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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενισχύονται οι επιχειρηματικοί δεσμοί με την Αίγυπτο
Δυνατότητες
εμβάθυνσης
των
διμερών
επιχειρηματικών
συνεργασιών
διαπιστώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΕλλάδαςΑιγύπτου, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014, στο
πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη
Κούρκουλα και της διοργάνωσης Επιχειρηματικού Φόρουμ.
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου
της ελληνικής πλευράς κ. Γιάννη Γιώτη και του Προέδρου της αιγυπτιακής
πλευράς κ. Hani Berzi, καθώς και μελών του διμερούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου
που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς ενέργειας και κατασκευών, τροφίμων,
πληροφορικής, συσκευασίας, χαρτοποιίας, βάμβακος, ακινήτων, νομικών
υπηρεσιών. Ο Υφυπουργός κ. Δ.Κούρκουλας που ήταν παρών χαιρέτισε τη
συνάντηση και σημείωσε ότι οι παραδοσιακά καλές πολιτικές σχέσεις, οι διμερείς
συμφωνίες και η τριμερής ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
δημιουργούν γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσει μια αμοιβαία επωφελής
επιχειρηματική συνεργασία.
Σε σχόλιό του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων κ. Θανάσης
Λαβίδας υπογράμμισε ότι «όσο η Αίγυπτος εμφανίζει τάση σταθεροποίησης και
αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης, οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει έγκαιρα να μπουν
στην αγορά με στρατηγικό σχεδιασμό για μακροχρόνια παρουσία, καλύπτοντας με
τεχνογνωσία και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες τις πολλαπλές ανάγκες της». Η
συνάντηση στο Κάιρο έρχεται ως συνέχεια της προεργασίας και των επαφών του
ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων κατά τη διάρκεια των ημερίδων που διοργάνωσε
τον Οκτώβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου αναδείχθηκαν οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα αλλά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που
διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις έναντι άλλων. «Στη δύσκολη πραγματικότητα
που βιώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ στηρίζει ενεργά την επιλογή της
εξωστρέφειας με πρωτοβουλίες και ουσιαστικές δράσεις επιδιώκοντας να θεμελιώσει
και να ενισχύσει επιχειρηματικές γέφυρες», τόνισε ο κ. Λαβίδας.
Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ ο κ. Γιάννης Γιώτης αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρίες στην Αίγυπτο, «αν και
υπερτερούν –όπως σημείωσε χαρακτηριστικά οι ευκαιρίες και οι προοπτικές».
Όπως τόνισε ο κ. Γιώτης οι ελληνικές επενδύσεις κέρδισαν το στοίχημα της
παραμονής στη χώρα, τα δύσκολα τελευταία χρόνια της πολιτικής αστάθειας και
διαβλέπουν θετικά το μέλλον, ενώ πολλές άλλες έχουν θέσει στο εξαγωγικό
στόχαστρό τους την Αίγυπτο. Στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα
που προσφέρει, όπως το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, η μεγάλη αγορά 90
εκατομμυρίων καταναλωτών, η δυνατότητα αδασμολόγητων εξαγωγών σε πολλές
άλλες χώρες της Αφρικής και του Αραβικού Κόλπου».

Τα βασικά συμπεράσματα της επιχειρηματικής συνάντησης στην Αίγυπτο αφορούν
στη συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων στους παρακάτω
τομείς:
α) στην ενέργεια, λόγω των μεγάλων αναγκών της Αιγύπτου για επάρκεια και
σταθερή τροφοδότηση των δικτύων και ειδικότερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την παροχή τεχνογνωσίας για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων. Ενδιαφέρον
υπάρχει και στη διαχείριση αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την
κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας. Τονίσθηκε από πλευράς ελληνικών εταιριών
ότι η ασάφεια στη νομοθεσία και οι συχνές μεταβολές επηρεάζουν καίρια τις
επενδύσεις στον κρίσιμο αυτό τομέα και το Συμβούλιο θα αναλάβει σχετική
πρωτοβουλία προς τις αρμόδιες Αιγυπτιακές Αρχές.
β) στις κατασκευές και τα δομικά υλικά, λόγω των έργων υποδομών που
σχεδιάζονται από την Κυβέρνηση αλλά και από ιδιωτικούς φορείς.
γ) στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς διαπιστώνεται ανάγκη για
νέες ναυτιλιακές γραμμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάνοιξη νέας διόδου στη
Διώρυγα του Σουέζ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015, δημιουργεί
νέες δυνατότητες για επενδύσεις στα logistics και εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στις
μεταφορές και το εμπόριο.
δ) στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, λόγω της μεγάλης έλλειψης
εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού στην Αίγυπτο σε πολλά επαγγέλματα καθώς και
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
ε) στον τουρισμό, όπου η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και προς τις δύο χώρες
θα τροφοδοτήσει σειρά άλλων συνδεδεμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
(εστίαση, ένδυση, μεταφορές, κ.λπ.).

