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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $42,61 δισ. το Μάρτιο 2018 

Στο τέλος Μαρτίου τρέχοντος έτους, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου α-

νήλθαν σε $42,61 δισ., έναντι $42,52 δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου, $38,21 δισ. στο 

τέλος Ιανουαρίου και $37,02 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει το τελευταίο εννεάμηνο 

σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών του 2011. 

 

Αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών 1ου εξαμήνου οικονομικού έτους 2017/18 

Σύμφωνα με δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, 

κατά το 1ο εξάμηνο οικονομικού έτους 2017/18, το ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε 

πλεόνασμα ύψους $5,59 δισ., έναντι πλεονάσματος $7,02 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Το 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών οφείλεται αφ’ ενός στον περαιτέρω δραστικό πε-

ριορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 64% και αφ’ 

ετέρου στο σημειωθέν πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών, ύψους $10,43 δισ., που ήταν χαμηλότερο ωστόσο του πλεονάσματος 

ύψους $18,72 δισ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο οικονομικού έτους 2016/17. Η εν λόγω 

μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε α-

ποπληρωμές υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου στη διάρκεια του 1ου 

εξαμήνου 2017/18.  

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών κατά το 

1ο εξάμηνο 2017/18 οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη αύξηση των καθαρών επενδύ-

σεων χαρτοφυλακίου (η οποία εξηγείται κυρίως από την άνοδο των τοποθετήσεων ξέ-

νων επενδυτών σε έντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου) στο επίπεδο των 

$8,02 δισ. (έναντι μόλις $212,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2016/17), και δευτερευόντως στις 

καθαρές άμεσες επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε $3,76 δισ. το 1ο εξάμηνο 2017/18 

(εκ των οποίων $2,1 δισ. αφορούσαν επενδύσεις στον πετρελαϊκό κλάδο), έναντι $4,29 

δισ. το 1ο  εξάμηνο 2016/17 (μείωση 12,2%).  

Κατά το 1ο εξάμηνο 2017/18, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μειώθη-

κε κατά 1,4% στα $18,75 δισ., λόγω της υψηλότερης αύξησης των εξαγωγών κατά 

15,4% στα $12,05 δισ. έναντι εκείνης των εισαγωγών κατά 4,5% στα $30,8 δισ. Το 

πλεόνασμα υπηρεσιών τριπλασιάστηκε (αύξηση 202%) στα $5,31 δισ. (με υπερτριπλα-

σιασμό των εσόδων από τον τουρισμό στα $4,98 δισ., αλλά και αύξηση των εσόδων 

της Διώρυγας Σουέζ κατά 10,1% στα $2,77 δισ.). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβι-

βάσεων βελτιώθηκε κατά 29,5% (στα $13,09 δισ.), εξαιτίας της αύξησης των εισερχό-

μενων μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά 29,3% σε $13,07 δισ.  

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω επιμέρους κινήσεων, και κυρίως των σημαντικότατων 

βελτιώσεων των ισοζυγίων υπηρεσιών και μεταβιβάσεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών της Αιγύπτου παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, αξιόλογη 

βελτίωση κατά το 1ο εξάμηνο τρέχοντος οικονομικού έτους, ανερχόμενο σε $3,39 δισ., 

έναντι $9,41 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2016/17. 



 

 

Νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 13,32% το 

Μάρτιο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κε-

ντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε 

το Μάρτιο 2018 νέα σημαντική αποκλιμάκωση έναντι του 

Φεβρουαρίου, φθάνοντας μάλιστα το χαμηλότερο επίπεδό 

του μετά το Μάιο 2016, ανερχόμενος σε 13,32% σε ετήσια 

βάση, έναντι 14,4% το Φεβρουάριο, 17,07% τον Ιανουάριο 

και 21,9% το Δεκέμβριο 2017. Ο δομικός πληθωρισμός 

μειώθηκε επίσης ελαφρώς το Μάρτιο σε 11,59% σε ετήσια 

βάση, έναντι 11,88% το Φεβρουάριο, 14,35% τον Ιανουά-

ριο και 19,86% το Δεκέμβριο 2017. 

 

Διάθεση αιγυπτιακών κρατικών ομολόγων σε Ευρώ 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις αρχές Απρι-

λίου το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών διέθεσε κρατι-

κά ομόλογα σε Ευρώ, οκταετούς και δωδεκαετούς διάρ-

κειας, συνολικής αξίας €2,46 δισ., με μέσες αποδόσεις 

4,75% και 5,625% αντίστοιχα. Η διάθεση των ομολόγων 

πραγματοποιήθηκε από τις τράπεζες Deutsche Bank, BNP 

Paribas, Standard Chartered Bank και την εγχώρια Alex 

Bank που ανήκει στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό όμιλο 

Intesa SanPaolo, οι οποίες είχαν επιλεγεί για να διαχειρι-

στούν την έκδοση, προώθηση και διάθεση των εν λόγω 

ομολόγων. Σημειώνεται ότι προηγουμένως, στο διάστημα 3

-6/4, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al-Garhy είχε πραγματο-

ποιήσει roadshow για την προώθηση των ομολόγων στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, 

«πρόκειται για εξαιρετικά επιτυχημένη διάθεση κρατικών 

ομολόγων, δεδομένου ότι η ζήτηση για τα διατεθέντα αι-

γυπτιακά ομόλογα έφθασε τα €7,5 δισ., από 350 επενδυτές 

από 35 συνολικά χώρες». Σύμφωνα με δήλωση του κ. Al-

Garhy στις 11/4, η Αίγυπτος στοχεύει να διαθέσει στις δι-

εθνείς αγορές κρατικά ομόλογα σε ξένο νόμισμα, συνολι-

κής αξίας $6-7 δισ.  

 

Αύξηση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος τον 

Ιανουάριο 2018 (CAPMAS) 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Απριλίο-

υ η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), τα οποία 

έρχονται σε αντίθεση με εκείνα που είχε παρουσιάσει το 

Μάρτιο ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, το 

αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 4% σε ετή-

σια βάση τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους, ανερχόμενο σε 

$3,62 δισ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αιγυπτιακές εξαγω-

γές αυξήθηκαν κατά 7% τον Ιανουάριο 2018 –έναντι του 

Ιανουαρίου 2017- και ανήλθαν σε $2,15 δισ., ενώ οι εισα-

γωγές αυξήθηκαν επίσης κατά 5,1% και ανήλθαν σε $5,77 

δισ. Η αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών αποδίδεται στη 

σημαντικότατη άνοδο των εξαγωγών πετρελαιοειδών 

(+174,9%), καθώς επίσης των εξαγωγών απορρυπαντικών 

(+31,4%), γαλακτοκομικών (+9,7%) και ετοίμων ενδυμά-

των (+5,7%). 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών κατά 15% το 

1ο τρίμηνο 2018 

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εμπορίου & 

Βιομηχανίας κ. Kabil στο τέλος Απριλίου, οι αιγυ-

πτιακές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 

15% κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανερ-

χόμενες σε $6,324 δισ., έναντι $5,52 δισ. το αντί-

στοιχο τρίμηνο του 2017. Κατά τον Υπουργό, το 

αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 2%, 

ενώ ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

αυξήθηκε κατά 9% στη διάρκεια του 1ου τριμήνου 

του 2018.  

 

Ο προϋπολογισμός του προσεχούς οικονομικού 

έτους στο κοινοβούλιο 

Στις 15/4, οι Υπουργοί Οικονομικών, κ. Al-Garhy 

και Προγραμματισμού, κα El-Saeed, παρουσίασαν 

στην ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου τον 

προϋπολογισμό του προσεχούς οικονομικού έτους 

(2018/19) και το κοινωνικό-οικονομικό πρόγραμμα 

της κυβέρνησης για το νέο οικονομικό έτος, το ο-

ποίο ξεκινά τον Ιούλιο 2018. Προηγουμένως, στις 

αρχές Απριλίου, το σχέδιο προϋπολογισμού του 

2018/19 -στην τελική του μορφή, η οποία είχε ε-

γκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στο τέλος 

Μαρτίου- εισήχθη προς συζήτηση στο πλαίσιο της 

αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, οι συζητήσεις επί του προϋπολογισμού 

στις συναρμόδιες επιτροπές του κοινοβουλίου ανα-

μένεται να διαρκέσουν περίπου ένα μήνα, ενώ στη 

συνέχεια θα ετοιμαστεί τελική έκθεση που θα εισαχ-

θεί, μαζί με τον προϋπολογισμό και το κοινωνικό-

οικονομικό πρόγραμμα στην ολομέλεια προς ψήφι-

ση. 

Καθώς το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 

προσεχούς οικονομικού έτους έχει κατατεθεί στην 

ολομέλεια του κοινοβουλίου προς συζήτηση και 

ψήφιση, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αφιέρωσε 

στο τέλος Απριλίου αρκετές σελίδες σε αναλύσεις 

και εκτιμήσεις όσον αφορά τους στόχους αλλά και 

τις ενδεχόμενες δυσκολίες του προϋπολογισμού. 

Κατ’ αρχάς, ορισμένοι από τους στόχους του προϋ-

πολογισμού κρίνονται μάλλον υπεραισιόδοξοι, με-

ταξύ αυτών ο αναπτυξιακός ρυθμός του 5,8%, η 

επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσμα-

τος 2% και ο περιορισμός του συνολικού ελλείμμα-

τος σε 8,4% του ΑΕΠ, ο περιορισμός του δημοσίου 

χρέους σε 91% με 92% του ΑΕΠ και η μείωση του 

δείκτη πληθωρισμού στο επίπεδο του 10%.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολο-

γισμού, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προσδοκά κατ’ 

αρχάς συνολικά δημόσια έσοδα ύψους περίπου 

EGP989 δισ. ($55,9 δισ.), υψηλότερα κατά 22% των 

αναμενόμενων του τρέχοντος οικονομικού έτους, εκ 

των οποίων EGP770,28 δισ. υπό μορφή φορολογι-

κών  και τελωνειακών εσόδων, με τα πρώτα να εκτι- 
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μάται πως θα εμφανιστούν αυξημένα κατά 23,4% έναντι 

των εσόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους, στο επίπε-

δο των EGP195 δισ., τα δε δεύτερα να εκτιμάται πως θα 

είναι αυξημένα κατά περίπου 18,5% έναντι του 2017/18. 

Επίσης, η κυβέρνηση προσβλέπει σε αυξημένα έσοδα, 

της τάξεως των EGP10 δισ., από την υλοποίηση της πρώ-

της φάσης των προγραμματιζόμενων ιδιωτικοποιήσεων 

23 κρατικών επιχειρήσεων, μέσω διάθεσης μεριδίων των 

μετοχικών τους κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο. Ο προϋ-

πολογισμός του έτους 2018/19 προσβλέπει επίσης σε 

δραστικές περικοπές των κρατικών επιδοτήσεων τόσο 

στα καύσιμα, κατά περίπου 21%, όσο και στην ηλεκτρι-

κή ενέργεια, κατά περίπου 45%, οι οποίες ωστόσο εκτι-

μάται πως θα τροφοδοτήσουν αναζωπύρωση του πληθω-

ρισμού, με αποτέλεσμα ο στόχος πληθωρισμού σε πλησί-

ον του 10% στο τέλος του οικονομικού έτους να φαίνεται 

μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί.  

Από την άλλη πλευρά, η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει 

σε ελαφρότατη αύξηση –κατά EGP1 δισ.- των κοινωνι-

κών δαπανών της στο επίπεδο των EGP332 δισ., ενώ έχει 

εγγράψει στον προϋπολογισμό κονδύλια δημοσίων επεν-

δύσεων συνολικού ύψους EGP148,5 δισ., εκ των οποίων 

EGP100 δισ. θα καλυφθούν μέσω χρηματοδοτήσεων από 

το κρατικό ταμείο. Σημειώνεται ότι οι κρατικές χρηματο-

δοτήσεις δημοσίων επενδύσεων το έτος 2018/19 εμφανί-

ζονται κατά 43% υψηλότερες έναντι εκείνων του τρέχο-

ντος οικονομικού έτους –ποσοστό που αποτελεί το μεγα-

λύτερο ρυθμό αύξησης των δημοσίων επενδύσεων της 

τελευταίας δεκαετίας- με βασικό σκοπό την υλοποίηση 

των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που χρηματοδοτού-

νται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το συνολικό ύψος 

των κρατικών δαπανών κατά το προσεχές οικονομικό 

έτος υπολογίζεται σε EGP1,424 τρισ., που αποτελεί ιστο-

ρικά υψηλό επίπεδο δαπανών.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 

2018/19, το ένα τρίτο του δημοσιονομικού ελλείμματος 

αναμένεται να καλυφθεί από διεθνείς πηγές (από το 

ΔΝΤ: εκταμίευση δύο δόσεων ύψους $4 δισ. στο πλαίσιο 

της τριετούς χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς την Αί-

γυπτο, από την έκδοση και διάθεση κρατικών ομολόγων 

στις διεθνείς αγορές: εκτιμώμενο ύψος $7 δισ., καθώς 

επίσης από ορισμένα διμερή δάνεια, αλλά και την έκδοση 

και διάθεση εντόκων γραμματίων του δημοσίου). Ση-

μειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι 

διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα κυμαν-

θούν περί τα $67 το βαρέλι. Ως κύριοι παράγοντες που 

εκτιμάται από τους οικονομικούς αναλυτές ότι ενδεχομέ-

νως θα προκαλέσουν «εκτροχιασμό» του αιγυπτιακού 

προϋπολογισμού κατά το προσεχές οικονομικό έτος, ανα-

φέρονται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η περαιτέ-

ρω ενίσχυση του δολλαρίου έναντι του αιγυπτιακού νο-

μίσματος, καθώς και οι διεθνείς εντάσεις που μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά το διεθνές εμπόριο και –συνεπώς- 

τις διελεύσεις από τη Διώρυγα Σουέζ.      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Επανεκλογή Προέδρου Al Sisi στην ηγεσία της Αιγύ-

πτου 

Στις 2 Απριλίου ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσμα-

τα των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν 

στο διάστημα 26-28 Μαρτίου τρέχοντος έτους, σύμφωνα 

με τα οποία ο Πρόεδρος Al Sisi επανεξελέγη στο ανώτα-

το αξίωμα της Αιγύπτου, συγκεντρώνοντας το 97,08% 

των συνολικών ψήφων. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 

συμμετοχής των Αιγυπτίων εκλογέων ανήλθε σε πλησίον 

του 41,05%, καθώς 24,2 εκατ. πολίτες, επί συνόλου 59,1 

εκατ. εγγεγραμμένων εκλογέων, προσήλθαν στις κάλπες 

προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, η επανεκλο-

γή Al Sisi οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το συντριπ-

τικά μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος φάνηκε 

πεπεισμένο σχετικά με την αναγκαιότητα και την αποτε-

λεσματικότητα του προγράμματος οικονομικών μεταρ-

ρυθμίσεων της κυβέρνησης, θεωρώντας πως ουσιαστικά 

ήταν αυτό που «έσωσε» τη χώρα από την προ τριετίας 

επαπειλούμενη οικονομική κατάρρευση, και προσδοκώ-

ντας περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου οικονομικής α-

νάπτυξης και των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα.  

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος κ. Al Sisi προέτρεψε τις 

τελευταίες ημέρες του Μαρτίου τα στελέχη της κυβέρνη-

σής του να συνεχίσουν απρόσκοπτα την υλοποίηση του 

προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δίνοντας 

έμφαση στην αύξηση των δημοσίων δαπανών στους κλά-

δους υποδομών, υγείας και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 

κρατικού προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού 

έτους (2018/19), παραμένοντας ωστόσο σταθερά προση-

λωμένοι στους κεντρικούς δημοσιονομικούς στόχους 

περιορισμού του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους 

ως ποσοστών του ΑΕΠ, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυ-

ση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών και των επεν-

δυτών. Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Οι-

κονομικών κ. Al-Garhy στις 3/4, στη διάρκεια της δεύτε-

ρης θητείας Al Sisi προσδοκάται ο περαιτέρω δραστικός 

περιορισμός του επιπέδου του δημοσιονομικού ελλείμμα-

τος ως ποσοστού του ΑΕΠ, σε 4% έως το έτος 2022. 

 

Η Αίγυπτος δεύτερος ελκυστικότερος προορισμός για 

επενδύσεις στην Αφρική 

Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας με τίτλο 

“Africa Investment Index 2018” του –με έδρα την Ελβε-

τία- διεθνούς ομίλου οικονομικών ερευνών Quantum 

Global Research Lab, η Αίγυπτος κατετάγη δεύτερος 

ελκυστικότερος επενδυτικός προορισμός στην αφρικανι-

κή ήπειρο, πίσω από το Μαρόκο, ακολουθούμενη από 

την Αλγερία, τη Μποτσουάνα και την Ακτή Ελεφαντο-

στού. Ο ως άνω δείκτης επενδυτικής ελκυστικότητας 

της εταιρείας Quantum Global συνυπολογίζει παράγο-

ντες όπως η σταθερή παρουσία ισχυρής οικονομικής 

ανάπτυξης, η γεωστρατηγική σημασία, η παρουσία στα-

θερά ισχυρών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, τα 

επίπεδα δημοσίου χρέους, οι δείκτες κοινωνικής ανά- 
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πτυξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 

και η συνολική εικόνα του επιχειρηματικού περιβάλλο-

ντος, κατά την κατάταξη των χωρών ως επενδυτικών 

προορισμών.     

  

Σε στασιμότητα το Μάρτιο ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊ-

κός τομέας της οικονομίας 

Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον 

κλάδο μεταποίησης (PMI) για την Αίγυπτο που δημο-

σιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής 

ανάλυσης της εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD, ο 

ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός τομέας της αιγυπτιακής οικο-

νομίας παρουσίασε στασιμότητα στη διάρκεια του Μαρ-

τίου 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI μειώθηκε 

οριακά στις 49,2 μονάδες, από 49,7 μονάδες το Φεβρου-

άριο, ενώ οριακά αυξήθηκαν οι νέες παραγγελίες για 

εξαγωγές του κλάδου μεταποίησης, για τρίτο συνεχόμε-

νο μήνα, με την αύξηση της ζήτησης να προέρχεται από 

αγορές της Μ. Ανατολής. Από την άλλη, τα επίπεδα 

δραστηριότητας και παραγωγής του κλάδου μεταποίη-

σης παρέμειναν περίπου σταθερά στη διάρκεια του 

Μαρτίου, ενώ οι προοπτικές μεγέθυνσης, όπως τις αντι-

λαμβάνονται οι υπεύθυνοι αγορών των αιγυπτιακών 

βιομηχανιών, έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο του τε-

λευταίου οκταμήνου. Σύμφωνα με την τράπεζα, παρά το 

γεγονός ότι η γενικότερη εικόνα της αιγυπτιακής οικο-

νομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος βελτιώ-

νεται, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις του προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων –μεταξύ των οποίων οι πληθωριστικές 

πιέσεις- υποχωρούν, φαίνεται ότι η μεταστροφή του κλί-

ματος και των προσδοκιών του κλάδου μεταποίησης 

προς το θετικότερο πρόκειται να καθυστερήσει λίγο α-

κόμη, περιμένοντας να παγιωθούν προηγουμένως τα 

οφέλη των μεταρρυθμίσεων επί της πραγματικής οικο-

νομίας.      

 

Συστάσεις ΔΝΤ για εντατικοποίηση οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων 

Όπως δήλωσε στις αρχές Απριλίου –λίγες ημέρες μετά 

την επανεκλογή του Προέδρου Al Sisi- ο επικεφαλής 

του ΔΝΤ για το χαρτοφυλάκιο Αιγύπτου κ. Subir Lall, 

«η μέχρι τώρα πρόοδος του προγράμματος οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι ικα-

νοποιητική, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες μεταρ-

ρυθμίσεις προκειμένου να τονωθεί περαιτέρω ο ιδιωτι-

κός τομέας της οικονομίας και να δημιουργηθούν θέσεις 

εργασίας». Ο κ. Lall πρόσθεσε ότι «το ΔΝΤ δε σχολιά-

ζει τις πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στα 

κράτη μέλη, επισημαίνει ως θετικές οικονομικές εξελί-

ξεις τη δραστική μείωση του πληθωρισμού και του δη-

μοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, αλ-

λά και τη σταδιακή αύξηση του αναπτυξιακού ρυθμού 

της οικονομίας, ενώ τονίζει την ανάγκη επίτευξης ακό-

μη υψηλότερου, ισόρροπου ρυθμού ανάπτυξης, χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικών και οικονομικών ομάδων του 

πληθυσμού».  

Ο κ. Lall επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης περαιτέρω 

μέτρων ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματι-

κότητας της δημόσιας και της εταιρικής διακυβέρνησης, 

ενίσχυσης του ανταγωνισμού, καθώς και μέτρων για τη 

βελτίωση της ενσωμάτωσης των γυναικών και της νεο-

λαίας στην αγορά εργασίας, για τη βελτίωση της πρόσ-

βασης στην αγορά γης, για τον περιορισμό του ρόλου 

του κράτους και την ενδυνάμωση των κοινωνικών πολι-

τικών προς προστασία των οικονομικά ευάλωτων ομά-

δων του πληθυσμού. Επίσης, τόνισε την ανάγκη συνέχι-

σης των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 

εξασφάλιση επαρκούς περιθωρίου δημοσιονομικών πό-

ρων που θα μπορούν να επανεπενδυθούν σε δημιουργία 

υποδομών, σε ανάπτυξη των κλάδων υγείας και εκπαί-

δευσης και σε στοχευμένη χρηματοδότηση των ασθε-

νέστερων κοινωνικών ομάδων. 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Αίγυπτος έχει λάβει από 

το ΔΝΤ τρεις δόσεις, ύψους $6,08 δισ., στο πλαίσιο της 

τριετούς διάρκειας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του 

Ταμείου προς τη χώρα, συνολικού ύψους $12 δισ., ενώ η 

προσεχής 4η δόση, ύψους $2 δισ., αναμένεται να εκταμι-

ευθεί προς τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, αφού προηγουμέ-

νως ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη 3η αξιολόγηση 

από το ΔΝΤ της πορείας υλοποίησης του προγράμματος 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η αιγυπτια-

κή κυβέρνηση.          

 

Αποτυχία τριμερών διαπραγματεύσεων για το αιθιο-

πικό Μεγάλο Φράγμα 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, οι τριμερείς συ-

νομιλίες αντιπροσωπειών από την Αίγυπτο, την Αιθιοπία 

και το Σουδάν σχετικά με τις επιπτώσεις του αιθιοπικού 

Μεγάλου Φράγματος στη ροή των υδάτων του ποταμού 

Νείλου που έλαβαν χώρα στο Σουδάν στις αρχές Απρι-

λίου, δεν κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσμα. Οι αντιπρο-

σωπείες περιελάμβαναν του ΥΠΕΞ, καθώς και τους αρ-

μόδιους Υπουργούς Υδάτινων Πόρων και Άρδευσης, 

αλλά και τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των 

τριών χωρών. Όπως δήλωσε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, κ. 

Shoukry, «οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για υπέρβαση 

του αδιεξόδου στις τριμερείς συνομιλίες για το Φράγμα, 

καθώς εντός περιόδου 30 ημερών θα διεξαχθεί νέος γύ-

ρος διαπραγματεύσεων». Σημειώνεται ότι η Αιθιοπία 

αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους να ξεκινήσει τη 

δοκιμαστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 

Φράγμα.      

 

Δημοσιεύματα περί περικοπών επιδοτήσεων καυσί-

μων και ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς οικονομικού 

Τύπου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αναμένεται να περικό-

ψει τις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα και την ηλε-

κτρική ενέργεια κατά 26% και 47% αντίστοιχα, κατά το 

οικονομικό έτος 2018/19. Το ύψος των κρατικών επιδο-

τήσεων καυσίμων αναμένεται να ανέλθει σε EGP89,075 

δισ., ενώ εκείνων ηλεκτρικής ενέργειας σε EGP16 δισ., 

αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται αύξηση 
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των κρατικών επιδοτήσεων στα τρόφιμα κατά περίπου 

5%, σε EGP86,175 δισ. στη διάρκεια του οικονομικού 

έτους 2018/19. Σύμφωνα με εγχώρια δημοσιεύματα, οι 

αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη διάρκεια του 1ου 

τριμήνου του οικονομικού έτους 2018/19 αναμένεται να 

είναι της τάξεως μεταξύ 35% και 45%.  

 

Υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας με την ΠΤ για 

την αιγυπτιακή εκπαίδευση 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 21/4 

–στο περιθώριο της εαρινής συνόδου της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον (20-22/4)- υ-

πεγράφη η χρηματοδοτική συμφωνία με την Παγκόσμια 

Τράπεζα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης 

στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Αιγύπτου. Δια 

της εν λόγω συμφωνίας, η Παγκόσμια Τράπεζα θα πα-

ράσχει στην Αίγυπτο χρηματοδοτικά κεφάλαια της τά-

ξεως των $500 εκατ. για την ενίσχυση των μεταρρυθμί-

σεων που επιχειρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης στη 

χώρα κατά την προσεχή πενταετία. Στόχους των χρημα-

τοδοτήσεων που θα παράσχει η Παγκόσμια Τράπεζα α-

ποτελούν η εξασφάλιση της πρόσβασης σε νηπιαγωγεία 

για περίπου 500 χιλ. παιδιά, η επιμόρφωση περίπου 500 

χιλ. δασκάλων και επαγγελματιών της εκπαίδευσης σε 

νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογίες, ο εφοδια-

σμός 1,5 εκατ. σπουδαστών και καθηγητών με ψηφιακά 

εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και η αναμόρφωση και ο εκ-

συγχρονισμός των συστημάτων αξιολόγησης των σπου-

δαστών και της διαχείρισης των σχετικών πληροφορια-

κών συστημάτων. Οι -στοχευμένες στον κλάδο εκπαίδευ-

σης- χρηματοδοτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας εντάσ-

σονται στο πλαίσιο του μακρόπνοου αναπτυξιακού προ-

γράμματος της αιγυπτιακής κυβέρνησης με τίτλο “2030 

Vision” και είναι απολύτως εναρμονισμένες με τους σκο-

πούς του, όσον αφορά τον ευαίσθητο από κοινωνικής 

απόψεως εν λόγω κλάδο. 

Με δηλώσεις τους οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας, κα Nasr και Εκπαίδευσης, κ. 

Shawki, υποδέχθηκαν με θέρμη το χρηματοδοτικό πρό-

γραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, με την πρώτη να εκ-

φράζει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Τράπεζας 

στο εγχωρίως εκπονηθέν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, τον δε δεύτερο να 

επικεντρώνεται στη χρησιμότητα της -σκοπούμενης μέ-

σω του προγράμματος- ισχυροποίησης των γνώσεων και 

των τεχνολογικών δεξιοτήτων των νέων Αιγυπτίων, ώστε 

να καταστούν περισσότερο έτοιμοι στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Shawki, 

το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του αναπτυξιακού προ-

γράμματος για την εκπαίδευση που υλοποιεί η αιγυπτια-

κή κυβέρνηση, σε χρονικό ορίζοντα 14ετίας, ανέρχεται 

σε πλησίον των $2 δισ., μέρος του οποίου αναμένεται να 

καλυφθεί από τις ως άνω χρηματοδοτήσεις της Παγκό-

σμιας Τράπεζας. Σημειώνεται ότι η Αιγύπτια Υπουργός 

Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr είναι επί-

σης εκπρόσωπος της χώρας στο διοικητικό συμβούλιο 

της Παγκόσμιας Τράπεζας.         

 

Υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στη διάρκεια 

του 2017 

Η στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου (CAPMAS) ανα-

κοίνωσε στα μέσα Απριλίου ότι το ποσοστό ανεργίας 

της χώρας μειώθηκε στο 11,8% κατά το 2017, σε σύ-

γκριση με το ποσοστό 12,5% το 2016. Το ποσοστό α-

νεργίας διαμορφώθηκε το 2017 σε 9,8% σε αγροτικές 

περιοχές, έναντι 14,5% σε αστικές περιοχές, όπως ανέ-

φερε η σχετική έκθεση, ενώ ο δείκτης ανεργίας των αν-

δρών διαμορφώθηκε σε 8,2% (έναντι 8,9% το 2016) και 

των γυναικών σε 23,1% (έναντι 23,6% το 2016). Τα υ-

ψηλότερα ποσοστά ανεργίας διαπιστώθηκαν στις περι-

φέρειες του Σουέζ (22,3%) και της Ερυθράς Θάλασσας 

(18,5%), στις οποίες η απασχόληση εξαρτάται έντονα 

από τον τουρισμό, ενώ το χαμηλότερο στην περιφέρεια 

της Menofia (6,9%). Το 2017, ο δείκτης ανεργίας των 

νέων (ηλικίας 15-29 ετών) διαμορφώθηκε στο 24,8%, 

ενώ μεταξύ αυτών, η ανεργία των νεαρών ανδρών ανήλ-

θε σε 20%, των νεαρών γυναικών σε 36,5% και των νε-

αρών πτυχιούχων σε 31,8%. Κατά την CAPMAS, το 

2017 το εργατικό δυναμικό της Αιγύπτου ανερχόταν σε 

29,474 εκατ. άτομα, αυξημένο κατά περίπου 540 χιλ. 

έναντι του 2016 (28,934 εκατ. άτομα). Σε απόλυτους 

όρους, ο αριθμός των ανέργων το 2017 ανήλθε σε 3,468 

εκατ. άτομα, έναντι 3,603 εκατ. το 2016. Κατά τα στοι-

χεία της CAPMAS, το 25% του αιγυπτιακού εργατικού 

δυναμικού απασχολείται στη γεωργία και την αλιεία, το 

12,9% στις κατασκευές, το 12,6% στο εμπόριο και το 

12% στη βιομηχανία. 

 

Κυβερνητική πρόθεση για αύξηση των εσόδων από 

τη φορολόγηση του καπνού 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Απριλίου, 

η αιγυπτιακή κυβέρνηση προτίθεται στη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2018/19 να αυξήσει τα κρατικά 

έσοδα από τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού κατά 

EGP7 δισ. (περίπου $395,5 εκατ.), στοχεύοντας συνολι-

κά έσοδα ύψους EGP58,524 δισ. (περίπου $3,3 δισ.) 

από τη σχετική φορολόγηση. Σημειώνεται ότι στόχο της 

κυβέρνησης κατά το τρέχον οικονομικό έτος (2017/18) 

αποτελεί η άντληση εσόδων ύψους EGP51,452 δισ. 

(περίπου $2,91 δισ.) από τη φορολόγηση των καπνικών 

προϊόντων.  

 

Εκτιμήσεις ΠΤ και ΔΝΤ για ισχυρή οικονομική α-

νάπτυξη στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, η 

Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε προς τα άνω τις προ-

βλέψεις της σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της αιγυ-

πτιακής οικονομίας κατά το οικονομικό έτος 2017/18, 

εκτιμώντας τον σε 5%, στο πλαίσιο πρόσφατης έκθεσής 

της για τις οικονομίες των χωρών Μ. Ανατολής & Β. 

Αφρικής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της Αιγύπτου πρόκει- 
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ται να αυξηθούν περαιτέρω σταδιακά και να φθάσουν το 

5,8% κατά το οικονομικό έτος 2019/20.  

Η ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών αναμένεται να 

τροφοδοτηθεί από την ελαφρά ενίσχυση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και των επενδύσεων, καθώς και από τη 

σταδιακή επανάκαμψη των εξαγωγών. Ο δείκτης πλη-

θωρισμού τοποθετείται εξάλλου στο 14% για το οικονο-

μικό έτος 2018/19 και στο 12% για το έτος 2019/20. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα τρέχοντος οικονομικού έτους 

εκτιμάται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα αντιπρο-

σωπεύει 9,8% του ΑΕΠ –κυρίως εξαιτίας υψηλότερων 

των αρχικά αναμενόμενων διεθνών τιμών πετρελαίου, 

πληρωμών τόκων, αλλά και συναλλαγματικών ισοτι-

μιών- ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εκτιμά-

ται πως θα ανέλθει σε 4,9% του ΑΕΠ το οικονομικό 

έτος 2017/18, έναντι 6,6% το έτος 2016/17. 

Επιπλέον, και το ΔΝΤ αναθεώρησε πρόσφατα προς τα 

άνω τις εκτιμήσεις του για το ρυθμό ανάπτυξης της αι-

γυπτιακής οικονομίας κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 

αναφέροντας ανάπτυξη της τάξεως του 5,2%, έναντι 

προηγούμενης εκτίμησης στο 4,8%. Για το προσεχές 

οικονομικό έτος (2018/19) το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό 

ανάπτυξης 5,5%, ελαφρώς κατώτερο των προβλέψεων 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης (που τον ανεβάζουν στο 

5,8%). Αναφορικά με τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ εκτιμά 

μέσο δείκτη για το τρέχον οικονομικό έτος στο 20,1% 

και για το έτος 2018/19 στο 13%, ενώ το Ταμείο αναμέ-

νει ότι το αιγυπτιακό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 

θα αντιπροσωπεύει το 4,4% του ΑΕΠ κατά το τρέχον 

οικονομικό έτος και το 3,9% κατά το επόμενο (201/19).  

Σημειώνεται εξάλλου ότι, στο πλαίσιο των εργασιών της 

εαρινής συνόδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ 

στην Ουάσιγκτον (20-22/4), υψηλοί αξιωματούχοι των 

δύο οργανισμών εξήραν την πορεία του προγράμματος 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση. Επιπλέον, σύμφωνα με το Διευθυντή του 

ΔΝΤ, αρμόδιο για τη Μ. Ανατολή και την κεντρική Α-

σία, κ. Azour, η προσεχής 3η αξιολόγηση της πορείας 

υλοποίησης του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθ-

μίσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου, 

ενώ η 4η δόση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του 

Ταμείου προς τη χώρα, ύψους $2 δισ., αναμένεται να 

εκταμιευθεί στη συνέχεια, κατόπιν έγκρισης της έκθεσης 

αξιολόγησης από το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμεί-

ου.          

Τέλος, σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, το διήμε-

ρο 5-6/5, το ΔΝΤ, σε συνεργασία με την Κεντρική Τρά-

πεζα Αιγύπτου (CBE) και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, θα 

διοργανώσουν στο Κάιρο συνέδριο υψηλού επιπέδου με 

αντικείμενο την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών οικονομι-

κής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην 

Αίγυπτο.      

Κινεζο-αφρικανικό συνέδριο συνεργασίας σε οικονο-

μικές ζώνες στο Κάιρο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 17/4 

πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο συνέδριο με τη συμμετο-

χή εκπροσώπων από την Κίνα και έξι αφρικανικές χώ-

ρες, με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα εγκαθί-

δρυσης και λειτουργίας οικονομικών ζωνών. Το συνέ-

δριο οργανώθηκε από την εδώ κινεζική Πρεσβεία και 

την Αρχή της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ. Ση-

μειώνεται ότι η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτή 

στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας, δια της εγκαθί-

δρυσης της βιομηχανικής-τεχνολογικής ζώνης TEDA 

(Tianjin Economic Technological Development Area), η 

οποία έχει αναπτύξει εγκαταστάσεις σε έκταση 7,23 

τετρ. χλμ. στην περιοχή Ain Sokhna, φιλοξενώντας πε-

ρίπου 32 επιχειρήσεις. Το Νοέμβριο 2017, η κινεζική 

COSCO υπέγραψε εξάλλου συμφωνία με την Αρχή Οι-

κονομικής Ζώνης της Διώρυγας, επενδυτικής αξίας $30 

εκατ., για τη δημιουργία πάρκου logistics στη βιομηχα-

νική ζώνη TEDA.    

 

Έκδοση απόφασης για δημιουργία νέας ελεύθερης 

ζώνης στο Νότιο Σινά 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στις 

15/4, ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail εξέδωσε την επίσημη 

απόφαση για τη δημιουργία νέας δημόσιας ελεύθερης 

ζώνης στην περιοχή Nuweiba στο Νότιο Σινά, στο πλαί-

σιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για οικονομική α-

νάπτυξη της Χερσονήσου. Η απόφαση ορίζει τη Γενική 

Αρχή Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) ως αρ-

μόδια για τη χρηματοδότηση και δημιουργία της ζώνης, 

καθώς και για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών της με 

παροχές ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και τηλεπικοι-

νωνιών. Επίσης, η GAFI θα διεξάγει και χρηματοδοτεί 

κατασκευαστικά έργα και εργασίες συντήρησης στο  

πλαίσιο της ζώνης. Η GAFI θα λαμβάνει το 75% των 

κερδών από την επικαρπία των εγκαταστάσεων της ελεύ-

θερης ζώνης, έως ότου ανακτήσει το σύνολο του επενδυ-

τικού κόστους δημιουργίας της, ενώ από εκείνο το χρονι-

κό σημείο και έπειτα, το σύνολο των κερδών της ζώνης 

θα το καρπώνεται η περιφέρεια του Νοτίου Σινά.  

 

Η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συ-

νεργασίας στις ΗΠΑ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Υπουρ-

γός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, στο 

περιθώριο της επίσκεψής της στην Ουάσιγκτον για συμ-

μετοχή στις εργασίες της εαρινής συνόδου της Παγκό-

σμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ (20-22/4), παρουσίασε σε 

εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών ομίλων τις ευκαι-

ρίες που υπάρχουν για επενδυτική δραστηριοποίηση 

στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγ-

ματοποιήθηκε στο US Chamber of Commerce.  Η κα 

Nasr ανέπτυξε στο αμερικανικό ακροατήριο την πορεία 

των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο, το νέο 

θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και τον επενδυτικό 
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χάρτη της χώρας, εστιάζοντας στην ισχυρή βούληση της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης να ενισχύσει την ιδιωτική επεν-

δυτική δραστηριότητα, ως βασικό μοχλό της οικονομικής 

ανάπτυξης.   

 

Χαμηλή επίδοση Αιγύπτου σε διεθνή κατάταξη φορο-

λογικών συστημάτων χωρών 

Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του διε-

θνούς συμβουλευτικού οίκου Price Waterhouse Coopers 

(PwC) –για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας- με 

τίτλο “Paying Taxes 2018”, η Αίγυπτος κατετάγη 167η 

μεταξύ 190 χωρών από πλευράς αποτελεσματικότητας 

του φορολογικού της συστήματος και ύψους φορολογι-

κών βαρών για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, 

ο συντελεστής των συνολικών φορολογικών επιβαρύν-

σεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 45,3%, με το ύψος των 

εργοδοτικών επιβαρύνσεων να αντιστοιχούν στο μεγαλύ-

τερο τμήμα του (27,3%), το ύψος της φορολογίας των 

κερδών στο 13,6% και το ύψος των λοιπών φόρων στο 

4,4%. Από απόψεως απαιτούμενων χρόνων για την προε-

τοιμασία και υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώ-

σεων, στην Αίγυπτο απαιτούνται συνολικά κατά μέσο 

όρο 392 ώρες, εκ των οποίων 69 ώρες για την υποβολή 

εταιρικών φορολογικών δηλώσεων, 165 ώρες για προε-

τοιμασία και υποβολή καταστάσεων εργοδοτικών εισφο-

ρών και 158 ώρες για υποβολή οφειλών από καταναλωτι-

κούς φόρους (ΦΠΑ), γεγονός που τοποθετεί τη χώρα σε 

εκ των βραδύτερων στην Αφρική όσον αφορά την ταχύ-

τητα των φορολογικών διαδικασιών. Κατά την PwC, οι 

εργοδοτικές εισφορές καταβάλλονται στην Αίγυπτο σε 

12 δόσεις, ο φόρος επί των κερδών σε μία δόση, ενώ οι 

λοιποί φόροι σε 16 δόσεις, κατά μέσο όρο. Σημειώνεται 

ότι στην κορυφή της σχετικής κατάταξης της PwC βρέ-

θηκε φέτος το Κατάρ, ενώ στην τελευταία θέση η Βενε-

ζουέλα. Η έρευνα της PwC μετρά τόσο το ύψος των συ-

νολικών φορολογικών επιβαρύνσεων, όσο και το χρόνο 

που θα πρέπει να αφιερώσει μία εταιρεία για την προε-

τοιμασία και υποβολή των φορολογικών της καταστά-

σεων, καθώς επίσης και το χρόνο που απαιτείται για ε-

πιστροφές φόρων (ΦΠΑ) και διορθώσεις λαθών στις σχε-

τικές δηλώσεις.       

 

Σύσταση κρατικού επενδυτικού ταμείου από την Αί-

γυπτο 

Όπως ανέφερε στο τέλος Απριλίου το κρατικό ειδησεο-

γραφικό πρακτορείο MENA, το αιγυπτιακό υπουργικό 

συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα τη σύσταση κρατικού ε-

πενδυτικού ταμείου, συνολικού ύψους χρηματοδοτικών 

κεφαλαίων της τάξεως των EGP200 δισ., με αρχικά κα-

ταβληθέν κεφάλαιο ύψους EGP5 δισ., το οποίο θα ανα-

λάβει τη διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχεί-

ων. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Υπουργού Προ-

γραμματισμού, κας El-Saeed, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

σκοπεύει εντός του τρέχοντος έτους να συγκεντρώσει 

κεφάλαια ύψους EGP1 δισ., προκειμένου να προχωρήσει 

στην πρώτη φάση δημιουργίας του ταμείου. Κατά την 

Υπουργό, το εν λόγω επενδυτικό ταμείο θα ανήκει εξ 

ολοκλήρου στο κράτος, ενώ θα επιδιωχθούν χρηματοδο-

τικές συνεργασίες με τον εγχώριο και διεθνή ιδιωτικό 

τομέα, μέσω θυγατρικών ταμείων. Η κα El-Saeed αποκά-

λυψε μάλιστα ότι σε εξέλιξη βρίσκονται σχετικές συνομι-

λίες με εκπροσώπους αραβικών και ευρωπαϊκών επενδυ-

τικών ταμείων και οργανισμών, με σκοπό την εξασφάλι-

ση της συμμετοχής τους στα ως άνω θυγατρικά ταμεία. 

 

Χρηματοδότηση του αναπτυξιακού ταμείου ΟΠΕΚ 

προς την Αίγυπτο 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Απρι-

λίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέγραψε δανειακή συμ-

φωνία με το Ταμείο Διεθνούς Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ 

(OFID) για τη χρηματοδότηση, με κονδύλια ύψους 

$53,2 εκατ., της δεύτερης φάσης προγράμματος έργων 

αποκατάστασης, ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού 

αρδευτικών και αποχετευτικών συστημάτων στη χώρα. 

Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Υπουργού Επενδύ-

σεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr, στο πλαίσιο 

της πρώτης φάσης του προγράμματος, η Αίγυπτος συ-

νεισέφερε κονδύλια ύψους $30 εκατ., επιπλέον των δα-

νειακών χρηματοδοτήσεων του OFID, για την αντικα-

τάσταση / αποκατάσταση 10 αντλιοστασίων και την 

προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και 10 κινητών ερ-

γαστηρίων μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων. 

 

Δηλώσεις Υπουργείου Οικονομικών περί αποπληρω-

μής διευκόλυνσης ΔΝΤ 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών κ. 

Kojak στο τέλος Απριλίου στο πλαίσιο των εαρινών συ-

νόδων Παγκόσμιας Τράπεζας-ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, η 

Αίγυπτος πρόκειται να αποπληρώσει τη χρηματοδοτική 

διευκόλυνση, τριετούς διάρκειας, ύψους $12 δισ., που 

παρέχει το ΔΝΤ στη χώρα, σε δόσεις, μεταξύ του Μαΐου 

2021 και του Νοεμβρίου 2026. Κατά τον κ. Kojak, η 

προσεχής 4η δόση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του 

Ταμείου προς την Αίγυπτο, ύψους $2 δισ., αναμένεται να 

εκταμιευθεί μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγη-

σης της πορείας υλοποίησης του προγράμματος  οικονο-

μικών μεταρρυθμίσεων, τον Ιούνιο 2018. 

 

Έγκριση δανειακού προγράμματος της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, ύψους $1,15 δισ. 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, ο Αι-

γύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εξέδωσε προεδρικό διάταγ-

μα (υπ’ αριθ. 10/2018) –το οποίο δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα στις 26/4- δια του οποίου εγκρίθηκε 

συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας προς τη χώρα, ύψους $1,15 δισ., με σκοπό την α-

νάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας 

(“Third Financial Sector Development Policy Loan Pro-

gram”). Κατά τα δημοσιεύματα, η εν λόγω συμφωνία 

είχε υπογραφεί στις αρχές Δεκεμβρίου παρελθόντος 

έτους στο Κάιρο.   
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Χρηματοδοτήσεις $454 εκατ. από το Παγκόσμιο 

Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, βασιζόμε-

νος σε πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Πρέσβη στη 

Ρώμη, κ. Badr, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης 

(“World Food Programme”) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) 

πρόκειται να παράσχει χρηματοδοτήσεις ύψους $454  

εκατ. στην Αίγυπτο, με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού 

σχεδίου για την ασφάλεια των τροφίμων κατά την περίο-

δο 2018-2023. Κατά τον κ. Badr, το στρατηγικό πρό-

γραμμα των ΗΕ για την Αίγυπτο κατά την ως άνω περίο-

δο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε επαρ-

κείς ποσότητες τροφίμων, σε ολόκληρη τη διάρκεια του 

έτους, για τις οικονομικά ασθενείς και ευάλωτες οικογέ-

νειες, σε επιλεγμένες περιφέρειες της χώρας. Το πρό-

γραμμα στοχεύει επίσης στην εξασφάλιση τροφίμων για 

πρόσφυγες και εκτοπισμένες πληθυσμιακές ομάδες που 

ζουν στην Αίγυπτο, αλλά και για τις κοινότητες υποδοχής 

αυτών.    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Αύξηση των καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων 

των αιγυπτιακών τραπεζών 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου οικονομικού 

Τύπου, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (καθαρές εισ-

ροές) των εγχώριων τραπεζών που προέρχονται από το 

εξωτερικό –πρόκειται κυρίως για δάνεια από ξένα χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανι-

σμούς, για τοποθετήσεις ξένων επενδυτών σε αιγυπτια-

κούς τίτλους δημοσίου χρέους και στην εγχώρια αγορά 

χρήματος, αλλά και για μεταναστευτικά εμβάσματα Αι-

γυπτίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό- παρου-

σιάζουν σταθερά ανοδική πορεία κατά την εποχή που 

ακολούθησε την απελευθέρωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της λίρας, το Νοέμβριο 2016. Πιο συγκεκριμέ-

να, στο τέλος Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, το ύψος των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα του 

αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα εμφανίστηκε πλεονασμα-

τικό και ανήλθε σε $13,663 δισ., έναντι $12,014 δισ. στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2017, αυξημένο κατά περίπου 300% 

σε ετήσια βάση (έναντι ελλείμματος $6,66 δισ. τον Ια-

νουάριο 2017).  

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Κεντρικής Τρά-

πεζας Αιγύπτου, το σύνολο των εισροών περιουσιακών 

στοιχείων των εγχώριων τραπεζών που προέρχονται από 

το εξωτερικό ανερχόταν στο τέλος Ιανουαρίου σε $57,09 

δισ. (έναντι $55,51 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017) –εκ 

των οποίων $37,04 δισ. αφορούσαν την Κεντρική Τράπε-

ζα- ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις των αιγυπτιακών τρα-

πεζών σε ξένο νόμισμα ανέρχονταν σε $43,43 δισ. στο 

τέλος Ιανουαρίου, ελαφρότατα μειωμένες έναντι του Δε-

κεμβρίου 2017 ($43,49 δισ.), εξαιτίας της περιορισμένου 

μεγέθους ενίσχυση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολ-

λαρίου κατά το ως άνω διάστημα. 

 

 

Σύμφωνα με το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύ-

πτου, κ. Amer, η αύξηση των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων του αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα από την 

εποχή της απελευθέρωσης της λίρας οφείλεται κυρίως 

στην εξάλειψη της παράλληλης, ανεπίσημης αγοράς συ-

ναλλάγματος που ανθούσε πριν το Νοέμβριο 2016 και 

στην οποία τα ξένα νομίσματα διατίθεντο, εκτός τραπεζι-

κού συστήματος, σε ισοτιμίες περίπου διπλάσιες των επί-

σημων.       

 

Νέα στρατηγική ανάπτυξης της εξωτραπεζικής χρη-

ματοδότησης επιχειρήσεων   

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου οικονομικού 

Τύπου, η αιγυπτιακή Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική 

Αρχή (Financial Regulatory Authority – FRA, πρώην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - EFSA) ανακοίνωσε στις αρ-

χές Απριλίου την εκκίνηση νέας εθνικής στρατηγικής για 

την ανάπτυξη του μη τραπεζικού χρηματοοικονομικού 

τομέα της οικονομίας, σε συνεργασία με το Χρηματιστή-

ριο Αιγύπτου (EGX), στη διάρκεια της πενταετίας 2018-

2022. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FRA, κ. Omran, η 

νέα στρατηγική στοχεύει την οικοδόμηση ενός συστήμα-

τος χρηματοδότησης από εξωτραπεζικές πηγές, το οποίο 

θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει 

την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Η στρα-

τηγική στοχεύει στην αύξηση της συνεισφοράς της κεφα-

λαιαγοράς στο ΑΕΠ της χώρας στο επίπεδο του 50% έως 

το 2022, έναντι 25% που αυτή ανέρχεται σήμερα, καθώς 

επίσης στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης του αιγυπτια-

κού χρηματιστηρίου στο επίπεδο των EGP3 τρισ., έναντι 

σημερινού επιπέδου EGP1 τρισ. Επίσης, θα επιδιωχθεί η 

αύξηση των εισηγμένων εταιρειών έως το 2022 σε 400, 

έναντι 275 σήμερα. Σύμφωνα με τον κ. Omran, η Ρυθ-

μιστική Αρχή βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας των α-

παραίτητων νομοθετημάτων που θα επιτρέψουν την εισα-

γωγή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, την ενίσχυση του 

ρόλου των ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων, τη διεύρυνση 

των πηγών χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους 

πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα προσελκύ-

σουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Επιπλέον, η Αρχή εργά-

ζεται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των συστημά-

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ελέγχων με τη χρήση 

προηγμένων τεχνολογιών, τα οποία θα επιτρέψουν την 

ταχεία περαιτέρω ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, καθώς 

και νέων χρηματιστηριακών υπηρεσιών, όπως χρηματι-

στηρίου εμπορευμάτων και συστήματος εμπορίας βρα-

χυπρόθεσμων επενδυτικών χρεογράφων.      

 

Σημαντικά κέρδη πραγματοποίησε το Χρηματιστήριο 

Αιγύπτου το 1ο τρίμηνο 2018   

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο εγχώριος οικο-

νομικός Τύπος στις αρχές Απριλίου, πολύ αξιόλογη αύ-

ξηση κατέγραψε ο όγκος συναλλαγών στο Χρηματιστή-

ριο Αιγύπτου (EGX) κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 

τρέχοντος έτους, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού επενδυτι-

κού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, 
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ο κεντρικός δείκτης του Χρηματιστηρίου (EGX 30) ση-

μείωσε άνοδο της τάξεως του 16,19% στη διάρκεια του 

τριμήνου Ιαν.-Μαρ. 2018, κλείνοντας στις 17.450,15 μο-

νάδες στο τέλος Μαρτίου, έχοντας κερδίσει 2.431 μονά-

δες από τις αρχές του έτους και ευρισκόμενος σε ιστορι-

κά υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι στις 11/4 ο δείκτης 

EGX 30 πλησίασε το επίπεδο των 18.000 μονάδων, ενώ 

στις 23/4 το υπερέβη, κλείνοντας τον Απρίλιο στις 

18.296 μονάδες. 

Κατά τα στοιχεία που δημοσίευσε το κρατικό ειδησεο-

γραφικό πρακτορείο (MENA), η κεφαλαιοποίηση του 

Χρηματιστηρίου Αιγύπτου κατέγραψε κατά την ως άνω 

περίοδο κέρδη ύψους EGP149,3 δισ., ανερχόμενη στο 

τέλος Μαρτίου σε EGP974,2 δισ., έναντι EGP824,9 δισ. 

στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι ο δείκτης 

μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστη-

ρίου Αιγύπτου (EGX 70), πραγματοποίησε επίσης εξαι-

ρετική πορεία στη διάρκεια του 1ου τριμήνου τρέχοντος 

έτους, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 5,23% και 

φθάνοντας το επίπεδο των 870,97 μονάδων.    

 

Άλλες ειδήσεις από το Χρηματιστήριο Αιγύπτου 

Στις 26/4 το μεσημέρι, η συνολική κεφαλαιοποίηση των 

μετοχών των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου (EGX) ανήλθε στο ιστορικά 

υψηλό επίπεδο του EGP1 τρισ. (περίπου $56,5 δισ.), 

ενισχυμένη κυρίως από το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέ-

ρον που σημειώθηκε από πλευράς ξένων επενδυτών. 

Επισημαίνεται ότι, στόχο της Αιγύπτου αποτελεί, σύμ-

φωνα με σχετικές δηλώσεις τόσο του Υπουργού Οικο-

νομικών κ. Al-Garhy, όσο και του προέδρου της αιγυ-

πτιακής Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής 

(Financial Regulatory Authority – FRA) κ. Omran, η 

αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αιγυπτιακής κεφαλαι-

αγοράς στο επίπεδο των EGP3 τρισ., έως το 2021.                 

Όπως ανέφερε εξάλλου ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύ-

πος στις 24/4, η προσφορά μετοχών δια αρχικής δημό-

σιας εγγραφής της επενδυτικής τράπεζας CI Capital στο 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου υπερκαλύφθηκε κατά 29,5 

φορές από τη ζήτηση, με προσφερόμενη τιμή μετοχής 

στις EGP7,7 ($0,43). Σημειώνεται ότι κατά τον οικονο-

μικό Τύπο, στόχο της τράπεζας αποτελεί η άντληση κε-

φαλαίων ύψους EGP1,7 δισ., δια της προσφοράς του 

41,5% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστή-

ριο.   

     

Μείωση των τραπεζικών τοποθετήσεων σε εγχώ-

ριους τίτλους χρέους τον Ιανουάριο 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεν-

τρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), οι τράπεζες που λει-

τουργούν στην χώρα μείωσαν κατά EGP34,71 δισ. τις 

τοποθετήσεις τους σε έντοκα γραμμάτια του αιγυπτια-

κού δημοσίου στη διάρκεια του Ιανουαρίου τρέχοντος 

έτους, φθάνοντας στα επίπεδα των EGP645,695 δισ., 

έναντι EGP680,406 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Ο 

όγκος των εν κυκλοφορία εντόκων γραμματίων σε εγχώ- 

ριο νόμισμα στο τέλος Ιανουαρίου 2018 ανήλθε σε 

EGP1,147 τρισ., έναντι EGP1,141 τρισ. στο τέλος Δε-

κεμβρίου 2017. Οι τοποθετήσεις των ιδιωτικών τραπε-

ζών σε έντοκα γραμμάτια στο τέλος Ιανουαρίου 2018 

ανέρχονταν σε EGP271,525 δισ. (μερίδιο 42% του συ-

νολικού ύψους των εντόκων γραμματίων εις χείρας των 

τραπεζών), εκείνες των κρατικών τραπεζών σε 

EGP340,185 δισ. (μερίδιο 53%), ενώ εκείνες των υπο-

καταστημάτων ξένων τραπεζών σε EGP22,432 δισ. 

(μερίδιο 3,5%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοποθετήσεις 

ιδιωτών επενδυτών από το εξωτερικό σε έντοκα γραμ-

μάτια του αιγυπτιακού δημοσίου στο τέλος Ιανουαρίου 

τρέχοντος έτους ανήλθαν σε EGP352,318 δισ., αυξημέ-

νες κατά 10,1% έναντι του τέλους Δεκεμβρίου 2017 

(EGP319,996 δισ.) και αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 

30,7% των εν κυκλοφορία εντόκων γραμματίων. 

 

Η National Bank of Egypt θα παράσχει χρηματοδο-

τήσεις EGP400 εκατ. σε ΜΜΕ 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Απριλίου, 

πολύ πρόσφατα η αιγυπτιακή Αρχή Ανάπτυξης Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων (MSMEDA) και η μεγαλύτε-

ρη τράπεζα της χώρας, National Bank of Egypt, υπέγρα-

ψαν σύμβαση για παροχή χρηματοδοτικών κεφαλαίων 

συνολικού ύψους EGP400 εκατ. από την τράπεζα σε ε-

πενδυτικά σχέδια μικρού και μεσαίου μεγέθους ανά την 

αιγυπτιακή επικράτεια. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις θα 

αφορούν επενδυτικά σχέδια στους κλάδους παραγωγής, 

υπηρεσιών και εμπορίου σε όλους τους τομείς της οικο-

νομίας, με οροφές ανά επενδυτικό σχέδιο ύψους EGP5 

εκατ. για τους κλάδους βιομηχανίας, ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας, αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης 

αγροτικών προϊόντων και EGP2 εκατ. για τους υπόλοι-

πους κλάδους, με ετήσιες αποδόσεις της τάξεως του 9% 

και περιόδους αποπληρωμής έως και πέντε έτη. 

 

Αναστολή υψηλότοκων προθεσμιακών καταθέσεων 

από αιγυπτιακές τράπεζες 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, οι δύο 

μεγαλύτερες τράπεζες της Αιγύπτου, National Bank of 

Egypt (NBE) και Banque Misr, αναστέλλουν από τις 

15/4 την έκδοση λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσε-

ων με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 17%. Αντί του εν λόγω –

υψηλής απόδοσης- τραπεζικού προϊόντος, η NBE ανα-

κοίνωσε ότι θα εκδώσει νέου τύπου λογαριασμούς προ-

θεσμιακών καταθέσεων, μεταβλητού επιτοκίου, κατά 

0,25% ανώτερου από το επίπεδο του επιτοκίου καταθέ-

σεων μίας ημέρας της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου 

(CBE), το οποίο μειώθηκε στο 16,75% από 17,75% στο 

τέλος Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι στις 29/3 η CBE μεί-

ωσε τα βασικά επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης, για 

δεύτερη φορά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, έπειτα 

από ανάλογη μείωση που είχε λάβει χώρα στις 15/2, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας τιθάσευσης του δείκτη πληθω-

ρισμού. 
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Το ένα τρίτο του αιγυπτιακού πληθυσμού διαθέτει 

τραπεζικό λογαριασμό 

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφο-

ρικά με το βαθμό συμμετοχής των πληθυσμών διαφόρων 

χωρών στο επίσημο χρηματοοικονομικό σύστημα, που 

δημοσιεύθηκαν στην έκθεση “The Global Findex Data-

base 2017”, η Αίγυπτος φαίνεται να έχει πραγματοποιή-

σει σημαντική πρόοδο έναντι του 2014, καθώς τότε μόλις 

το 20% του πληθυσμού συμμετείχε στο επίσημο τραπεζι-

κό σύστημα, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ανέβει σε 

33% του πληθυσμού. Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας δείχνουν ότι το ποσοστό των ανδρών στην Αίγυπτο 

που κατέχουν τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτικές κάρ-

τες είναι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες ανώτερο εκείνου 

των γυναικών, ενώ το ποσοστό των ατόμων μεσαίου 

προς ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου που συμμετέ-

χουν στο τραπεζικό σύστημα είναι κατά 21 ποσοστιαίες 

μονάδες ανώτερο εκείνου των ατόμων χαμηλότερου ει-

σοδήματος. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πάνω από το 

80% των Αιγυπτίων πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 

κοινωφελών υπηρεσιών τοις μετρητοίς, ενώ προστρέχουν 

σε μέλη της οικογένειας και φίλους προκειμένου να κα-

λύψουν τις δανειακές τους ανάγκες. Σύμφωνα με την 

έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι περισσότεροι υ-

πάλληλοι του ιδιωτικού τομέα πληρώνονται σε μετρητά, 

ενώ αντιθέτως, οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν τους 

μισθούς τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Τα στοι-

χεία κατέδειξαν επίσης ότι ο τρόπος αμοιβής των εργαζο-

μένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση 

της συμμετοχής των Αιγυπτίων στο επίσημο τραπεζικό 

σύστημα, δεδομένου ότι το 2017 το 14% του αιγυπτια-

κού πληθυσμού άνοιξε λογαριασμούς προκειμένου να 

λαμβάνει τις αμοιβές του.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Συνάντηση επικεφαλής GAFI με Συμβούλους Ο.Ε.Υ. 

εδώ Πρεσβειών Ε.Ε. 

Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην 

επίσκεψη της ομάδας των Συμβούλων Ο.Ε.Υ. των εδώ 

Πρεσβειών χωρών μελών της Ε.Ε. στη Γενική Αρχή 

Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI), που έλαβε 

χώρα στις 18/4 και τη συνάντησή τους με την επικεφα-

λής της Αρχής, κα Mona Zobaa. Σύμφωνα με τα δημοσι-

εύματα, κατά τη συνάντηση η κα Zobaa αναφέρθηκε σε 

συνολικό stock κοινοτικών επενδύσεων στην Αίγυπτο 

που υπερβαίνει τα $15 δισ., καθώς και σε συνολικό α-

ριθμό 6.339 δραστηριοποιούμενων κοινοτικών επιχειρή-

σεων, κυρίως σε κλάδους βιομηχανίας, υπηρεσιών και 

τουρισμού, που προσφέρουν πάνω από 192 χιλ. θέσεις 

εργασίας. Στην εν λόγω συνάντηση από ελληνικής πλευ-

ράς συμμετείχε ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 

Καΐρου, κ. Μακρανδρέου.    

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προς οριστικοποίηση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για 

μεγάλο αρδευτικό έργο 

Σύμφωνα με πηγές της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. 

στις οποίες αναφέρθηκε ο εγχώριος Τύπος, σύντομα πρό-

κειται να υπογραφεί χρηματοδοτική συμφωνία μεταξύ 

Ε.Ε. και Αιγύπτου για το μεγάλο έργο αποκατάστασης 

του αρδευτικού αγωγού “Kitchener”, μήκους περίπου 70 

χλμ., που βρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα Νείλου και 

διατρέχει σειρά αιγυπτιακών περιφερειών (κυρίως Ghar-

beya, Kafr El-Sheikh, Dakahleya). Σημειώνεται ότι ο με-

γάλος εν λόγω αγωγός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

διοχέτευση κυρίως γεωργικών αποστραγγιστικών υδάτων 

στην Μεσόγειο καθώς και για την άρδευση περίπου 131 

χιλιάδων feddans αγροτικής γης, πάσχει από σοβαρά 

προβλήματα διάβρωσης, αλλά και μόλυνσης καθώς σε 

αυτόν διοχετεύονται αστικά και βιομηχανικά λύματα. 

Όπως έχουν αναφέρει αιγυπτιακές κυβερνητικές πηγές 

στο τέλος του 2017, το ύψος του κοινοτικού χρηματοδο-

τικού κονδυλίου για την αποκατάσταση του αγωγού 

“Kitchener” ανέρχεται σε €213 εκατ. και εμπίπτει στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας προς τη 

χώρα. Σύμφωνα με πηγές της εδώ Αντιπροσωπείας της 

Ε.Ε., η υλοποίηση του μεγάλου έργου πιθανότατα θα 

ξεκινήσει ως το τέλος του 2018, αφού προηγουμένως 

οριστικοποιηθεί η χρηματοδότηση, δημοπρατηθούν τα 

επιμέρους έργα και οριστούν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ενώ 

το έργο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί εντός περιόδου πε-

νταετίας. Κατά την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., οι συνολι-

κές επενδυτικές απαιτήσεις του μεγάλου έργου εκτιμών-

ται σε €450 εκατ., ενώ οι σχετικές προκαταρκτικές οικο-

νομοτεχνικές μελέτες ετοιμάζονται εδώ και αρκετό και-

ρό. 

 

Ο όμιλος real estate Al Ahly προσβλέπει σε έσοδα 

EGP7,5 δισ. ως το τέλος του 2018 

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του μεγάλου αι-

γυπτιακού ομίλου real estate developers, “Al Ahly for 

Real Estate Development”, κ. Ahmed Sabbour, ο στόχος 

των εσόδων από πωλήσεις συμβολαίων αγοράς ακινή-

των στο πλαίσιο των μεγάλων επενδυτικών projects που 

υλοποιεί ο όμιλος, ανέρχεται στο επίπεδο των EGP7,5 

δισ. (περίπου $426 εκατ.) έως το τέλος του τρέχοντος 

έτους, έναντι πωλήσεων ύψους EGP2,5 δις στη διάρκεια 

του 2017. Ο κ. Sabbour αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μεγά-

λο επενδυτικό σχέδιο κατασκευής οικιστικού συγκροτή-

ματος με τον ελληνοπρεπή τίτλο “City of Odyssia” στην 

περιοχή New Cairo, σε συνεργασία με τον επίσης μεγά-

λο αιγυπτιακό όμιλο real estate developers, “El Mostak-

bal for Urban Development”, η πρώτη φάση του οποίου 

ξεκίνησε ήδη, στις αρχές Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με 

τον κ. Sabbour, το εν λόγω οικιστικό συγκρότημα θα 

κατασκευαστεί σε έκταση 578 feddans, με κατά προσέγ-

γιση αρχικό ύψος επενδύσεων EGP32 δισ. (περίπου 

$1,82 δισ.), ενώ θα περιλαμβάνει –πέραν των κατοικιών

- εμπορικούς χώρους και χώρους αναψυχής, καθώς και 

επιχειρηματικό κέντρο.     
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Κυβερνητικό πρόγραμμα προσφοράς γης και κατοι-

κιών το οικονομικό έτος 2018/19 

Στις αρχές Απριλίου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικιστικής 

Ανάπτυξης κ. Madbouly ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες 

του –εν εξελίξει- κυβερνητικού προγράμματος προσφο-

ράς οικιστικών μονάδων, καθώς και οικοπέδων για κα-

τασκευή κατοικιών, εμπορικών χώρων και χώρων γρα-

φείων για το οικονομικό έτος 2018/19. Σύμφωνα με τον 

κ. Madbouly, το πρόγραμμα της αρμόδιας αιγυπτιακής 

Αρχής Νέων Αστικών Κοινοτήτων (New Urban Commu-

nities Authority-NUCA) περιλαμβάνει τη διάθεση μεγά-

λου αριθμού τόσο έτοιμων οικιστικών μονάδων, όσο και 

οικοπέδων προς κατασκευή ακινήτων διαφόρων χρή-

σεων, με βασικούς στόχους κατ’ αρχάς την ικανοποίηση 

των οικιστικών αναγκών του πληθυσμού, αλλά και την 

επέκταση των αστικών γαιών και την καταπολέμηση φαι-

νομένων παράνομης εμπορίας και μεσιτείας κρατικών 

γαιών. Ο κ. Madbouly ανέφερε ότι το κυβερνητικό πρό-

γραμμα περιλαμβάνει περίπου 76.211 οικόπεδα οικιστι-

κών και εμπορικών χρήσεων σε νέες πόλεις, μεταξύ των 

οποίων 474 οικόπεδα μεικτής οικιστικής χρήσης, 630 

οικόπεδα οικιστικής χρήσης για μικρούς επενδυτές και 

45 μεγάλα οικόπεδα οικιστικής χρήσης συνολικής επιφά-

νειας 7.095 τετρ. μέτρων που θα διατεθούν σε real estate 

developers. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μεγάλα οικό-

πεδα πρόκειται να διατεθούν μέσω τριών εναλλακτικών 

συστημάτων δημοπρασιών, ήτοι μέσω υποβολής συνε-

ταιριστικών προσφορών, μέσω υποβολής κλειστών φακέ-

λων προσφορών, καθώς και μέσω προκαθορισμένων τι-

μών αναφοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη 

διάθεση 74.163 οικοπέδων που θα εκχωρηθούν με τη 

μέθοδο της δημόσιας κλήρωσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

τη διάθεση 788 οικοπέδων για κατασκευή χώρων γρα-

φείων και υπηρεσιών σε 18 νέες πόλεις, 41 ανάλογων 

οικοπέδων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής 

στέγασης και 39 ακόμη οικοπέδων στο πλαίσιο του προ-

γράμματος στέγασης για μεσαία εισοδηματικά στρώματα 

με τίτλο “Dar Misr”. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικιστικής Ανάπτυξης, περί-

που 100 χιλ. οικιστικές μονάδες πρόκειται να διατεθούν 

σταδιακά στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πόλεων, συ-

μπεριλαμβανομένων 43.133 κατοικιών στο πλαίσιο του 

εθνικού προγράμματος στέγασης “Sakan Misr”, 35.016 

κατοικιών στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμ-

ματος “Dar Misr”, 2.000 κατοικιών στην πρώτη φάση της 

Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, 1.320 κατοικιών στο 

κέντρο της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν, 7.527 κατοικιών 

στη νέα πόλη της Mansoura, καθώς και 1.392 και 6.112 

πολυτελών κατοικιών στις νέες πόλεις Mansoura και Ελ 

Αλαμέιν, αντίστοιχα. 

Όπως δήλωσε ο κ. Madbouly, από το 2014 έως το τέλος 

του 2017, έχουν διατεθεί συνολικά 192.397 οικόπεδα γης 

διαφόρων χρήσεων, στο πλαίσιο των οικιστικών προ-

γραμμάτων της αιγυπτιακής κυβέρνησης.        

Τουριστικό επενδυτικό project από τον όμιλο Amer 

Group στο Πορτ Σαΐντ  

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα μέσων Απριλίου, ο 

μεγάλος αιγυπτιακός όμιλος real estate developers Amer 

Group υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση για την υλοποίηση 

μεγάλου επενδυτικού project κατασκευής τουριστικών 

εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχής στην πόλη του 

Πορτ Σαΐντ, στη βορειοανατολική ακτή της Αιγύπτου, σε 

απόσταση 170 χλμ. από το Κάιρο. Το επενδυτικό κόστος 

του εν λόγω project εκτιμάται σε EGP3 δισ. (περίπου 

$169,6 δισ.), αφορά έκταση 90 feddans και αναμένεται 

να δημιουργήσει περίπου 6.000 θέσεις απασχόλησης. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα 4,8 GW θα παρα-

δώσει η Siemens τον Ιούνιο  

Σύμφωνα με πηγές της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού 

(Egyptian Electricity Holding Company – EEHC), ο γερ-

μανικός όμιλος Siemens, ο οποίος κατασκευάζει τρία νέα 

μεγάλα θερμοηλεκτρικά συγκροτήματα συνδυασμένου 

κύκλου με βάση το αέριο στις περιοχές Burullus, Beni 

Suef και Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, αναμένεται 

τον προσεχή Ιούνιο να παραδώσει στο ηλεκτρικό δίκτυο 

12 νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βάση το αέριο 

(“Gas Production Units”-GPU), στο πλαίσιο των ανωτέ-

ρω συγκροτημάτων, συνολικής παραγωγικής δυναμικό-

τητας 4,8 GW. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο πλαίσιο 

των έργων κατασκευής των τριών μεγάλων προαναφερ-

θέντων μονάδων, η Siemens έχει παραδώσει 16 μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής με βάση το αέριο (GPU), συνολικής 

παραγωγικής ισχύος 6,4 GW. Η Siemens κατασκευάζει 

επίσης 12 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον ατμό 

(“Steam production Units”), συνολικής παραγωγικής ισ-

χύος 4,8 GW, οι οποίες εντός του προσεχούς μηνός θα 

ξεκινήσουν τη δοκιμαστική λειτουργία τους. 

Τα τρία μεγάλα θερμοηλεκτρικά συγκροτήματα στις πε-

ριοχές Burullus, Beni Suef και Νέας Διοικητικής Πρω-

τεύουσας, συνολικής συμβατικής αξίας ύψους €6 δισ., 

αναμένεται να διαθέτουν συνδυασμένη παραγωγική δυ-

ναμικότητα 14,4 GW έως τον Ιούλιο 2018, ενώ η κατα-

σκευή τους βασίζεται στο χρηματοδοτικό σχήμα “EPC + 

financing”, δηλ. “engineering-procurement-construction 

+ financing”, με τον όμιλο Siemens να σχεδιάζει, εκτελεί 

και χρηματοδοτεί τα έργα, και την κρατική εταιρεία η-

λεκτρισμού (EEHC) να προχωρεί στη συνέχεια, μετά την 

εκκίνηση λειτουργίας των τριών συγκροτημάτων, σε α-

ποπληρωμή των δανειακών τραπεζικών χρηματοδοτή-

σεων επί σειρά ετών. Επιπλέον, αραβικά χρηματοπιστω-

τικά ιδρύματα χρηματοδοτούν τους αιγυπτιακούς κατασ-

κευαστικούς ομίλους που συμμετέχουν υπεργολαβικά 

στα έργα, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Elsewedy Electric 

και Orascom.  

Σύμφωνα με την EEHC, το συνολικό ύψος πληρωμών 

προς το γερμανικό όμιλο για την κατασκευή των τριών 

μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων, μέσω 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν 
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τα έργα της Siemens (μεταξύ των οποίων, η γερμανική 

αναπτυξιακής τράπεζας KfW, η Deutsche Bank και η 

HSBC), ανέρχεται μέχρι σήμερα σε €4,9 δισ.  

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δημιουργίας τριών νέων 

θερμοηλεκτρικών συγκροτημάτων στην Αίγυπτο από τη 

Siemens εντάσσεται στην από τα μέσα του 2015 σύμβα-

ση του γερμανικού ομίλου με το αιγυπτιακό κράτος για 

επέκταση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας κατά 

συνολικά 16,4 GW, συνολικής αξίας €8 δισ., που περι-

λαμβάνει επίσης την κατασκευή 12 αιολικών πάρκων, 

συνολικής ισχύος 2 GW σε περιοχές στον Κόλπο Σουέζ 

και δυτικά του Νείλου.  

 

Ανάθεση έργων αναβάθμισης & επέκτασης ηλεκτρι-

κών δικτύων στην Άνω Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε στις αρχές Απριλίου ο εγχώριος οικονομι-

κός Τύπος, πρόσφατα ανατέθηκαν σε τέσσερις αιγυπτια-

κούς ομίλους, μέσω 6 δημοσίων διαγωνισμών που είχε 

προκηρύξει η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

της Άνω Αιγύπτου (“Upper Egypt Electricity Distribution 

Company” – UEEDC), συμβάσεις συνολικής αξίας EGP1 

δισ. για έργα αναβάθμισης και επέκτασης των ηλεκτρι-

κών δικτύων στις περιοχές Sohag, Qena, Λούξορ και Α-

σουάν. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστη-

μα 6 μηνών, ενώ οι αιγυπτιακοί όμιλοι που αναφέρθηκαν 

στα σχετικά δημοσιεύματα είναι οι Kahromika (Misr 

Company for Mechanical & Electrical Projects), El-

sewedy Electric, Giza Cable Industries και Arab Contrac-

tors.   

 

Διάνοιξη νέων φρεάτων στο κοίτασμα Zohr ανακοί-

νωσε ο όμιλος ENI 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αιγυπτιακού κλαδικού 

Τύπου, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακοίνωσε 

τα σχέδιά του για διάνοιξη ακόμη τριών φρεάτων στο 

γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr, το οποίο έχει 

από το τέλος του 2017 ξεκινήσει την παραγωγή του, 

ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό φρεάτων κατά την 

πρώτη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος σε εννέα. Στό-

χο της διάνοιξης των πρόσθετων φρεάτων αποτελεί η 

αύξηση της ημερήσιας παραγωγής από το κοίτασμα στο 

επίπεδο των 1,8 δισ. κ.π. έως το τέλος του 2018.  

 

Συμφωνία Αιγύπτου-Σ. Αραβίας για ανταλλαγή τεχ-

νογνωσίας στον τομέα του πετρελαίου 

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Υ-

πουργός Πετρελαίου κ. El-Molla και ο Σαουδάραβας 

Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου 

κ. Al-Falih υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους τομείς 

πετρελαίου και εξορύξεων. Το μνημόνιο συνεργασίας 

υπεγράφη στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του 

16ου διεθνούς ενεργειακού φόρουμ που έλαβε στο Ν. 

Δελχί στο διάστημα 10-12/4. Το εν λόγω μνημόνιο ανα-

μένεται να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία τόσο στον 

κλάδο πετρελαίου, όσο και σε εκείνον της πετροχημικής 

βιομηχανίας, ενώ οι δυο Υπουργοί συμφώνησαν την 

ανταλλαγή επισκέψεων επιχειρηματικών ομίλων των 

δύο χωρών, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.   

 

Μικρές ειδήσεις από τους κλάδους πετρελαίου και 

φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο μεγάλος πετρελαϊ-

κός όμιλος Royal Dutch Shell προτίθεται να επανεκκι-

νήσει τις δραστηριότητές του έρευνας και γεωτρήσεων 

για εντοπισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στα ανοικτά της βόρειας ακτής της 

Αιγύπτου στη Μεσόγειο, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας στο περιθώριο διεθνούς κλα-

δικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Αλεξάνδρεια.  

Σημειώνεται ότι, όπως είχε καταγράψει προ μηνός ο 

κλαδικός Τύπος, η Αίγυπτος πρόκειται να ξεκινήσει 

άμεσα νέες εργασίες γεώτρησης προς περαιτέρω ανά-

πτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος “9B” του Δυτικού 

Δέλτα, στις βόρειες ακτές της χώρας, με σκοπό την αύ-

ξηση της παραγωγής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πη-

γές του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η ημερή-

σια παραγωγή φυσικού αερίου από το ανωτέρω κοίτα-

σμα του Δυτικού Δέλτα, που βρίσκεται σε περιοχή πα-

ραχώρησης της Shell (σε κοινοπραξία με την κρατική 

εταιρεία πετρελαίου – EGPC και τη μαλαισιανή Petro-

nas), αναμένεται να φθάσει τα επίπεδα των 350-400 κ.π. 

ημερησίως, έως το τέλος του 2019, ενώ η παραγωγή από 

τα τρία πρώτα φρέατα του κοιτάσματος εκτιμάται ότι θα 

ξεκινήσει το αργότερο έως τα μέσα του 2019.       

Στο περιθώριο του ιδίου ως άνω συνεδρίου, ο επικεφα-

λής του πετρελαϊκού ομίλου BP στην Αίγυπτο, κ. Alaa, 

δήλωσε ότι στόχο της εταιρείας αποτελεί η αύξηση της 

συνολικής ημερήσιας παραγωγής από τα κοιτάσματα 

του Δυτικού Δέλτα στο επίπεδο των 1,3 δισ. κ.π. Ση-

μειώνεται εξάλλου ότι η προσφάτως εκκινηθείσα παρα-

γωγή από το υπεράκτιο κοίτασμα Atoll που βρίσκεται 

στα ανοικτά βορείως της Δαμιέττης, νοτίως του κοιτά-

σματος Zohr, στην περιοχή παραχώρησης στο Ανατολι-

κό Δέλτα του Νείλου, το οποίο έχει αναπτύξει ο όμιλος 

BP σε κοινοπραξία με τον αιγυπτιακό όμιλο Pharaonic 

Petroleum Company, ανέρχεται σήμερα σε 350 εκατ. 

κ.π. φυσικού αερίου και 10.000 βαρέλια αποσταγμάτων 

ημερησίως. Σημειώνεται εξάλλου ότι ο όμιλος BP κατέ-

χει μερίδιο 10% του οικοπέδου Shorouk (όπου περιλαμ-

βάνεται το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr), 

ενώ επίσης έχει αναπτύξει κοιτάσματα αερίου τόσο στο 

Δυτικό Δέλτα (Taurus, Libra, Γκίζα, Fayoum), όσο και 

στο Ανατολικό (κοίτασμα Atoll).         

Επίσης, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακοίνωσε 

πρόσφατα ότι προσδοκά, εντός του Μαΐου τρέχοντος 

έτους, να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή από το γι-

γαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr στο επίπεδο 

των 1,2 δισ. κ.π. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ENI πρό-

σφατα ανακοίνωσε τα σχέδιά του για διάνοιξη ακόμη 

τριών φρεάτων στο κοίτασμα Zohr, ανεβάζοντας έτσι το 

συνολικό αριθμό φρεάτων κατά την πρώτη φάση ανά-

πτυξης του κοιτάσματος σε εννέα, με στόχο την αύξηση 

της ημερήσιας παραγωγής από το κοίτασμα στο επίπεδο 

των 1,8 έως 2 δισ. κ.π. έως το τέλος του 2018.  

Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις του Υπουργού Πετρε- 
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λαίου κ. El-Molla στα μέσα Απριλίου, η αιγυπτιακή κυ-

βέρνηση πρόκειται κατά το προσεχές διάστημα να δη-

μοπρατήσει 10 έως 11 νέες περιοχές παραχώρησης για 

έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου, στα ανοικτά 

των βορείων ακτών της Αιγύπτου στη Μεσόγειο. Σύμ-

φωνα με τον Υπουργό, η κυβέρνηση προτίθεται επίσης 

να δημοπρατήσει περιοχές παραχώρησης για ερευνητι-

κές γεωτρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, έως το τέλος 

του 2018.  

Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι το ύψος των κρατικών 

επιδοτήσεων καυσίμων κατά το πρώτο εννεάμηνο του 

τρέχοντος οικονομικού έτους ανήλθε σε EGP84 δισ. 

(περίπου $4,75 δισ.), έναντι EGP78 δισ. το αντίστοιχο 

διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ το 

συνολικό ύψος των κονδυλίων για επιδοτήσεις καυσί-

μων στο φετινό προϋπολογισμό ανέρχεται σε EGP120 

δισ. (περίπου $6,8 δισ.) και το πραγματικό τους ύψος 

υπολογίζεται πως θα ανέλθει σε μεταξύ EGP110 και 

EGP115 δισ.   

 

Δημοσιεύματα περί πώλησης της Merlon Interna-

tional  

Σύμφωνα με διεθνή οικονομικά δημοσιεύματα, τα οποία 

επικαλούνται τραπεζικές πηγές, το αμερικανικό επενδυ-

τικό ταμείο Yorktown Partners, ετοιμάζεται να πωλήσει 

το μεγάλο όμιλο έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και 

φυσικού αερίου Merlon International με έδρα το      

Houston, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στην Αίγυ-

πτο, έναντι μέγιστου προσδοκώμενου τιμήματος $400 

εκατ. Κατά τα δημοσιεύματα, ο χρηματοπιστωτικός 

όμιλος Citigroup έχει αναλάβει τη διαδικασία λήψης 

προσφορών, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 

έως τον προσεχή Ιούλιο. Σημειώνεται ότι η Merlon πα-

ρήγε το 2017 7.900 βαρέλια ισοδυνάμων πετρελαίου η-

μερησίως, από περίπου 50 φρέατα στην περιοχή του Fay-

oum, 80 χλμ. νοτίως του Καΐρου, στις παρυφές της Δυτι-

κής Ερήμου. Η εν λόγω περιοχή εκτιμάται πως διαθέτει 

εκμεταλλεύσιμα αποθέματα μεταξύ 125 και 150 εκατ. 

βαρελιών, ενώ έως το τέλος του 2017 έχει παράξει περί-

που 18 εκατ. βαρέλια. Η σύμβαση παραχώρησης για 

έρευνες στην περιοχή Fayoum ανατέθηκε στον όμιλο 

Merlon το 2004, ενώ η περίοδος μίσθωσης δύναται να 

επεκταθεί έως το 2040.     

 

Εκτιμήσεις Υπουργείου Πετρελαίου για ξένες επενδύ-

σεις στον κλάδο υδρογονανθράκων  

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υ-

πουργού Πετρελαίου κ. El-Molla, κατά το τρέχον οικο-

νομικό έτος το ύψος των ξένων επενδύσεων στους εγχώ-

ριους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένε-

ται να φθάσει τα $10 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 

της τάξεως του 25%. Επιπλέον, στόχο της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης αποτελεί η εισροή ξένων επενδυτικών κε-

φαλαίων ανάλογου ύψους κατά το προσεχές οικονομικό 

έτος, κυρίως λόγω των ανακαλύψεων νέων κοιτασμά-

των στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στις βόρειες  

ακτές της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μεγάλοι 

διεθνείς πετρελαϊκοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι ENI, 

Shell, Edison και BP, έχουν πρόσφατα ανακοινώσει τα 

σχέδιά τους επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην 

Αίγυπτο.  

 

Τρεις εμπορικές συμφωνίες σε συνέδριο του πετρελαϊ-

κού κλάδου στην Αλεξάνδρεια 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, στα μέσα Απριλίου, στο περιθώριο διεθνούς 

κλαδικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Αλεξάνδρεια 

με τίτλο “9th Mediterranean Offshore Conference &  

Exhibition”, ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla πα-

ρέστη στην υπογραφή τριών εμπορικών συμφωνιών που 

αφορούν τον εγχώριο κλάδο εξορύξεων, συνολικής ε-

πενδυτικής αξίας $600 εκατ. Η πρώτη συμφωνία υπε-

γράφη μεταξύ των αιγυπτιακών κρατικών ομίλων υδρο-

γονανθράκων EGAS και Ganoub El Wadi Petroleum 

Holding Company (Ganope) με τον ιαπωνικό όμιλο 

Toyota, για την αγορά πλατφόρμας γεωτρήσεων ανοι-

κτής θαλάσσης, η οποία διαθέτει γεωτρύπανο ικανό να 

λειτουργήσει σε μεγάλο βάθος. Οι δύο άλλες συμφωνίες 

αφορούσαν την οριστικοποίηση του πλαισίου μνημο-

νίου συνεργασίας που είχαν υπογράψει τον περασμένο 

Φεβρουάριο οι όμιλοι Schlumberger (ΗΠΑ, με αντικεί-

μενο τη διαχείριση πετρελαϊκών κοιτασμάτων) και CGG 

(Γαλλία, με αντικείμενο τις γεωλογικές / γεωφυσικές 

μελέτες) με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, με σκοπό την 

ανάπτυξη αφ’ ενός βάσεων γεωλογικών δεδομένων, και 

αφ’ ετέρου ηλεκτρονικής πλατφόρμας για επιλογή πε-

ριοχών έρευνας κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου και προετοιμασία των προκηρύξεων σχετικών 

διεθνών διαγωνισμών. Οι εν λόγω συμφωνίες, περιέλα-

βαν επίσης την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πύλης 

για τη διεθνή προώθηση και το μάρκετινγκ περιοχών / 

οικοπέδων παραχώρησης στην Αίγυπτο, οι οποίες προ-

σφέρονται για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πετρελαίου, 

οι ανωτέρω συμφωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο της 

προσπάθειας που καταβάλλεται για διεξαγωγή περαιτέ-

ρω ερευνών και ανάπτυξη κοιτασμάτων τόσο στη Με-

σόγειο Θάλασσα, όσο και στον Κόλπο Σουέζ, αλλά και 

στην Ερυθρά Θάλασσα, που απαιτεί ισχυρή υποστήριξη 

από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με ελαχιστοποίηση 

του σχετικού κόστους και βελτιστοποίηση της οικονομι-

κής αποδοτικότητας. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω συ-

νέδριο του κλάδου ανάπτυξης υπεράκτιων κοιτασμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου διοργανώνεται ανά διε-

τία στην Αλεξάνδρεια, από το έτος 2000. 
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Στρατηγική συνεργασία Αιγύπτου-Ε.Ε. στον ενεργεια-

κό τομέα 

Στις 23/4, στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Αίγυπτο του 

κοινοτικού Επιτρόπου, αρμόδιου για θέματα ενέργειας 

και κλίματος, κ. Canete (22-24/4), υπεγράφη, παρουσία 

του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail, μνημόνιο στρατηγικής 

ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ της χώρας και της 

Ε.Ε., το οποίο θα καλύπτει τους τομείς πετρελαίου, φυ-

σικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το μνημόνιο με 

τον Ευρωπαίο Επίτροπο υπέγραψαν, από πλευράς αι-

γυπτιακής κυβέρνησης, οι Υπουργοί Πετρελαίου κ. El-

Molla και Ηλεκτρισμού κ. Shaker. Σε σχετικές του δη-

λώσεις στο πλαίσιο ενεργειακού φόρουμ που έλαβε χώ-

ρα νωρίτερα την ίδια μέρα, με τίτλο “EU-Egypt Sustain-

able Energy Forum”, ο κ. Canete υποστήριξε πως «η 

Αίγυπτος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες για να κα-

ταστεί παγκόσμιας εμβέλειας ενεργειακός κόμβος», κα-

θώς και ότι «η Ε.Ε. είναι έτοιμη να συνδράμει προς τον 

εν λόγω σκοπό την Αίγυπτο δια της παροχής τεχνογνω-

σίας, οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, αλλά και δια 

της κινητοποίησης διεθνών χρηματοδοτικών πόρων». 

Σύμφωνα με τον κ. Canete, «στην Αίγυπτο μέχρι τώρα 

έχουν υλοποιηθεί πολύ φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον 

κλάδο της ενέργειας, θα απαιτηθούν ωστόσο πρόσθετες, 

με σκοπό την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργα-

σίας, καθώς και την ανάδειξη της χώρας ως πρωτοπόρου 

μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στον 

τομέα της μετάβασης σε καθαρές πηγές ενέργειας». 

Επισημαίνεται ότι ο Επίτροπος Canete επισκέφθηκε το 

γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr στα ανοικτά 

των βορείων ακτών της Αιγύπτου, η παραγωγή από το 

οποίο έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, φθάνοντας 

το επίπεδο των 700 εκατ. κ.π. ημερησίως στις 23/4, χαι-

ρετίζοντας την επιτυχημένη και ταχύτατη ολοκλήρωση 

της πρώτης φάσης ανάπτυξής του, η οποία 

«αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη στρατηγική της αι-

γυπτιακής κυβέρνησης για ανάδειξη της χώρας σε περι-

φερειακό ενεργειακό κόμβο». Από την άλλη, ο Αιγύ-

πτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla παρουσίασε 

στον Ευρωπαίο Επίτροπο τη σειρά ενεργειών που οδή-

γησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 

ανάπτυξης του Zohr, καθώς και στις εν εξελίξει εργα-

σίες προς ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, επιση-

μαίνοντας ότι «η Αίγυπτος δύναται να αποτελέσει νέα 

πύλη εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο». 

Σημειώνεται ότι στις 22/4 εγκαινιάστηκε από τον Υπουρ-

γό Πετρελαίου κ. El-Molla, την Υπουργό Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κα Wali και τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. 

Canete πρόγραμμα σύνδεσης αιγυπτιακών νοικοκυριών 

με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο συγχρημα-

τοδοτείται από την Ε.Ε., με κονδύλια €68 εκατ. ($83 ε-

κατ.). Συγκεκριμένα, η κοινοτική επιχορήγηση θα χρημα-

τοδοτήσει τη σύνδεση περίπου 500 φτωχών νοικοκυριών 

με το εθνικό δίκτυο αερίου, καθώς επίσης και την υλο-

ποίηση οργανωτικών μεταρρυθμίσεων εντός της κρατι-

κής εταιρείας φυσικού αερίου (EGAS).  

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος του εθνικού προ-

γράμματος σύνδεσης 2,3 εκατ. αιγυπτιακών νοικοκυ-

ριών με το δίκτυο αερίου έως το 2021 ανέρχεται σε πλη-

σίον των $1,25 δισ., ενώ πέραν της ως άνω επιχορήγη-

σης από την Ε.Ε., το πρόγραμμα πρόκειται να χρηματο-

δοτηθεί με κονδύλια της Παγκόσμιας Τράπεζας ($300 

εκατ.), της Agence Française de Développement (AFD, 

€70 εκατ.-$85,24 εκατ.), της αιγυπτιακής κρατικής εται-

ρείας αερίου (EGAS, $473 εκατ.), καθώς και από άλλες 

χρηματοδοτικές πηγές ($326 εκατ.). Σημειώνεται επίσης 

ότι, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής 

του Γραφείου της Agence Française de Développement 

(AFD) στην Αίγυπτο, κας Lafranchis, εντός του Μαΐου 

αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία με το αιγυπτιακό 

κράτος για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας της σύστασης και λειτουργίας της 

νέας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για την αγορά φυ-

σικού αερίου στη χώρα (Gas Regulatory Authority).      

 

Μικτή επιτροπή συνεργασίας αιγυπτιακής κυβέρνη-

σης – British Petroleum 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κλαδικού Τύπου, στο 

τέλος Απριλίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ 

κλιμακίου του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου –

υπό τον Υπουργό, κ. El-Molla- και στελεχών του μεγά-

λου βρετανικού πολυεθνικού πετρελαϊκού ομίλου Brit-

ish Petroleum (BP), υπό τον επικεφαλής προμηθειών και 

εμπορίου ενεργειακών προϊόντων, κ. Haywood, με αντι-

κείμενο τη σύσταση μικτής επιτροπής η οποία θα διερε-

υνήσει τις δυνατότητες και τις νέες ευκαιρίες που υπάρ-

χουν για συνεργασία των δύο πλευρών. Ως συζητηθεί-

σες δυνατότητες συνεργασίας, ο κλαδικός Τύπος ανέφε-

ρε τον ανεφοδιασμό πλοίων με καύσιμα, τη διύλιση πετ-

ρελαίου, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιο-

ποίησης των προϊόντων διύλισης, καθώς και την κατασ-

κευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊ-

όντων στη χώρα. Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός 

Πετρελαίου κ. El-Molla, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο ενεργειών του κυβερνητικού προγράμματος 

ανάδειξης της Αιγύπτου σε περιφερειακό ενεργειακό 

κόμβο. 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας τον 

Απρίλιο 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε 

τη διατήρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας 

προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επι-

χειρήσεων με τα τελωνεία για τον Απρίλιο στο επίπεδο 

των 16 λιρών ανά δολλάριο, για όγδοο συνεχόμενο μή-

να. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της αιγυπτια-

κής λίρας έναντι του αμερικανικού δολλαρίου διατηρή-

θηκε σταθερή το Μάρτιο, ανερχόμενη στις 17,58 λίρες 

στο τέλος Μαρτίου.  
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Άρση σαουδαραβικών απαγορεύσεων εισαγωγών 

guava, φράουλας και πιπεριών από Αίγυπτο 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα αρχών 

Απριλίου, βασισμένα στο επίσημο σαουδαραβικό πρα-

κτορείο ειδήσεων, η Σ. Αραβία ήρε προσωρινές απαγο-

ρεύσεις που είχε επιβάλει στις εισαγωγές αιγυπτιακών 

guava, φραουλών και πιπεριών. Σύμφωνα με την αρμόδια 

Σαουδαραβική Αρχή Τροφίμων & Φαρμάκων (SFDA), οι 

εισαγωγές guava θα επιτραπούν από συγκεκριμένες, ε-

γκεκριμένες αιγυπτιακές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες 

πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας των προϊ-

όντων. Σημειώνεται ότι η σαουδαραβική απαγόρευση 

εισαγωγών αιγυπτιακής guava είχε επιβληθεί τον Ιανουά-

ριο τρέχοντος έτους, λόγω ανίχνευσης επιπέδων υπολειμ-

μάτων παρασιτοκτόνων υψηλότερων από τα διεθνώς ι-

σχύοντα, ενώ η άρση της απαγόρευσης έλαβε χώρα στις 

3/4, κατόπιν δέσμευσης των αιγυπτιακών αρχών για διε-

νέργεια εντατικών ελέγχων προδιαγραφών και ποιότητας 

στα φρούτα και λαχανικά που εξάγονται από τη χώρα.  

Όσον αφορά την απαγόρευση εισαγωγών για τις αιγυ-

πτιακές φράουλες και πιπεριές, η οποία βρισκόταν σε 

ισχύ από τον Ιούλιο 2017, εξαιτίας της διαπίστωσης υψη-

λών επιπέδων  υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων, η Σ. Α-

ραβία προχώρησε στις 4/4 στην άρση της. Σύμφωνα με 

οικονομικά δημοσιεύματα, το αρμόδιο σαουδαραβικό 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων & Γεωργίας ενημε-

ρώθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με τη 

διενέργεια εντατικών ελέγχων προδιαγραφών και ποιότη-

τας στα φρούτα και λαχανικά που εξάγονται από τη χώ-

ρα, ώστε να συμμορφώνονται τόσο με τα ευρωπαϊκά, 

όσο και με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τα επίπεδα 

υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων, καθώς και εκείνα του 

διεθνούς Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius). 

Όπως ανέφεραν εξάλλου τα οικονομικά δημοσιεύματα, 

το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία πρό-

σφατα ήραν απαγορεύσεις που είχαν επιβάλει παλαιότε-

ρα στις εισαγωγές αιγυπτιακών μαρουλιών, guavas, 

κρεμμυδιών, πιπεριών και πατατών, εξαιτίας παρουσίας 

υψηλών επιπέδων υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων.         

 

Εκτιμήσεις για την αιγυπτιακή παραγωγή ζάχαρης το 

οικονομικό έτος 2018/19 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών του αμερικανι-

κού Υπουργείου Γεωργίας στο Κάιρο (USDA-FAS, 

Cairo Office), η παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης στην 

Αίγυπτο κατά το προσεχές οικονομικό έτος (2018/19) 

αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% (ή 115 χιλ. τό-

νους) και να ανέλθει σε 2,44 εκατ. τόνους, έναντι 2,32 

εκατ. τόνων κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Κατά τις 

αμερικανικές εκτιμήσεις, ποσότητα 1,34 εκατ. τόνων α-

ναμένεται να παραχθεί από ζαχαρότευτλα και ποσότητα 

1,1 εκατ. τόνων από ζαχαροκάλαμο. Η αναμενόμενη αύ-

ξηση της παραγωγής αποδίδεται από τις αμερικανικές 

υπηρεσίες στις υψηλότερες τιμές που εκτιμάται ότι θα 

προσφέρει το αιγυπτιακό κράτος για την προμήθεια της 

ζάχαρης κατά το έτος 2018/19. Η εκτίμηση σχετικά με 
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την εγχώρια κατανάλωση κατά το προσεχές οικονομικό 

έτος ανέρχεται στους 3,1 εκατ. τόνους (αύξηση κατά 

1,6%, ή 50 χιλ. τόνους), ενώ οι εισαγωγές εκτιμώνται 

στους 800 χιλ. τόνους, έναντι 960 χιλ. τόνων το έτος 

2017/18.  

 

Μερίδια αγοράς «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 

στην αιγυπτιακή αγορά 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, βασι-

σμένα σε στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας στατιστι-

κών διαδικτύου StatCounter, κατά το μήνα Μάρτιο τρέ-

χοντος έτους αυξήθηκε το μερίδιο της κορεατικής Sam-

sung στην αιγυπτιακή αγορά «έξυπνων» κινητών τηλε-

φώνων (“Smartphones”), σε 43%, έναντι 39% το Φε-

βρουάριο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κινεζική 

Huawei, με μερίδιο 13% το Μάρτιο, έναντι 14% το Φε-

βρουάριο, ενώ την τρίτη θέση του μεριδίου πωλήσεων 

“Smartphones” στην Αίγυπτο κατέλαβε η αμερικανική 

Apple, παρά την πτώση των πωλήσεών της στη διάρκεια 

του Μαρτίου, καταλαμβάνοντας μερίδιο 10,7% της αγο-

ράς το Μάρτιο, έναντι 13,7% το Φεβρουάριο. Η κινεζι-

κή Lenovo κατετάγη τέταρτη όσον αφορά το μερίδιό της 

στην αιγυπτιακή αγορά «έξυπνων» κινητών (7,2% το 

Μάρτιο, έναντι 7,4% το Φεβρουάριο), ενώ ακολούθη-

σαν οι: κινεζική Infinix (με μερίδιο 4,5% το Μάρτιο, 

έναντι 5% το Φεβρουάριο), ταϊβανέζικη HTC (με μερί-

διο 3,5% το Μάρτιο, έναντι 3% το Φεβρουάριο) και κι-

νεζική –με έδρα το Χονγκ Κονγκ- Tecno Mobile (με 

μερίδιο 2,3% το Μάρτιο, έναντι 2,2% το Φεβρουάριο).      

 

Άνοδος των αιγυπτιακών μη πετρελαϊκών εξαγωγών 

το Μάρτιο – εμπόριο με Ε.Ε. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου & Βιο-

μηχανίας, οι αιγυπτιακές εξαγωγές μη πετρελαϊκών προϊ-

όντων κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 7% σε ετήσια 

βάση το Μάρτιο τρέχοντος έτους, ανερχόμενες σε πλη-

σίον των $2,2 δισ., έναντι $2,08 δισ. το Μάρτιο 2017. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη διάρκεια του πρώτου τρι-

μήνου τρέχοντος έτους οι αιγυπτιακές εξαγωγές έχουν 

αυξηθεί κατά 14% σε ετήσια βάση. 

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εμπορίου & Βιο-

μηχανίας κ. Kabil, οι αιγυπτιακές εξαγωγές αγαθών προς 

την Ε.Ε. κατέγραψαν μεγάλη άνοδο της τάξεως του 21% 

στη διάρκεια του 2017, ανερχόμενες σε πλησίον των €8,1 

δισ., έναντι €6,7 δισ. το 2016. Ο συνολικός όγκος εμπο-

ρίου της Αιγύπτου με την Ε.Ε., σύμφωνα με τον Υπουρ-

γό, ανήλθε το 2017 σε €28 δισ., αυξημένος έναντι του 

2016, οπότε είχε ανέλθει σε €27,3 δισ. Κατά τον κ. Kabil, 

η Ε.Ε. συνιστά το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αιγύ-

πτου, απορροφώντας το 22,7% των εξαγωγών της χώρας, 

ενώ ως κυριότεροι κοινοτικοί προορισμοί των αιγυπτια-

κών εξαγωγών το 2017 αναφέρθηκαν οι Ιταλία, Γερμα-

νία, Ισπανία, Βρετανία και Βουλγαρία.   
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Μέχρι τώρα αγορές 190.000 τόνων εγχώριου σιταριού 

από το αιγυπτιακό κράτος  

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Απριλίου, 

βασισμένα σε στοιχεία του Υπουργείου Προμηθειών, το 

αιγυπτιακό κράτος έχει μέχρι τώρα αγοράσει 190.000 

τόνους εγχωρίως παραχθέντος σιταριού, στο διάστημα 

που μεσολάβησε από το ξεκίνημα της φετινής περιόδου 

εσοδείας, στα μέσα Απριλίου. Σημειώνεται ότι η κυβέρ-

νηση έχει προαναγγείλει από πέρσι ότι στη διάρκεια της 

φετινής περιόδου εσοδείας (15 Απρ.-15 Ιουλ.) πρόκειται 

να προμηθευτεί σιτάρι από τους εγχώριους καλλιεργητές 

σε διεθνείς τιμές. Στα μέσα Απριλίου, το αιγυπτιακό κρά-

τος όρισε τις τιμές προμήθειας του εγχώριου σιταριού σε 

μεταξύ EGP570 και EGP600 ($32-$34) ανά ardeb (1 

ardeb = 150 κιλά), εναρμονισμένες με το επίπεδο των 

διεθνών τιμών, γεγονός που εξόργισε ωστόσο τους καλ-

λιεργητές, οι οποίοι τις κρίνουν ως μη επαρκώς προσοδο-

φόρες. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος προγραμματίζει να 

εισάγει 7 εκατ. τόνους σιτηρών στη διάρκεια του οικονο-

μικού έτους 2018/19, προσδοκώντας μέση τιμή προμή-

θειας περί τα $220, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

μεταφοράς.   

 

Προσχώρηση Αιγύπτου και Ιορδανίας σε αραβική 

συμφωνία απελευθέρωσης εμπορίου υπηρεσιών 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρόσφατης 

συνόδου του Συμβουλίου του Αραβικού Συνδέσμου που 

έλαβε χώρα στο Νταχράν της Σ. Αραβίας, η Αίγυπτος 

και η Ιορδανία προσυπέγραψαν τη συμφωνία για την 

απελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών μεταξύ των 

χωρών μελών της GAFTA (Greater Arab Free Trade 

Area), ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρατών 

που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν σε 10 

(περιλαμβανομένων των Σ. Αραβίας, ΗΑΕ, Κατάρ, Ο-

μάν, Μαρόκου, Λιβάνου, Σουδάν και Υεμένης). Η εν 

λόγω συμφωνία πλαίσιο, η οποία έχει υπογραφεί το 

2003 και προβλέπει τη σταδιακή απελευθέρωση του 

εμπορίου υπηρεσιών στο χώρο της GAFTA, αναμένεται 

να τεθεί σε ισχύ αφού την κυρώσουν τρία ακόμη αραβι-

κά κράτη και πρόκειται να εγκαθιδρύσει ελεύθερη ζώνη 

όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών, έπειτα από την –ήδη 

ισχύουσα- απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών μεταξύ 

των κρατών μελών. Επίσης, η συμφωνία έχει στόχο να 

«ανοίξει» τις επενδύσεις στους κλάδους υπηρεσιών στα 

κράτη μέλη της GAFTA, σε επενδυτές που προέρχονται 

από άλλα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι η σταδιακή ε-

νεργοποίηση της συμφωνίας φαίνεται να βαδίζει προς 

την ολοκλήρωσή της, έπειτα από 14 χρόνια διαπραγμα-

τεύσεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2004 στη Βηρυτό 

του Λιβάνου (“Beirut Round”).      
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Πρωθυπουργική απόφαση για δημιουργία επενδυτι-

κής ζώνης στη Δαμιέττη 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, την 1η 

Απριλίου ο Π/Θ κ. Ismail εξέδωσε απόφαση για τη δημι-

ουργία ειδικής επενδυτικής ζώνης έκτασης 331 feddans 

(1 feddan=4.200 τετρ. μέτρα) σε απόσταση 4 χλμ. από 

την πόλη της Δαμιέττης. Βάσει της απόφασης, η δημι-

ουργία και η λειτουργία της ζώνης ανατίθενται στη Da-

mietta Furniture City (DFC), η οποία έχει συσταθεί το 

2016 με κεφάλαιο ύψους EGP5 δισ. με σκοπό τη δημι-

ουργία βιομηχανικής πόλης για την ανάπτυξη της βιομη-

χανίας ξύλου και επίπλου στη χώρα, την προσέλκυση 

επενδύσεων σε αυτήν και την εισαγωγή καινοτόμων με-

θόδων παραγωγής. Σημειώνεται ότι το Μάιο 2017, ο 

Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε την πρώτη 

φάση της νέας βιομηχανικής πόλης ξύλου, ενώ το Δε-

κέμβριο 2017 η περιφέρεια της Δαμιέττης κήρυξε την 

έναρξη της δεύτερης φάσης προγράμματος διάθεσης 

βιομηχανικών γαιών για τη δημιουργία της νέας πόλης. 

Η υλοποίηση του μεγάλου εν λόγω έργου ξεκίνησε το 

2016 και διενεργείται από την τεχνική υπηρεσία του αι-

γυπτιακού Στρατού (Armed Forces Engineering Autho-

rity). Η πιλοτική φάση της βιομηχανικής πόλης περιλαμ-

βάνει 22 εργαστήρια επίπλου, καθώς και τεχνολογικό 

κέντρο του κλάδου επίπλου, ενώ όταν το έργο ολοκλη-

ρωθεί, η πόλη θα απαρτίζεται από πολλές επιμέρους, 

εξειδικευμένες βιομηχανικές ζώνες που θα περιλαμβά-

νουν 55 εργοστάσια και περίπου 2.000 εργαστήρια επί-

πλου, αλλά και κέντρο logistics και λιανεμπορικούς χώ-

ρους. Όπως δήλωσε στις αρχές Απριλίου ο Αιγύπτιος 

Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, η κατα-

σκευή 1.400 παραγωγικών μονάδων της βιομηχανικής 

πόλης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονο-

διάγραμμα, ενώ στην παρούσα φάση οι προσπάθειες 

επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση των υποδομών η-

λεκτροδότησης, εφοδιασμού με νερό και οδικού δι-

κτύου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αιγυπτιακής κυβέρ-

νησης, η νέα βιομηχανική πόλη θα δημιουργήσει πάνω 

από 65.000 θέσεις εργασίας και συνολικά περίπου 

100.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. Ση-

μειώνεται ότι η περιφέρεια της Δαμιέττης συγκεντρώνει 

το 70% της συνολικής παραγωγής επίπλων της Αιγύ-

πτου. 

 

Έγκριση 5 επενδυτικών σχεδίων μονάδων αφαλάτω-

σης στο Νότιο Σινά 

Όπως ανέφερε στις αρχές Απριλίου ο εγχώριος οικονο-

μικός Τύπος, το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης ενέ-

κρινε πρόσφατα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του 

για την περίοδο 2018-2022, την κατασκευή 5 μονάδων 

αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στο Νότιο Σινά, συνολι-

κού εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους EGP2 δισ. Η 

κατασκευή των εν λόγω μονάδων θα πραγματοποιηθεί 

σε δύο στάδια. Οι νέες μονάδες θα κατασκευαστούν στις 

περιοχές Ras Sidr City (ημερήσιας παραγωγικής δυναμι-

κότητας 20.000 κυβ. μέτρων), Abu Redeis City (ημερή- 
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σιας παραγωγικής δυναμικότητας 15.000 κυβ. μέτρων), 

Sharm El Sheikh (ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότη-

τας 30.000 κυβ. μέτρων), Nabq Bay (ημερήσιας παραγω-

γικής δυναμικότητας 6.000 κυβ. μέτρων) και Taba 

(ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 5.000 κυβ. με-

τρων σε πρώτη φάση, η οποία θα αυξηθεί στη συνέχεια 

σε 10.000 κυβ. μέτρα).    
 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 19 μονάδων αφαλά-

τωσης στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε στις αρχές Απριλίου ο εγχώριος οικονο-

μικός Τύπος, το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης επι-

θεώρησε πρόσφατα την πρόοδο της υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία 19 συνολικά 

μονάδων αφαλάτωσης στη χώρα, τόσο στην Ερυθρά 

Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο. Κατά τον αρμόδιο 

Υπουργό, κ. Madbouly, 6 από τις εν λόγω μονάδες, συ-

νολικής ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,6 ε-

κατ. κυβ. μέτρων νερού, αναμένεται να τεθούν σε λει-

τουργία ως το τέλος του 2018. Όπως ανέφερε ο οικονο-

μικός Τύπος, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή γιγα-

ντιαίας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην 

περιοχή της Ain Sokhna, αναμενόμενης ημερήσιας πα-

ραγωγικής δυναμικότητας 164 χιλ. κυβ. μέτρων, καθώς 

και άλλων μεγάλων μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή 

του Σουέζ, του ανατολικού Port Said, αλλά και στην 

περιφέρεια Matrouh, στη βορειοδυτική ακτή της Αιγύ-

πτου.    

 

Εγκαινίαση πρώτης μονάδας παραγωγής μετασχημα-

τιστών υψηλής τάσης  

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις 3/4 ο Υ-

πουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker και ο Κυβερνήτης της 

περιφέρειας Σουέζ κ. Hamed εγκαινίασαν την πρώτη στη 

χώρα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

υψηλής τάσης (66, 220 και 500 kV), στην περιοχή της 

Ain Sokhna, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας. Κατά 

τον κ. Shaker, «πρόκειται για την πρώτη μονάδα αυτού 

του είδους και μεγέθους στην Αφρική και τη Μ. Ανατο-

λή, η οποία θα παράγει υποσταθμούς μετασχηματισμού 

και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση το φυσικό 

αέριο (GIS), τάσης έως 500 kV, καθώς και εξοπλισμό 

υποσταθμών μετασχηματισμού, όπως πυκνωτές και αλε-

ξικέραυνα, και θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις 

άμεσης και έμμεσης απασχόλησης στην περιοχή».       

 

Απότομη πτώση των εγχώριων τιμών τσιμέντου 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος βασισμέ-

νος σε στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Καΐ-

ρου, στις αρχές Απριλίου καταγράφηκε σημαντική πτώ-

ση των τιμών του τσιμέντου στην εσωτερική αγορά, κα-

τά πλησίον των EGP200, με αποτέλεσμα οι τιμές του 

τσιμέντου να μειωθούν σε EGP1.000 ανά τόνο 

(εργοστασιακές τιμές, ex-works) και σε EGP1.050 ανά 

τόνο (τιμές για τους τελικούς χρήστες), έναντι τιμών που 

κυμάνθηκαν περί τις EGP1.250 ανά τόνο στη διάρκεια 
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του Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Τύπο, η πτώση των τι-

μών αποδίδεται σε μείωση της ζήτησης, ενώ προηγήθη-

καν έντονες διακυμάνσεις των τιμών στην αιγυπτιακή 

αγορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ο οικο-

νομικός Τύπος ανέφερε μάλιστα πως η –ελεγχόμενη από 

το Στρατό- μεγάλη τσιμεντοβιομηχανία Al Arish Ce-

ment Company, σε συνέχεια της πτώσης των εγχώριων 

τιμών, σε μία ανορθόδοξη από οικονομικής απόψεως 

κίνηση, προώθησε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες τσι-

μέντου στην εσωτερική αγορά προκειμένου να καλυφ-

θούν οι ανάγκες της, προβλέποντας ότι η πτώση των 

τιμών θα συνεχιστεί στο διάστημα των προσεχών δύο 

εβδομάδων με τις τιμές να φθάσουν το επίπεδο των 

EGP850- επιδεινούμενη από την έναρξη παραγωγής του 

νέου μεγάλου εργοστασίου τσιμέντου στην περιοχή Beni 

Suef, συμφερόντων επίσης του Στρατού, παραγωγικής 

δυναμικότητας 13 εκατ. τόνων ετησίως, που περιλαμβά-

νει 6 γραμμές παραγωγής, ημερήσιας δυναμικότητας 

6.000 τόνων εκάστη. Σημειώνεται ότι το εν λόγω εργο-

στάσιο αναμένεται να εγκαινιασθεί από τον Αιγύπτιο 

Πρόεδρο στα μέσα Απριλίου. Η προσθήκη νέας μεγάλης 

παραγωγικής τσιμεντοβιομηχανίας, κρατικής μάλιστα 

ιδιοκτησίας, στον ήδη κορεσμένο εν λόγω αιγυπτιακό 

βιομηχανικό κλάδο, είναι φανερό ότι δημιουργεί σκεπτι-

κισμό όσον αφορά το μέλλον του, καθώς και τη βιωσι-

μότητα των υπολοίπων τσιμεντοβιομηχανιών που δρα-

στηριοποιούνται στη χώρα.  

 

Πτώση των εγχώριων τιμών χάλυβα 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος βασισμέ-

νος σε στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Καΐ-

ρου, στα μέσα Απριλίου καταγράφηκε πτώση των τιμών 

του χάλυβα στην εσωτερική αγορά, κατά EGP300 έως 

EGP400 ανά τόνο, οφειλόμενη κυρίως στην πτωτική 

τάση των διεθνών τιμών των παλετών σιδήρου κατά πε-

ρίπου $50 ανά τόνο, με αποτέλεσμα τη μείωση των εγ-

χώριων τιμών του χάλυβα σε επίπεδα μεταξύ  

EGP12.100 και EGP12.600 ανά τόνο (εργοστασιακές 

τιμές, ex-works) και σε μεταξύ EGP12.500 και 

EGP12.800 ανά τόνο (τιμές για τους τελικούς χρήστες). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Επιμελητηρίου, η πτώση 

των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί κατά το προσεχές 

διάστημα και τουλάχιστον έως το μήνα του Ραμαζανιού, 

δεδομένης της πτωτικής χρηματιστηριακής τάσης των 

πρώτων υλών και της συνακόλουθης μείωσης των τιμών 

από τους διεθνείς παραγωγούς, καθώς και της προσωρι-

νής ανακοπής της οικονομικής δραστηριότητας. Υπεν-

θυμίζεται ότι στο τέλος του 2017, η αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση κατέστησε τους επιβληθέντες τον Ιούνιο 2017 –

αρχικά προσωρινούς- εισαγωγικούς δασμούς antidump-

ing σε χαλυβουργικά προϊόντα με προέλευση την Κίνα, 

την Τουρκία και την Ουκρανία, σε οριστικούς, με πεντα-

ετή διάρκεια ισχύος, έως τις 5/6/2022. Το ύψος των εν 

λόγω δασμών ανέρχεται σε 29% για τον κινεζικό χάλυ-

βα, σε μεταξύ 7% και 22% για τον τουρκικό, και σε με-

ταξύ 17,2% και 27% για τον ουκρανικής προέλευσης 

χάλυβα, αντίστοιχα. 
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Προσπάθεια προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στον 

κλάδο κλωστοϋφαντουργίας 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Απριλίου, 

ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. 

Kabil, υποδεχόμενος κινεζική αντιπροσωπεία αποτελού-

μενη από 50 επιχειρηματικούς ομίλους-μέλη του Εθνικού 

Συμβουλίου Κλωστοϋφαντουργίας & Ενδύματος 

(CNTAC), υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής 

συνεργασίας Κίνας-Αιγύπτου και τις θετικές επιπτώσεις 

αυτής σε όλους τους τομείς της διμερούς οικονομικής 

συνεργασίας και των επενδύσεων. Ο Υπουργός παρουσί-

ασε στους εκπροσώπους των κινεζικών εταιρειών τις ε-

πενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον αιγυπτιακό 

κλάδο κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και το αιγυπτιακό 

επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο και τα κίνητρα που αυτό 

προσφέρει σε ξένους επενδυτές, με σκοπό την ανάπτυξη 

του ζωτικού για την Αίγυπτο εν λόγω βιομηχανικού κλά-

δου.  

 

Συνεργασία Αιγύπτου – Ρωσίας 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος με βάση 

δηλώσεις του Ρώσου Υφυπουργού Βιομηχανίας & Εμπο-

ρίου κ. Kalamanov στις 26/4, έως το τέλος Μαΐου οι κυ-

βερνήσεις Αιγύπτου και Ρωσίας πρόκειται να υπογρά-

ψουν την οριστική διμερή συμφωνία για τη σύσταση ρω-

σικής βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή του Ανατολικού 

Πορτ Σαΐντ, εντός της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας 

Σουέζ. Σύμφωνα με το Ρώσο αξιωματούχο, η κατασκευή 

της βιομηχανικής ζώνης θα λάβει χώρα σε τρεις φάσεις 

που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2031, οπότε και θα 

ξεκινήσει η λειτουργία των ρωσικών επιχειρήσεων που 

θα εγκατασταθούν εκεί, προσφέροντας περίπου 35.000 

θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. Κατά τον κ. 

Kalamanov, έχει ήδη συμφωνηθεί πως οι δύο κυβερνή-

σεις θα επιβλέπουν την κατασκευή της ζώνης, η οποία 

αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το ρωσικό 

κρατικό επενδυτικό ταμείο (Russian Direct Investment 

Fund – RDIF), καθώς και από αιγυπτιακούς τραπεζικούς 

ομίλους. Σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις Αιγύπτου και 

Ρωσίας έχουν υπογράψει σχετικό μνημόνιο κατανόησης 

για τη δημιουργία της ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην 

περιοχή του Σουέζ το Φεβρουάριο 2016, ενώ οι διαπραγ-

ματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για τη δημιουργία 

της ρωσικής ζώνης εξελίσσονται από το Φεβρουάριο 

2015.  

Επιπλέον, σύμφωνα με αιγυπτιακές δημοσιογραφικές 

πηγές, στις αρχές Μαΐου αναμένεται να επισκεφθεί το 

Κάιρο υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τον κρατικό 

όμιλο ατομικής ενέργειας, Rosatom, προκειμένου να λά-

βει γνώση των αποτελεσμάτων των γεωλογικών μελετών 

και να οριστικοποιήσει το προσχέδιο για την κατασκευή 

της πρώτης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας πυρηνικής 

ενέργειας στην Αίγυπτο, δυναμικότητας 4.800 MW, στην 

περιοχή Dabaa της βορειοδυτικής Αιγύπτου. Σύμφωνα με 

ρωσικές εκτιμήσεις, η έναρξη της κατασκευής της εν λό-

γω μονάδας τοποθετείται χρονικά εντός του 2020 και η 
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ολοκλήρωσή της έως το 2028-2029. Ποσοστό 85% του 

συνολικού κόστους κατασκευής και εξοπλισμού της μο-

νάδας πρόκειται να καλυφθεί μέσω διμερούς δανείου της 

Ρωσίας προς την Αίγυπτο, με ευνοϊκούς όρους αποπλη-

ρωμής.    

 

Υπουργική απόφαση για αύξηση «εγχώριων συστατι-

κών» στην αυτοκινητοβιομηχανία      

Όπως ανέφερε στις 30/4 ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύ-

πος, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής 

για την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, δίνοντας 

έμφαση στην ενίσχυση της καθετοποιημένης παραγωγής 

αντί της απλής συναρμολόγησης, ο Υπουργός Εμπορίου 

& Βιομηχανίας κ. Kabil εξέδωσε απόφαση δια της οποίας 

το ελάχιστο μέσο ποσοστό «εγχώριων συστατικών» στα 

εγχωρίως παραγόμενα αυτοκίνητα αυξάνεται σε 46% 

(έναντι 40% που είναι σήμερα), ενώ η ελάχιστη συμμετο-

χή της γραμμής συναρμολόγησης στο σύνολο της εγχώ-

ριας παραγωγικής διαδικασίας ορίζεται στο 28%, μειού-

μενη κατά 1% ετησίως, αρχής γενομένης από το έτος που 

ακολουθεί την έναρξη ισχύος της απόφασης. Σύμφωνα με 

τον κ. Kabil, ένας από τους βασικούς σκοπούς της νέας 

στρατηγικής είναι η προσέλκυση εγχώριων και ξένων 

επενδύσεων στον αιγυπτιακό κλάδο αυτοκινητοβιομηχα-

νίας.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Κατά της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία 

Uber & Careem οι οδηγοί 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αρχών Απριλίου, σημαντι-

κός αριθμός οδηγών που απασχολούνται στα δύο δίκτυα 

ιδιωτικής μεταφοράς επιβατών που λειτουργούν στην 

Αίγυπτο, Uber και Careem, εξέφρασε την αντίθεσή του 

προς τη νέα, υπό συζήτηση νομοθεσία που ρυθμίζει τη 

λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι 

οδηγοί αντιτίθενται τόσο στην επιβαλλόμενη δια της 

νέας νομοθεσίας ανάρτηση σχετικής πινακίδας με το 

εταιρικό λογότυπο των δύο δικτύων στα ιδιωτικής χρή-

σης οχήματά τους, όσο και στην εισαγωγή υποχρέωσης 

έκδοσης ειδικής κάρτας άδειας οδήγησης και την επιβο-

λή προστίμων σε περιπτώσεις που οι οδηγοί των δύο 

δικτύων δεν είναι εφοδιασμένοι με την εν λόγω κάρτα. 

Η τελευταία ως άνω απαίτηση της νέας νομοθεσίας 

πλήττει ιδιαίτερα τους –πολυάριθμους- οδηγούς εκεί-

νους που είναι ταυτόχρονα δημόσιοι υπάλληλοι, δεδομέ-

νου ότι η αιγυπτιακή νομοθεσία απαγορεύει την πολλα-

πλή απασχόληση υπαλλήλων του δημοσίου. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις οδηγών των δύο δικτύων, η νέα νομοθεσία 

αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις του λει-

τουργικού κόστους και των φόρων που θα κληθούν να 

πληρώσουν τα δίκτυα, οι οποίες θα προκαλέσουν συνα-

κόλουθα αυξήσεις των κομίστρων, ωφελώντας κατ’ αυ-

τόν τον τρόπο το παραδοσιακό, εξαιρετικά χαμηλής ποι-

ότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, επίσημο δίκτυο ταξί 

της χώρας.   
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Σε EGP55 δισ. κοστολογούνται τα έργα ανάπτυξης 

του σιδηροδρομικού δικτύου 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Μετα-

φορών κ. Arafat, το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας 

απαιτεί επενδύσεις της τάξεως των EGP55 δισ. (περίπου 

$3,1 δισ.) σε αναπτυξιακά έργα. Κατά τον Υπουργό, το 

εν λόγω κόστος πρόκειται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει 

από αυξήσεις των εισιτηρίων, οι οποίες θα φθάσουν το 

επίπεδο του 20% με 25% σε ορισμένες σιδηροδρομικές 

συνδέσεις. Επίσης, ο κ. Arafat ανακοίνωσε πως έπειτα 

από μελέτες που εκπονήθηκαν στο διάστημα των τελευ-

ταίων 10 μηνών, πρόκειται να αποσυρθούν από τον προ-

σεχή Ιούλιο ορισμένες αμαξοστοιχίες, καθώς και να μει-

ωθεί ελαφρώς ο αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων 

στο δίκτυο, για λόγους εξοικονόμησης. Σημειώνεται ότι 

η αιγυπτιακή κυβέρνηση πιέζεται να προχωρήσει άμεσα 

σε έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του σιδηροδρο-

μικού δικτύου και του στόλου αμαξοστοιχιών της χώ-

ρας, υπό το βάρος της αυξημένης το τελευταίο χρονικό 

διάστημα συχνότητας σοβαρών ατυχημάτων, όπως εκεί-

να του Αυγούστου 2017 (στο σιδηροδρομικό άξονα Κα-

ΐρου-Αλεξάνδρειας, κόστισε τη ζωή 41 ανθρώπων) και 

του Φεβρουαρίου 2018 (στην περιοχή Beheira, κόστισε 

τη ζωή 15 ανθρώπων). Σημειώνεται εξάλλου ότι οι ζη-

μίες της αιγυπτιακής εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων 

κατά το οικονομικό έτος 2016/17 ανήλθαν σε EGP6,3 

δισ., ενώ ο προϋπολογισμός της για το τρέχον οικονομι-

κό έτος ανέρχεται σε EGP3 δισ., έναντι πραγματικών 

χρηματοδοτικών αναγκών ύψους EGP9 δισ. προκειμέ-

νου να προχωρήσει η υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού 

και ανάπτυξης του δικτύου.    

 

Επανέναρξη πτήσεων του ρωσικού αερομεταφορέα 

Aeroflot προς Κάιρο 

Στις 11/4, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί στη διάρκεια του 

Μαρτίου, ο ρωσικός εθνικός αερομεταφορέας Aeroflot 

επανεκκίνησε τις πτήσεις του μεταξύ Μόσχας και Καΐ-

ρου. Οι πτήσεις της Aeroflot θα ανέρχονται σε αρχική 

φάση σε 3 εβδομαδιαίως, ενώ στη συνέχεια, κατά τη δι-

άρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου (12/6 έως 2/7) θα αυ-

ξηθούν σε μία πτήση ημερησίως, προκειμένου να καλυφ-

θεί η αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση. Σημειώνεται ότι η 

πολυαναμενόμενη επανέναρξη των πτήσεων της Aero-

flot, η οποία προσδοκάται ότι θα αποκαταστήσει τα ισχυ-

ρά επίπεδα εισροών Ρώσων τουριστών στην Αίγυπτο σε 

αντίστοιχα εκείνων προ του Οκτωβρίου 2015, έλαβε χώ-

ρα κατόπιν σχετικής διμερούς συμφωνίας που υπεγράφη 

στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, καθώς και υπογραφής σχετι-

κού διατάγματος από το Ρώσο Πρόεδρο κ. Putin στις 

αρχές Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, κατόπιν εκπλήρω-

σης από αιγυπτιακής πλευράς των προδιαγραφών ασφά-

λειας στις αερομεταφορές και τα αεροδρόμια που είχε 

θέσει η Ρωσία. 
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Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το Μάρτιο 

2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, τα 

έσοδα της Διώρυγας Σουέζ αυξήθηκαν το Μάρτιο τρέ-

χοντος έτους κατά 6,2% σε μηνιαία βάση, ανερχόμενα σε 

$463 εκατ., έναντι $435,8 εκατ. το Φεβρουάριο. Επιπλέ-

ον, κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 2018, τα έσοδα της 

Διώρυγας εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 12,9% έναντι 

του αντίστοιχου τριμήνου του 2017, ανερχόμενα σε 

$1,351 δισ.  

 

Αναμενόμενες συνομιλίες Αιγύπτου-Ρωσίας για επα-

νέναρξη πτήσεων charter 

Όπως δήλωσε στο περιθώριο του πρόσφατου διεθνούς 

συνεδρίου αερομεταφορών “Aviation Africa 2018” που 

έλαβε χώρα στο Κάιρο ο Αιγύπτιος Υπουργός Πολιτικής 

Αεροπορίας κ. Fathy, περί τα μέσα Μαΐου πρόκειται να 

ξεκινήσουν συνομιλίες με τη Ρωσία με σκοπό την εκτί-

μηση της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας και τη χά-

ραξη χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη πτήσεων 

charter ρωσικών αερομεταφορέων προς τους τουριστι-

κούς προορισμούς της Hurghada και του Sharm El-

Sheikh. Σημειώνεται ότι στις 11 Απριλίου ο ρωσικός 

αερομεταφορέας Aeroflot επανεκκίνησε τις απ’ ευθείας 

πτήσεις του προς το αεροδρόμιο του Καΐρου, έπειτα από 

αναστολή όλων των εμπορικών πτήσεων μεταξύ Ρωσίας 

και Αιγύπτου για περίοδο περίπου 30 μηνών, κατόπιν 

της συντριβής ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους στο 

Σινά τον Οκτώβριο 2015. 

 

Σύσταση αιγυπτιο-γαλλικής κοινοπραξίας για τη λει-

τουργία της 3ης γραμμής μετρό 

Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα Α-

πριλίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορών έχει εκκι-

νήσει διαδικασίες για τη δημιουργία αιγυπτιο-γαλλικής 

κοινοπραξίας, σε συνεργασία με τον οργανισμό αστικών 

συγκοινωνιών του Παρισιού (RATP), η οποία θα αναλά-

βει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της τρίτης 

γραμμής του μετρό Καΐρου. Όπως δήλωσε σχετικά ο επι-

κεφαλής της αιγυπτιακής εταιρείας διαχείρισης και λειτο-

υργίας του μετρό (Egyptian Company for Metro Manage-

ment & Operation) κ. Fadaly, «η δημιουργία της εν λόγω 

κοινοπραξίας θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα προς την 

ελάττωση της πίεσης που ασκείται στο εγχώριο σύστημα 

διαχείρισης του μεταφορικού έργου, ιδιαίτερα στην ευρύ-

τερη μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου». 

 

Κυβερνητική απόφαση για ολοήμερη λειτουργία των 

λιμένων 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Απριλίου, 

το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την ε-

πέκταση του ωραρίου λειτουργίας των λιμένων της χώ-

ρας, σε 24ωρη βάση, έναντι 16 ωρών ημερησίως που αυ-

τοί λειτουργούσαν έως τώρα, με σκοπό τη μείωση των 

μακρών χρόνων αναμονής για τους μεταφορείς. Όπως 

ανέφεραν τα δημοσιεύματα, η εν λόγω απόφαση δεν  
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πρόκειται να επιφέρει πρόσθετα κόστη στις ναυτιλιακές 

εταιρείες. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Επιστροφή των Βρετανών τουριστών στην Αίγυπτο 

κατά την Thomas Cook 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το 

μεγάλο βρετανικών συμφερόντων διεθνές γραφείο του-

ρισμού (tour operator) Thomas Cook, οι κρατήσεις Βρε-

τανών τουριστών για τουριστικά πακέτα με προορισμό 

την Αίγυπτο εμφανίζονται φέτος αυξημένες κατά 89% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι. Κατά την Tho-

mas Cook, οι αριθμοί εισερχόμενων Βρετανών τουρι-

στών στα παραθαλάσσια θέρετρα της Ερυθράς Θάλασ-

σας, κυρίως στη Hurghada και τη Marsa Alam, βρίσκο-

νται πλησίον των επιπέδων τους το 2015. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία, τα εισιτήρια των πτήσεων της φετινής χει-

μερινής τουριστικής περιόδου προς Αίγυπτο εξαντλήθη-

καν πολύ γρήγορα, ενώ η ζήτηση εμφανίζεται ισχυρή 

και για τους προσεχείς μήνες, με αποτέλεσμα η Thomas 

Cook να έχει αυξήσει τον αριθμό εβδομαδιαίων πτή-

σεών της προς τη χώρα σε 11 για φέτος το καλοκαίρι. 

Κατά την Thomas Cook, το 51% των κρατήσεων Βρετα-

νών τουριστών με προορισμό την Αίγυπτο αφορά οικο-

γενειακά πακέτα. Η επιστροφή των Βρετανών τουρι-

στών στη χώρα από ότι φαίνεται συνεχίζεται για δεύτε-

ρη χρονιά –δεδομένου ότι σύμφωνα με αιγυπτιακά και 

βρετανικά στοιχεία, το 2017 η εισερχόμενη τουριστική 

κίνηση από Βρετανία εμφανίστηκε αυξημένη κατά 60% 

έως 74% έναντι του 2016- ελπίζεται δε ότι, εφ’ όσον 

επανεκκινήσουν οι τακτικές πτήσεις charter βρετανικών 

αερογραμμών και προς το μεγάλο τουριστικό θέρετρο 

του Νοτίου Σινά, Sharm El Sheikh, οι οποίες έχουν δια-

κοπεί από το τέλος του 2015, οι αριθμοί των εισερχόμε-

νων Βρετανών τουριστών προς Αίγυπτο θα ανακάμψουν 

οριστικά και μόνιμα. 
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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  
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Event: Egy Medica Exhibition  

Duration: 3-5/5/2018  
Tel.: +(202) 2082-2109, 20822137 +(20) 122-3104305 

Fax: (+202) 2082-2108 

Website, e-mail: 
http://www.egymedica.com, info@egymedica.com, mar-

keting@egymedica.com     

Organizer : Green Land Exhibitions & Conferences 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2) -Cairo International Convention 

& Exhibition Center  

Event: African Design Show  

Duration: 2-5/5/2018  

Tel.: +(202) 2527-1010  

Fax: +(202) 2527-1015  

Organizer : Expo Link 

Hall No.: 
Exhibition Hall (4) -Cairo International Convention & Ex-

hibition Center  

Event: Super Market Exhibition  

Duration: 10-13/5/2018   

Tel.: +(202) 2794-7227 – 2795-4520  
Fax: +(202) 2795-6104 

Organizer : 
International Co. for Hotels, Tourism Resorts and Conven-

tion Centers 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Con-

vention and Exhibition Center  

Event: Egy Coatex Exhibition  

Duration: 13-15/7/2018  
Tel.: +(202) 3335-5423, +(20) 111-1122259 - 111-1115070  

Fax :  +(202) 3336-7979  
Website, e-mail: http://www.egycoatex.com, info@visionfairs.com    

Organizer : Vision Fairs Co. 

Hall No.: 
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition 

Center  

Event: Lead Middle East Exhibition 

Duration: 19-21/7/2018  
Tel.: +(202) 2412-4214 – 2410-5198  
Fax : +(202) 2412-4214 

Organizer : International Trade Exhibition Co. 

Hall No.: 
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition 

Center  

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  

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

http://www.egymedica.com/
mailto:info@egymedica.com
mailto:marketing@egymedica.com
mailto:marketing@egymedica.com
http://www.egycoatex.com
mailto:info@visionfairs.com
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