεκτρικός εξοπλισμός

* Εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα

* Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής



Κορυφαίες ελληνικές εισαγωγές από Αίγυπτο (2019)

(Το 2019, η Αίγυπτος ήταν ο 18ος σημαντικότερος προμηθευτής της ελληνικής

αγοράς)

* Ακατέργαστο πετρέλαιο & προϊόντα επεξεργασίας πετρελαίου, φυσικό αέριο

* Πατάτες, κρεμμύδια, νωπά & μεταποιημένα λαχανικά

* Λιπάσματα

* Διάφορα οργανικά & ανόργανα χημικά προϊόντα

* Πλαστικές ύλες

* Δομικά υλικά

* Χαρτί οικιακών χρήσεων

* Κλινοσκεπάσματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα



Ζητήματα στο εμπόριο με την Αίγυπτο

* Νομοθεσία “Registration” (Διατάγματα 991/2015, 43/2016, 44/2019) – άμεσες συνέπειες

στις εισαγωγές από το εξωτερικό, από τις αρχές του 2016 -> σταδιακή βελτίωση της

κατάστασης

* Μακρόχρονες διαδικασίες επιθεώρησης φορτίων στα σημεία εισόδου (λιμάνια,

αεροδρόμια κλπ.). Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στην πλειονότητά τους από τον

Οργανισμό Ελέγχου Εξαγωγών-Εισαγωγών (GOEIC), την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων

(NFSA), το Υπ. Γεωργίας (Plant Quarantine & Veterinary Control), το Υπουργείο Υγείας

* Ειδικές διαδικασίες τοπικής ή πριν τη φόρτωση επιθεώρησης για συγκεκριμένες

κατηγορίες προϊόντων, όπως τα προϊόντα κρέατος & πουλερικών

* Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας, επισήμανσης και διάρκειας ζωής για τα τρόφιμα

* Περιπτώσεις ασυμβατότητας ή μη συμμόρφωσης αιγυπτιακών προτύπων προς

ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές



Ιδιαιτερότητες της αιγυπτιακής αγοράς, κύρια 

χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών ηθών 

στην Αίγυπτο
* Περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε επαρκή πληροφόρηση για την αγορά, συχνή έλλειψη ντόπιων στατιστικών 

στοιχείων: οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ.

* Τα διάφορα τελωνειακά τέλη & επιβαρύνσεις είναι σχετικά υψηλά, όπως και ορισμένα επιτόπια κόστη. Οι Έλληνες 

εξαγωγείς θα πρέπει να προσαρμόζουν την τιμολογιακή πολιτική τους κατά τρόπον ώστε τα προϊόντα τους να 

μπορούν να εισέλθουν στην αιγυπτιακή αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές

* Τυπικές μέθοδοι πληρωμής για τη χρηματοδότηση εισαγωγών: μέσω ανέκκλητης πίστωσης, ή έναντι φορτωτικών 

εγγράφων (μέσω του τραπεζικού συστήματος)

* Σύσταση: οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να διενεργούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές τους με την Αίγυπτο μέσω 

του τραπεζικού συστήματος, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η αποπληρωμή τους

* Τα τελευταία χρόνια, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου έχει άρει τους περισσότερους από τους περιορισμούς που ίσχυαν 

στον εγχώριο τραπεζικό τομέα και είχαν επιβληθεί παλαιότερα με στόχο την εξοικονόμηση συναλλαγματικών πόρων

* Οι ξένοι εξαγωγείς οφείλουν να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των ντόπιων συνεργατών τους στην Αίγυπτο

* Ο ξένος εξαγωγέας πρέπει να μελετά επαρκώς την αιγυπτιακή αγορά προτού αποφασίσει να διεισδύσει, 

λαμβάνοντας βοήθεια, ει δυνατόν, από πεπειραμένο και έμπιστο τοπικό συνεργάτη

* Η ξένη εταιρεία που επιθυμεί να επεκταθεί στην αιγυπτιακή αγορά θα πρέπει να είναι έτοιμη να τροποποιήσει με 

ταχύτητα κατά τις περιστάσεις τις στρατηγικές της διείσδυσης, δεδομένου ότι οι συνθήκες της αιγυπτιακής αγοράς 

είναι αρκετά ευμετάβλητες

* Οι αντιπρόσωποι ξένων επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν υπομονή με τις αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες 

διοικητικές διαδικασίες, καθώς και με τις –συνήθως μακρόχρονες- εμπορικές διαπραγματεύσεις

* Θα πρέπει επίσης να εξοικειωθούν με τις μακρόχρονες πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις της Αιγύπτου, για 

τις οποίες ο αιγυπτιακός λαός αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος

* Οι Αιγύπτιοι είναι δεινοί διαπραγματευτές σε εμπορικά θέματα. Οι διαπραγματευτικές τους μέθοδοι βασίζονται σε 

πανάρχαιες τεχνικές και πολιτισμικές παραδόσεις

* Βασικές αρχές Αιγύπτιου διαπραγματευτή: «Δεν υπάρχει βέλτιστη προσφορά η οποία δεν μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω», «ουδείς πρόκειται να υποβάλει την καλύτερη προσφορά στο ξεκίνημα μιας διαπραγμάτευσης»

* Οι Αιγύπτιοι γενικά εκτιμούν να έχουν προσωπική και φιλική σχέση με τους εμπορικούς τους εταίρους



Αίγυπτος: Μια χώρα με πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών

Η αναπτυξιακή δυναμική της Αιγύπτου, που βασίζεται στη σοβαρά σχεδιασμένη και συνεπή οικονομική πολιτική του αιγυπτιακού κράτους,

παρουσιάζει πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών σε ευρύ φάσμα κλάδων για τους Έλληνες επιχειρηματίες:

Μεγάλα έργα ανάπτυξης υποδομών:

* Οικονομική Ζώνη Διώρυγας Σουέζ

* Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα

* Χρυσό Τρίγωνο

* Αναπτυξιακό πρόγραμμα Χερσονήσου Σινά

* Αναπτυξιακό πρόγραμμα Άνω Αιγύπτου 

* Εκσυγχρονισμός & επέκταση των δικτύων μεταφορών (μετρό Καΐρου, σιδηροδρομικές γραμμές & υλικό, οδικές αρτηρίες & γέφυρες, 

λιμάνια & αεροδρόμια) 

* Κατασκευή νέων πόλεων, τουριστικών υποδομών

* Το αναπτυξιακό – επενδυτικό σχέδιο του οροπεδίου Al-Galala

* Ενεργειακά επενδυτικά σχέδια (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές αξιοποίησης κοιτασμάτων 

πετρελαίου & φυσικού αερίου, ανάπτυξη μονάδων πετροχημικών)

* Έργα διαχείρισης υδάτων, αποχέτευσης, επεξεργασίας, αφαλάτωσης, γεωργικής άρδευσης

* Το αναπτυξιακό – εγγειοβελτιωτικό πρόγραμμα των 1,5 εκατ. Feddans

➢Προβλήματα υπάρχουν, κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας, της περιπλοκότητας λειτουργίας της διοίκησης, 

καθώς και ιδιαιτεροτήτων του θεσμικού περιβάλλοντος, ωστόσο η αιγυπτιακή κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές και συνεπείς προσπάθειες 

περαιτέρω βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος



Το αιγυπτιακό θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις(1)

* Επενδυτικός Νόμος (72/2017): στοχευμένα φορολογικά κίνητρα, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή,

τον κλάδο δραστηριότητας & τον αριθμό δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης

* Το αιγυπτιακό επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο εγγυάται τον επαναπατρισμό κερδών, την ιδιοκτησία γης και

κτιρίων, την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε ξένο νόμισμα, καθώς και ίση μεταχείριση εγχώριων και

ξένων επενδυτών

* Ο Επενδυτικός Νόμος του 2017 προβλέπει τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες κινήτρων:

❑Ειδικά κίνητρα: Φορολογικές εκπτώσεις μεταξύ 30% και 50% για περίοδο 7 ετών

❑Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιστροφές έως και του 50% του κόστους κτήσης της γης, όσον αφορά

βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια

❑Δυνατότητα πληρωμής του κόστους σύνδεσης των εγκαταστάσεων νέων επενδυτικών σχεδίων με τις

κοινωφελείς παροχές τηλεπικοινωνιών, ρεύματος, νερού κλπ. από το αιγυπτιακό κράτος

❑Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενίσχυση του ρόλου της κρατικής Αρχής επενδύσεων –

GAFI- ως υπηρεσίας “one-stop-shop”

❑Δυνατότητα παροχής πρόσθετων επενδυτικών κινήτρων από το κράτος: προσφορά γαιών με σκοπό

την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στρατηγικού χαρακτήρα

❑Παροχή στους ξένους επενδυτές δυνατότητας απασχόλησης στελεχών από το εξωτερικό σε ποσοστό

έως 20% του συνολικού υπαλληλικού δυναμικού τους

❑Επαναφορά του καθεστώτος των ιδιωτικών ελευθέρων ζωνών

❑Σειρά απαλλαγών από δασμούς, φόρους, διαδικασίες εισαγωγών & εξαγωγών για επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες ζώνες

❑Θέσπιση νέων μηχανισμών επίλυσης επενδυτικών διαφορών

Online Επενδυτικός Χάρτης Αιγύπτου:

https://www.investinegypt.gov.eg/english//pages/sectorandgeographies.aspx

https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/sectorandgeographies.aspx


Το αιγυπτιακό θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις (2)

* Διάταγμα 2310/2017 (Οκτώβριος 2017): έθεσε σε ισχύ τους εκτελεστικούς κανονισμούς

του νέου επενδυτικού νόμου

* Δραστηριότητες που ενθαρρύνονται από τον Επενδυτικό Νόμο του 2017: (α)

Βιομηχανία, (β) Γεωργία, (γ) Εγχώριο εμπόριο, (δ) Εκπαίδευση, (ε) Υγεία, (στ) Μεταφορές,

(ζ) Τουρισμός, (η) Κατασκευές & οικιστική ανάπτυξη, (θ) Αθλητισμός, (ι) Ενέργεια &

παραγωγή ηλεκτρισμού, (ια) Αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου &

φυσικών πηγών, (ιβ) Πόσιμο νερό, (ιγ) Τεχνολογία επικοινωνιών & πληροφορικής

* Ελεύθερες ζώνες: Το καθεστώς λειτουργίας τους διέπεται από το Νόμο 72/2017. Οι

εισαγωγές της πλειονότητας των πρώτων υλών και γενικότερα των αγαθών απαλλάσσεται

από δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τελωνειακές διαδικασίες

* Οι 9 δημόσιες ελεύθερες ζώνες, οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του GAFI, είναι

συγκεντρωμένες στις περιφέρειες της Αλεξάνδρειας, του Σουέζ, του Πορτ Σαΐντ, της

Δαμιέττης, της Ισμαηλίας και του Καΐρου, ενώ δύο ζώνες, στις περιοχές Qeft και Shibin El

Kom, βρίσκονται στις περιφέρειες Άνω Αιγύπτου και Δέλτα του Νείλου, αντίστοιχα

* Την τριετία 2017-2019 ο GAFI ανακοίνωσε τη δημιουργία νέων ελευθέρων ζωνών, σε

περιοχές όπως η Nuweiba (Νότιο Σινά), το Ασουάν και η Μίνια (Άνω Αίγυπτος)

* Στρατηγικός στόχος: δημιουργία 7 νέων ελευθέρων ζωνών στις περιφέρειες: Μίνια,

Νοτίου Σινά, Νέας Ισμαηλίας, Γκίζα, Dakahlia, Ασουάν, Kafr El-Sheikh

* Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (Διώρυγα Σουέζ), Επενδυτικές Ζώνες, Τεχνολογικές Ζώνες

* Βιομηχανικές Ζώνες



Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο

Η Αίγυπτος αποτελεί από τους κορυφαίους προορισμούς των ελληνικών

επενδύσεων στο εξωτερικό: Το απόθεμα ελληνικών επενδύσεων στη χώρα

εκτιμάται σε περίπου €1,2 δισ. (στοιχεία Enterprise Greece, 2017)

Κύριοι τομείς δραστηριότητας για τις ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο:

✓ τσιμεντοβιομηχανία

✓ έρευνα & αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

✓ κατασκευές

✓ παραγωγή δομικών υλικών & χρωμάτων

✓ παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και συστήματα logistics αλουμινίου

✓ βιομηχανία τροφίμων

✓ συστήματα άρδευσης

✓ τραπεζικές υπηρεσίες

✓ παραγωγή προϊόντων χαρτιού

✓ θαλάσσιες & αέριες μεταφορές

✓ υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης



Τομείς διμερούς οικονομικής & εμπορικής συνεργασίας 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερες προοπτικές

 Ενέργεια: Πετρέλαιο & Αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνεργασίες δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, έρευνα &

εκατέρωθεν επενδύσεις)

 Τεχνολογία περιβαλλοντικής προστασίας: ανταλλαγή τεχνογνωσίας, από κοινού έρευνα, προώθηση κοινών

προγραμμάτων, εξαγωγές ελληνικού εξοπλισμού

 Κατασκευές, δομικά υλικά: κοινά επενδυτικά - κατασκευαστικά σχέδια, ελληνική συμμετοχή στα μεγάλα

αιγυπτιακά αναπτυξιακά έργα (“Mega Projects”), χρηματοδοτήσεις κατασκευαστικών έργων, ανταλλαγή

τεχνογνωσίας

 Γεωργία, αγροτικός εξοπλισμός: συνεργασία σε αγροτική έρευνα (εναρμόνιση φυτοϋγειονομικών προτύπων,

ανταλλαγή τεχνογνωσίας)

 Υγεία: νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανία, ιατρικός εξοπλισμός

 Μεταφορές & Logistics: οδικές & αεροπορικές μεταφορές, συνεργασία μεταξύ ελληνικών και αιγυπτιακών λιμένων

 Θαλάσσιες μεταφορές & συναφείς υπηρεσίες, συνεργασία στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα

 Επενδύσεις: ανταλλαγή πληροφόρησης, αμοιβαία προστασία & προώθηση επενδύσεων

 Τουρισμός

 Επενδύσεις στον κλάδο ακινήτων

 Βιομηχανική συνεργασία: ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών, συνεργασία στους τομείς πιστοποίησης & εναρμόνισης

προτύπων

 Βιομηχανία τροφίμων & ποτών

 Συνεργασία στον κλάδο επικοινωνιών & τεχνολογίας πληροφορικής

 Διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση & επεξεργασία υγρών λυμάτων & στερεών αποβλήτων, ανάπτυξη

συστημάτων αγροτικής αποστράγγισης & άρδευσης

 Franchising: στους κλάδους ρούχων, επίπλων, ξενοδοχείων, καταστημάτων δώρων / gadget stores, αλυσίδων

ταχυεστίασης κ.α.

 Εξοπλισμός αμυντικής βιομηχανίας, αμυντική τεχνογνωσία



Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

18, Aisha El Taymuria Street, Garden City

Tel.: +202-27948482, 27952036

Fax: +202-27940684

E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr

Web site: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811

Περιέχει Οδηγό Επιχειρείν για την Αίγυπτο, έρευνες αγοράς (διαθέσιμα στα ελληνικά)

THANK YOU!

mailto:ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811

