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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                      

Β3 Δ/νση Οικ. Σχέσεων με Χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου 

Ιούλιος 12 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΕΛΛΑΔΟΣ  -  ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
 

 

Η Αίγυπτος αποτελεί παραδοσιακό και ιδιαίτερα σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδος στον αραβικό κόσμο. 

Η κοινωνική εξέγερση στις 25 Ιανουαρίου 2011, που οδήγησε στην  πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ, 

προκάλεσε πολιτική αποδιοργάνωση και οικονομική αστάθεια. Εν τούτοις, η ισχυρή ελληνική επιχειρηματική 

κοινότητα (με επενδεδυμένο κεφάλαιο € 1 δις) επέλεξε να παραμείνει στην αγορά, στοχεύοντας στην 

αξιοποίηση των ευκαιριών της επόμενης ημέρας στην Αίγυπτο. Ο όγκος των συναλλαγών (2011) πλησιάζει τo 

€ 1 δις, με ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο εις βάρος της Ελλάδος, κυρίως, εξ αιτίας της εισαγωγής προϊόντων 

και υποπροϊόντων πετρελαίου. Τα κυριώτερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα στην Αίγυπτο είναι: ορυκτά 

πετρελαίου προερχόμενα από ασφαλτώδη ορυκτά, υγροποιημένο βουτάνιο, βαμβάκι, τσιγάρα, προϊόντα από 

σίδηρο και χάλυβα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας με την Αίγυπτο στους τομείς της ενέργειας, των 

μεταφορών, του τουρισμού, των τροφίμων,  των κατασκευών, της υγείας και της τεχνολογίας.  

 

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Το 2011, ο όγκος διμερούς εμπορίου σχεδόν διπλασιάσθηκε (+99,86%) σε αξία, φτάνοντας περίπου 

το € 1 δις, με αποτέλεσμα την τοποθέτηση της Αιγύπτου μεταξύ των 3 σημαντικότερων εμπορικών 

εταίρων της Ελλάδας στις 18 Αραβικές χώρες και το Ισραήλ. Οι εξαγωγές μας προς την Αίγυπτο το 

2011 έφτασαν τα € 346,788 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση +66,20%, με κυριώτερα εξαγωγικά 

προϊόντα, για αυτή την περίοδο, τα ορυκτά πετρελαίου προερχόμενα από ασφαλτώδη ορυκτά (51% 

επί του συνόλου), το υγροποιημένο βουτάνιο (15%), το βαμβάκι (7%), τα τσιγάρα (6%), και 

προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα (4%). Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας από την Αίγυπτο το 2011 

έφτασαν τα € 652,246 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 124%, με κυριώτερα προϊόντα τα 

ακατέργαστα και κατεργασμένα λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά που καταλαμβάνουν 

το 57% του συνόλου των εισαγωγών από την εν λόγω χώρα και τα ορυκτά πετρελαίου (12%). Το 

εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό εις βάρος της χώρας για το 2011, παρουσίασε δε αύξηση του 

ελλείμματος, που οφείλονταν, τόσο στον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης των αιγυπτιακών εξαγωγών σε 

προϊόντα και υποπροϊόντα πετρελαίου, όσο και στην σημαντική μείωση βασικών εξαγώγιμων 

ελληνικών προϊόντων στην αιγυπτιακή αγορά, όπως για παράδειγμα το βαμβάκι (-66,4%). Η μείωση 

στις εξαγωγές του τελευταίου οφείλεται σε αιγυπτιακή υπουργική απόφαση (αριθ. 1864/2011), με 

την οποία επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή εισαγωγής βάμβακος στην αιγυπτιακή αγορά, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πώληση του αιγυπτιακού βάμβακος συγκομιδής περιόδου 2011. 

Μετά από αντιδράσεις τόσο από ελληνικής πλευράς, όσο και από πλευράς ΕΕ, ήρθη η εν λόγω 

απόφαση. Ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, δεδομένου ότι υφίστανται ακόμη 

προβλήματα στα αιγυπτιακά τελωνεία, κατά την εισαγωγή βάμβακος. 

 

Η τελευταία (7
η
) Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδος – Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε 22-23 

Νοεμβρίου 2010, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διμερούς οικονομικής και εμπορικής 

συνέργειας (ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, βιομηχανία, γεωργία, πολιτισμός) και υπεγράφησαν 

μνημόνια συνεργασίας στον τομέα των κατασκευών, της αγροτικής έρευνας και της 

γεωπληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση εδαφικών και περιβαλλοντικών πόρων στην 

Μεσόγειο).   
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Η κοινωνική, πολιτική και οικονομική αποδιοργάνωση και αστάθεια, συνεπεία των γεγονότων της 25 

Ιανουαρίου 2011, ενδέχεται να καθυστερήσει τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών τομέων της 

αιγυπτιακής οικονομίας, τη δυναμική που προσέδωσε η είσοδος ξένων επενδυτών σε τομείς πέραν 
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του πετρελαίου και την αυξανόμενη εξωστρέφεια της αιγυπτιακής οικονομίας που συνιστούσαν 

θετικά στοιχεία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξή της. Τόσο η διεθνής οικονομική κρίση των 

προηγούμενων χρόνων, όσο και οι συνέπειες της κοινωνικής εξέγερσης προκάλεσαν πτώση στις 

εισροές συναλλάγματος από τον τουρισμό, τα έσοδα διελεύσεων από τη διώρυγα του Σουέζ, τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα, τις εισπράξεις από πωλήσεις πετρελαιοειδών, τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και τις εξαγωγές, καθώς και επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. 

Κεντρικό στόχο αποτελεί η αυστηρή τήρηση της πολιτικής οικονομικής σταθεροποίησης και 

περαιτέρω προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη στήριξη και ενίσχυση 

της απασχόλησης και την αρωγή μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχιας. 

Οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις τονίζουν την αστάθεια των μακροοικονομικών συνθηκών.  

Αν και μερικά θετικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης έχουν καταγραφεί το 2012 (π.χ. αύξηση ΑΕΠ 

5,2% το 3ο τρίμηνο 2011σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σταθεροποίηση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων σε 15 δις $), αυτά μπορεί να μην είναι βιώσιμα μεσοπρόθεσμα (π.χ. τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα έχουν ενισχυθεί από εφάπαξ εισροές από το Ιράκ και την Σ. Αραβία και αρκούν για 

εισαγωγές 3 μηνών). Οι διαρθρωτικές αδυναμίες (υψηλή ανεργία, στασιμότητα στην οικονομία και 

στις εγχώριες επενδύσεις, ισχνή εισροή ΑΞΕ) παραμένουν αμετάβλητες. Οι κυβερνητικές προβλέψεις 

για ρυθμούς ανάπτυξης 4% θεωρούνται υπεραισιόδοξες. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος επιδείνωσης 

του ισοζυγίου πληρωμών κατά την διάρκεια του 2012, ασκώντας συνεχή πίεση στην συναλλαγματική 

ισοτιμία την οποία η Κεντρική Τράπεζα έχει καταφέρει να την διατηρήσει αμετάβλητη στερώντας, 

ωστόσο, πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

(11% για το τρέχον οικ. έτος), οι ενστάσεις όσον αφορά την προέλευση και τους όρους της ξένης 

βοήθειας (ΔΝΤ) και η συνεχιζόμενη ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο επιτείνουν την αβεβαιότητα στο 

οικονομικό πεδίο. Επισημαίνεται ότι και τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι 

αμφισβητήσιμα καθώς παρατηρείται προβολή πολιτικών κριτηρίων και σκοπιμοτήτων που 

αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα    με στόχο τον εξωραϊσμό της οικονομικής πραγματικότητας.    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Το συνολικό ύψος των επενδυμένων ελληνικών κεφαλαίων στην Αίγυπτο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 

περίπου 1δις Ευρώ. Οι ελληνικές επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 2004, μετά τις εξαγορές 

που πραγματοποίησε η εταιρεία ΤΙΤΑΝ, την επέκταση του εργοστασίου Ζερίτη (Pyramids Paper 

Mill) και τις επεκτάσεις των επενδύσεων στον τομέα εξόρυξης πετρελαίου από τον Όμιλο 

Βαρδινογιάννη (KRITI OIL & GAS / VEGAS OIL & GAS S.A.). Οι ελληνικές επενδύσεις 

εντοπίζονται στους εξής τομείς: βιομηχανιών χάρτου, τσιμέντου, πετρελαίου, κατασκευών, 

τροφίμων, χρωμάτων και δομικών υλικών, συστημάτων άρδευσης και αλουμινίου, τραπεζών, 

ακινήτων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και τυχερών παιγνίων.  

 

Ζήτημα αποτελεί το φαινόμενο μαζικών προσφυγών στην δικαιοσύνη από ιδιώτες, για την ακύρωση 

πράξεων μεταβίβασης κρατικών επιχειρήσεων σε ξένους (390 αγωγές – από Σεπτ. 2011), που 

απειλούν, εφόσον δικαιωθούν, πολλές ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 30 

χρόνια. Το θέμα αυτό αφορά και ελληνική επένδυση, την περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας 

ΤΙΤΑΝΑ. Βεβαίως, η αιγυπτιακή πολιτική ηγεσία φαίνεται ότι δεν υποστηρίζει τις τακτικές αυτές 

που προέρχονται από νεαρούς της πλατείας Tahrir με πολιτικές φιλοδοξίες και παλαιο-νασσεριστές 

δικαστικούς. Γι’ αυτό και αντικατέστησε συγκεκριμένο πολυπράγμονα δικαστικό,  και ταυτόχρονα 

προώθησε σχετική προληπτική νομοθεσία, για την απόρριψη παρόμοιων αγωγών στο μέλλον. Το 

θέμα αυτό απασχολεί τόσο τις χώρες της ΕΕ όσο και τις G-8. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΙΓΥΠΤΟ  

 

Εκκρεμότητες θεσμικού πλαισίου: Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της απασχόλησης, Συμφωνία 

κοινωνικής ασφάλισης, Συμφωνία Οδικών Μεταφορών, αναθεώρηση διμερούς Αεροπορικής 

Συμφωνίας, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Λιμένος 

Αλεξάνδρειας, Μνημόνιο Συνεργασίας Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Λιμένος Αλεξάνδρειας, 

Εκκρεμότητες στην ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων: 1)Συμφωνία Αμοιβαίας Συνδρομής 

Τελωνειακών διοικήσεων 2)Μνημόνιο Κατανόησης για  Συνεργασία μεταξύ Ελληνικού Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού Μνημόνιο 3)Μνημόνιο 

Κατανόησης για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων, των τηλεπικοινωνιών και των 
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τεχνολογιών πληροφορικής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και του 

Υπουργείου Επικοινωνιών & Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αιγύπτου. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η βελτίωση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μπορεί να προκύψει από: (α) την 

εγκαθίδρυση κοινοπραξιών σε διάφορους τομείς (κατασκευαστικός, ενεργειακός, τροφίμων, χημικών 

ουσιών, πλαστικών, τουριστικός, μεταφορών, και επικοινωνιών, logistics κλπ.), (β) τη συνεργασία 

μεταξύ των εμπορικών Επιμελητηρίων των χωρών μας, (γ) τη συμμετοχή στις εμπορικές εκθέσεις και 

την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, (δ) την παροχή τεχνογνωσίας σε τομείς που η Ελλάδα 

παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσια αλιεία, 

επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκμετάλλευση υδρόβιων 

πόρων κ.λ.π., (ε) την αξιοποίηση δυνατοτήτων που θα προκύψουν από την επανενεργοποίηση και τις 

δραστηριότητες του Ελληνο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, στ) ηλεκτρική διασύνδεση 

συστημάτων μεταφοράς ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, (ζ) δυνατότητες συνεργασίας στον 

τομέα μεταφοράς φυσικού αερίου συμπιεσμένης ή υγροποιημένης μορφής με ελληνικά 

δεξαμενόπλοια μέσω των ελληνικών νησιών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

 Κυριώτερες ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο:  

 το 2011: Ορυκτά πετρελαίου προερχόμενα από ασφαλτώδη ορυκτά (51%), Βουτάνιο 

υγροποιημένο (15%), Βαμβάκι (7%), Τσιγάρα (6%), Ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα (2%), 

Πλατεά προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες (2%) κ.α. 

 Το 2010 ήταν ως εξής: Βαμβάκι (34%), Αέρια πετρελαίου και αέριους υδρογονάνθρακες  

(7%), Λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά (7%), Υδραυλικά τσιμέντα (7%), Πούρα 

(6%), Ημιτελή προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (4%), Ράβδοι από σίδηρο και χάλυβα (3%), 

Ακατέργαστα καπνά (2,5%), Μέρη και εξαρτήματα αυτοκινήτων (2%) κλπ. 

 

 Κυριώτερες ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο:  

 το 2011: Ακατέργαστα και κατεργασμένα λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά 

(57%), Ορυκτά πετρελαίου (12%), Πατάτες νωπές (4%), Αέριο φυσικό, υγροποιημένο (4%), 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (4%), Προπάνιο υγροποιημένο (2%) κλπ. 

 Το 2010 ήταν ως εξής: Λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά (51%), Λιπάσματα 

ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (8%), Πατάτες νωπές (6%), Σύρματα από χαλκό (6%), Αέρια 

πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (4%),  κ.α. 

 

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος - Αιγύπτου (σε εκατ. €) 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

Μετ. 
11/10 

Όγκος 
Εμπορίου 
(X+M) 

272,97 293,79 412,65 479,12 406,28 499,852 999,034 99,87 

Ελληνικές 
Εξαγωγές (X) 

116,82 116,57 104,74 128,74 158,89 208,662 346,788 66,20 

Ελληνικές 
Εισαγωγές (M) 

156,14 177,22 307,91 350,38 247,39 291,19 652,246 123,99 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο (X-M) 

-47,9 -60,65 -203,17 -221,64 -88,5 -82,528 -305,46   

Λόγος (Χ / Χ+Μ) 42,80% 39,68% 25,38% 26,87% 39,11% 41,74% 34,71%   

Πηγή: ΕΣΥΕ                      


