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  ∆ιµερείς  οικονοµικές σχέσεις Αιγύπτου – Τουρκίας :  

 α. πρόσφατες εξελίξεις  

 β. πορεία διµερούς εµπορίου   

 γ. σηµαντικότερες αιγυπτιακές εισαγωγές από την Τουρκία   

 

Α. Πρόσφατες εξελίξεις 

 

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αιγυπτιακών Βιοµηχανιών δήλωσε ότι η Οµοσπονδία θα υποβάλει 

αίτηµα προς το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας να επαναξιολογήσει την κοινή συµφωνία 

ελεύθερου εµπορίου µε την Τουρκία, εν µέσω αυξανόµενων διαµαρτυριών από πλευράς 

παραγωγών για ζηµία της τοπικής βιοµηχανίας, λόγω της συµφωνίας που επιτρέπει την εισαγωγή 

τουρκικών προϊόντων στην αιγυπτιακή αγορά χωρίς τελωνειακούς δασµούς . H Αίγυπτος λόγω της 

παρούσας ιδιαίτερης συγκυρίας και σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνώς, «έχει το δικαίωµα να 

αναθεωρήσει τις συµφωνίες µε κάθε χώρα για την επίτευξη των οικονοµικών συµφερόντων της».  

  

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας αρνήθηκε ότι το εν λόγω αίτηµα σχετίζεται µε την πολιτική ένταση 

µεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι οι Τούρκοι επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσεις στην 

Αίγυπτο δεν νοείται να τιµωρηθούν για θέσεις της κυβέρνησής τους και πρόσθεσε ότι η αιγυπτικαή 

Κυβέρνηση θα πρέπει να δηλώσει σαφώς  ότι προστατεύει τις τουρκικές επενδύσεις . 

 

Μέλη του Επιµελητηρίου Κλωστοϋφαντουργιών εξέφρασαν ανησυχία για την µη σύναψη νέων 

συµβάσεων µετά την ανάκληση του αιγύπτιου πρέσβυ από την Αγκυρα  φοβούµενοι αναστολή  της 

διµερούς συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου. Ωστόσο κυβερνητικοί αξιωµατούχοι διαψεύδουν 

ενδεχόµενο αναστολής της εν λόγω συµφωνίας καθώς και αρνητικών επιπτώσεων στις τουρκικές 

επενδύσεις.  . 

  

Αναλυτές πιστεύουν ότι οι αραβικές χώρες που υποστηρίζουν την Αίγυπτο θα αποσύρουν τις 

επενδύσεις τους από την Τουρκία. Ηδη, τόσο το Μαρόκο και η Αλγερία έχουν απειλήσει να 

αποσύρουν τις επενδύσεις από την Τουρκία στον απόηχο των πολιτικών εντάσεων µε την Αίγυπτο. 

Επίσης «διαρρέουν» πληροφορίες για απόσυρση του $ 1 δις που κατέθεσε η τουρκική Κυβέρνηση 

στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου. 

       

Η Οµοσπονδία Εµπορικών Επιµελητηρίων αναµένει άµεσες επιπτώσεις στις εµπορικές συναλλαγές 

µεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Αποκλείει «κρίση» στην αγορά µε την απόσυρση τουρκικών 

προϊόντων δεδοµένου ότι,  οι εισαγωγείς θα καταφύγουν σε εναλλακτικές λύσεις προς τις αραβικές 

και ευρωπαϊκές αγορές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Πορεία διµερούς εµπορίου 

 

∆ιµερές εµπόριο Αιγύπτου – Τουρκίας 

εκ. $  2011 2012 

α΄εξάµηνο 

2012 

α΄εξάµηνο 

2013 %12/11 %13/12 

              

Eισαγωγές Αιγύπτου  2.637 3.510 1.879 1.625 33,1% -13,5% 

Εξαγωγές Αιγύπτου 1.528 1.562 664 844 2,2% 27,1% 

Ογκος εµπορίου 4.165 5.072 2.543 2.469 21,8% -2,9% 

Ισοζύγιο -1.109 -1.948   -1.215  -0,781      
Επεξεργασία στοιχείων CAPMAS : Γραφείο ΟΕΥ  

 

Το 2012 η Τουρκία απορρόφησε 5,6% των αιγυπτιακών εξαγωγών (5
η
 σηµαντικότερη αγορά) και 

από την Τουρκία προήλθε το 5,1% των εισαγωγών (7
η
 στην κατάταξη). Οι αιγυπτιακές εξαγωγές 

µεταξύ 2009 και 2012 αυξήθηκαν κατά 121,6% ενώ οι εισαγωγές κατά 49,4%. Εποµένως η αύξηση 

του διµερούς εµπορίου, όσον αφορά την ποσοστιαία µεταβολή, ευνόησε σαφώς περισσότερο τις 

αιγυπτιακές εξαγωγές από ότι τις τουρκικές.  

 

Γ. Σηµαντικότερες αιγυπτιακές εισαγωγές από την Τουρκία  2012, 1
ο
 εξάµηνο 2013 

 

Σηµαντικότερες αιγυπτιακές εισαγωγές από την Τουρκία 2012 

 
Προϊόν Κωδικός Αξία $ % 

                    

Αεροπορικά καύσιμα 2710110020 1.069.935.063 30,48 

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε 

κράμα χάλυβες 

7214200000 316.128.896 9 

Βενζίνη 95 οκτανίων 2710110035 268.502.673 7,65 

Καύσιμα αεριωθούμενων 2710110040 146.371.060 4,17 

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από 

όχι σε κράμα χάλυβες 

7207190010 143.731.286 4,09 

Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα 

ορυκτά 

2710190040 57.213.604 1,63 

Πετρέλαιο Ντίζελ 2710110060 52.900.856 1,51 

Υφάσματα από βαμβάκι 5209390000 46.403.566 1,32 

Ανθρακικό του δινατρίου 2836209000 38.106.408 1,09 

Τάπητες και επενδύσεις δαπέδου 

από υφαντικές ύλες 

5703900090 33.593.941 0,96 

σύνολο εισαγωγών   3.510.840.256   

 

 

Σηµαντικότερες αιγυπτιακές εισαγωγές από την Τουρκία 1
ο
 εξάµηνο 2013 

 
Προϊόν Κωδικός Αξία $ % 

                    

Βενζίνη 95 οκτανίων 2710110035 654.977.121 40,29 

Πετρέλαιο Ντίζελ 2710110060 181.405.380 11,16 

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από 

όχι σε κράμα χάλυβες 

7207190010 67.567.288 4,16 

Ανθρακικό του δινατρίου 2836209000 18.938.233 1,17 

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε 

κράμα χάλυβες 

7214200000 15.096.150 0,93 

Υφάσματα από βαμβάκι 5209390000 14.403.286 0,89 



Χαρτομάνδηλα, χαρτοπετσέτες, 

παρόμοια είδη καθαρισμού/υγιεινής 

4818400000 12.696.080 0,78 

Δέσμες συνθετικών ινών, ακρυλικές ή 

μοντακρυλικές 

5501300000 10.619.640 0,65 

Επίσωτρα από καουτσούκ για 

επιβατικά αυτόκινητα 

4011100000 9.968.070 0,61 

Υφάσματα από βαμβάκι 5209490000 9.795.885 0,6 

σύνολο εισαγωγών   1.625.571.212   

 

Η Αίγυπτος εισάγει κυρίως από την Τουρκία πετρελαιοειδή (44% το 212 και 51% το 10 εξάµηνο 

2013)  και προϊόντα χάλυβα και σιδήρου για τον τοµέα των κατασκευών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και του γενικότερου κλίµατος που επικρατεί στην χώρα, αναµένεται 

σηµαντική υποχώρηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων από την Τουρκία και την στροφή 

των εισαγωγέων σε άλλες αγορές  Συνεπώς, είναι εµφανή τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει η 

χώρα µας διευρύνοντας το µερίδιο αγοράς της.  

 

 


