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Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου στα $23 δισ. το Νοέμβριο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση αρχών Δεκεμβρίου της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αιγύπτου, στα τέλη Νοεμβρίου 2016 τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώ-

ρας ανήλθαν σε $23,058 δισ., έναντι $19,041 δισ. στα τέλη Οκτωβρίου.  

 

Σε μεγάλη άνοδο ο δείκτης πληθωρισμού στα αιγυπτιακά αστικά κέντρα 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS), ο δείκτης πληθωρισμού στις αστικές περιοχές της χώρας σημείω-

σε το Νοέμβριο 2016 ραγδαία άνοδο κατά 19,4% σε ετήσια βάση, έναντι 

ανόδου της τάξεως του 13,6% τον Οκτώβριο. Κατά τα στοιχεία, ο ρυθμός 

πληθωρισμού όσον αφορά τα τρόφιμα και ποτά ανήλθε το Νοέμβριο σε 

21,5% σε ετήσια βάση. Η άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται απολύτως, 

σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικονομικό Τύπο, με την απελευθέρωση της ισο-

τιμίας της λίρας στις αρχές Νοεμβρίου, που άσκησε έντονα αυξητική επίδρα-

ση στις τιμές των εισαγόμενων κυρίως αγαθών, καθώς επίσης και με τις αυξή-

σεις των τιμών των καυσίμων.    

 

Μείωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος τον Σεπτέμβριο 2016 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS), τον παρελθόντα Σεπτέμβριο το εμπορικό έλλειμμα της χώρας κα-

τέγραψε πτώση κατά 27,1% έναντι του Αυγούστου, ανερχόμενο σε 

EGP22,66 δισ., έναντι EGP31,08 δισ. Κατά τα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο οι 

αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,9% φθάνοντας τις EGP13,7 δισ. 

(έναντι EGP11,43 δισ. τον Αύγουστο), με αύξηση των εξαγωγών ακατέργασ-

του πετρελαίου κατά 84,3%. Από την άλλη πλευρά, οι αιγυπτιακές εισαγωγές 

τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 14,5% και ανήλθαν σε EGP36,36 δισ. 

(έναντι EGP42,51 δισ. τον Αύγουστο). Οι εισαγωγές μειώθηκαν τον Σεπτέμ-

βριο κυρίως στις κατηγορίες κατεργασμένων προϊόντων πετρελαίου (-51,2%), 

ακατέργαστων μεταλλευμάτων σιδήρου & χάλυβα (-12,7%), προϊόντων κρέα-

τος (-7,4%) και επιβατικών οχημάτων (-28,8%). Αντιθέτως, άνοδο κατέγρα-

ψαν οι εισαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου (+70%), φαρμακευτικών 

(+8,1%), καλαμποκιού (+9,2%) και ανταλλακτικών αυτοκινήτων (+22,8%).  

 

Άνοδος των μη πετρελαϊκών εξαγωγών της Αιγύπτου το 11μηνο 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η General Authority for Ex-

port & Import Control (GOEIC), η αξία των εξαγωγών μη πετρελαϊκών προϊόν-

των της Αιγύπτου αυξήθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 

κατά 7,6%, ανερχόμενη στο επίπεδο των EGP161,88 δισ. ($17,35 δισ.). Κα-

τά τα στοιχεία, οι αιγυπτιακές εξαγωγές δομικών υλικών το ενδεκάμηνο 2016 

ανήλθαν σε $4,408 δισ., ενώ εκείνες χημικών προϊόντων και λιπασμάτων σε 

$2,95 δισ. 

 

 



 

 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στο επίπεδο των EGP107,3 

δισ. το α΄ τετράμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του αι-

γυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα κατά το α΄ τετράμηνο του οικονομικού έτους 

2016/17 ανήλθε σε EGP107,3 δισ., αυξημένο κατά 

11% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, όταν είχε 

ανέλθει σε EGP 96,7δισ. Το Υπουργείο Οικονομικών δη-

μοσίευσε επίσης στοιχεία αναφορικά με το έλλειμμα του 

εκπνεύσαντος οικονομικού έτους 2015/16, το οποίο 

ανήλθε σε EGP339,5 δισ., αντιπροσωπεύοντας πλησίον 

του 12,3% του αιγυπτιακού ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 

ύψους EGP279,4 δισ. κατά το οικονομικό έτος 

2014/15. Σημειωτέον ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία του 

οικονομικού έτους 2015/16 βρίσκονται σε διαδικασία 

οριστικοποίησης, ενώ σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης, ο στόχος για το τρέχον οι-

κονομικό έτος αναφέρει έλλειμμα στο 9,8% του ΑΕΠ και 

για το οικονομικό έτος 2017/18 σε μεταξύ 8,5% και 

9,5% του ΑΕΠ.   

 

Στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για ομολογιακό 

δανεισμό το 2016  

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 

Αιγύπτου (CBE), στην διάρκεια του 2016, η αξία των εκ-

δόσεων τίτλων δημοσίου χρέους σε εγχώριο νόμισμα 

(ομολόγων και εντόκων γραμματίων του δημοσίου) ανήλ-

θε σε EGP1,136 τρισ., έναντι EGP1,022 τρισ. το 2015. 

Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποίησε 66 συνολι-

κά δημοπρασίες ομολόγων σε δολλάρια, αξίας $7 δισ., 

αλλά και 2 εκδόσεις τίτλων σε ευρώ, αξίας €1,33 δισ., με 

βασικό σκοπό την χρηματοδότηση των εισαγωγών. Σημει-

ώνεται ότι κύριοι αγοραστές τίτλων αιγυπτιακού δημοσίο-

υ χρέους είναι οι εγχώριες τράπεζες, ιδιαίτερα δε οι υπό 

κρατικό έλεγχο. Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει εξάλλου 

ότι το Υπουργείο Οικονομικών ακύρωσε εκδόσεις τίτλων 

δημοσίου χρέους συνολικής αξίας EGP67,15 δισ. στην 

διάρκεια του 4ου τριμήνου 2016, μετά την λήψη της α΄ 

δόσης της εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 

από το ΔΝΤ, ύψους $2,75 δισ., τον περασμένο Νοέμ-

βριο. Τέλος, επισημαίνεται ότι μετά την απελευθέρωση 

της ισοτιμίας της λίρας στις αρχές Νοεμβρίου, οι αποδό-

σεις των αιγυπτιακών κρατικών τίτλων πραγματοποίησαν 

σημαντικότατη άνοδο, υπερβαίνοντας πρόσκαιρα το επί-

πεδο του 20%, με αποτέλεσμα το συνολικό δημοσιονομι-

κό κόστος πληρωμής τόκων να υπερβεί στα τέλη του 

2016 τις EGP330 δισ., έναντι EGP244 δισ. το 2015.             

 

Διακύμανση Αιγυπτιακής Λίρας 

 

Η αιγυπτιακή λίρα ακολούθησε πτωτική πορεία στα 

τέλη του 2016. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αιγυπτια-

κών τραπεζικών κύκλων, ο λόγος πίσω από την 

πτώση της αιγυπτιακής λίρας υπήρξε η αύξηση της 

ζήτησης για δολλάρια προς το τέλος του έτους, 

καθώς οι εταιρείες "έκλειναν τα βιβλία τους ή 

προσπαθούσαν να επαναπατρίσουν τα κέρδη το-

υς". Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, κ. Al 

Sisi, είχε δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου, ότι η λίρα 

δεν είναι προς το παρόν αρκετά ισχυρή έναντι του 

δολαρίου, αλλά ότι πιστεύει πως αυτή θα ενισχυθεί 

τους επόμενους μήνες. Τα συναλλαγματικά αποθέ-

ματα των τραπεζών, οι οποίες έχουν πληγεί από τη 

μείωση των ξένων επενδύσεων μετά την πολιτική 

κρίση των τελευταίων ετών, έχουν διαχρονικά ακο-

λουθήσει εξαιρετικά πτωτική πορεία, αναγκάζον-

τας την Κεντρική Τράπεζα να επιβάλλει ουσιαστικά 

ελέγχους κεφαλαίων και δελτίο διάθεσης δολλαρί-

ων. 

 

Στα χαμηλότερα επίπεδα 21μήνου τα έσοδα της 

Διώρυγας Σουέζ το Νοέμβριο 

Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν περαιτέ-

ρω το Νοέμβριο 2016, φθάνοντας μάλιστα στο 

κατώτερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο του 

2015. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Διώρυγας ανήλ-

θαν το Νοέμβριο σε $389,2 εκατ., μειωμένα κατά 

πλησίον του 5% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 

2015, καθώς και κατά 6,9% σε σύγκριση με τα 

έσοδα του Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με στοιχεία 

της διοίκησης της Διώρυγας. Σημειωτέον ότι τα 

έσοδα της Διώρυγας τον Φεβρουάριο του 2015 

είχαν ανέλθει σε $382 εκατ. Η διοίκηση της Διώρυ-

γας επισημαίνει ότι η πρόσφατη πτώση των εσόδων 

εξηγείται από καθαρά εποχικούς παράγοντες, ωσ-

τόσο, καθώς προβληματίζεται έντονα από την 

«αναιμική» πρόοδο των εσόδων της Διώρυγας ιδιαί-

τερα το τελευταίο διάστημα, εξετάζει το ενδεχόμε-

νο να επιβάλει στους μεγαλύτερους διεθνείς μετα-

φορείς την υποχρέωση να προκαταβάλλουν τα τέ-

λη διέλευσης έναντι παροχής εκπτώσεων σε αυ-

τούς.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

 

 

Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις προετοιμάζει η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου 

αρχών Δεκεμβρίου 2016, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

προγραμματίζει δεύτερη φάση οικονομικών μεταρρυθ-

μίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 

εισαγωγή προοδευτικών φόρων εισοδήματος, καθώς 

και τον ανασχεδιασμό του συστήματος επιδοτήσεων 

σίτισης ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.  

 

 

 

Συμφωνία νομισματικής ανταλλαγής μεταξύ Αιγύπτου-

Κίνας τριετούς διάρκειας 

Στις 6.12.2016 οι κεντρικές τράπεζες της Αιγύπτου και 

της Κίνας υπέγραψαν συμφωνία, τριετούς διάρκειας, 

νομισματικής ανταλλαγής (“currency swap agree-

ment”), ύψους $2,62 δισ. Σύμφωνα με την Κεντρική 

Τράπεζα της Αιγύπτου, η εν λόγω συμφωνία εκτιμάται 

ότι θα βελτιώσει την διαθεσιμότητα συναλλάγματος 

στην χώρα, ενώ επίσης θα βοηθήσει την περαιτέρω 

ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, αλλά και της ροής 

κινεζικών επενδύσεων προς την Αίγυπτο.   

 

 

 

Συνάντηση Αιγυπτίου Προέδρου με Υπουργούς χωρών 

της Λεκάνης του Νείλου 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, ο 

Πρόεδρος της χώρας κ. Al Sisi συναντήθηκε στις 

6.12.2016 –στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης στο Κάι-

ρο- με τους Υπουργούς Υδάτινων Πόρων και Άρδευσης 

5 χωρών της Λεκάνης του Νείλου, συγκεκριμένα του 

Σουδάν, του Ν. Σουδάν, της Τανζανίας, του Μπουρούν-

τι και της Ουγκάντας. Ο κ. Al Sisi τους υπογράμμισε την 

σημασία που έχει για την Αίγυπτο η επίτευξη συναίνε-

σης για την εφαρμογή Συμφωνίας Πλαισίου του 2010, 

η οποία στοχεύει στην κατανομή των δικαιωμάτων και 

την εγγύηση της επάρκειας υδάτινων πόρων όλων των 

χωρών που βρέχονται από το Νείλο, προς αναθεώρηση 

παλαιότερης συμφωνίας, η οποία έδινε ειδικά προνό-

μια στην Αίγυπτο. Όπως σημείωσαν τα οικονομικά δη-

μοσιεύματα, την ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο έχουν υ-

πογράψει 6 αφρικανικές χώρες (οι Ουγκάντα, Ρουάν-

τα, Τανζανία, Κένυα, Μπουρούντι και Αιθιοπία), ωστό-

σο η Αίγυπτος και το Σουδάν δεν την έχουν υπογράψει 

στην σημερινή της μορφή, καθώς θεωρούν ότι αυτή θα 

επηρεάσει αρνητικά τα –ιστορικά υψηλότερα- μερίδιά 

τους στις υδάτινες πηγές του Νείλου.    

Το ΔΝΤ τάσσεται κατά των μειώσεων στις επιδοτήσεις 

βασικών αγαθών 

Με βάση ανακοινωθέντα Τύπου του ΔΝΤ που δημο-

σίευσε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, το Ταμείο 

εξέφρασε στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 την γενική συμ-

φωνία του με το πρόγραμμα λιτότητας και περικοπών 

των δημοσίων δαπανών, καθώς και με το πρόγραμμα 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η αιγυπτι-

ακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων 

στις επιδοτήσεις καυσίμων, ωστόσο τάσσεται κατά εν-

δεχόμενων μειώσεων σε επιδοτήσεις βασικών αγαθών, 

όπως τα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε εκπρό-

σωπος του Ταμείου, «το αιγυπτιακό κράτος θα πρέπει 

να καταστήσει τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας 

ακρογωνιαίο λίθο του μεταρρυθμιστικού του προγράμ-

ματος, κατά τρόπον ώστε οι δημοσιονομικές εξοικονο-

μήσεις που επιτυγχάνονται από την εφαρμογή του 

προγράμματος να διατίθενται για την ελάφρυνση των 

όποιων αρνητικών επιπτώσεων έχουν τα μέτρα λιτότη-

τας σε φτωχές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού». 

Το ΔΝΤ συμπλήρωσε ότι «οι αυξήσεις δασμών, όπως οι 

πρόσφατα επιβληθείσες από την αιγυπτιακή κυβέρνη-

ση αυξήσεις δασμολογικών επιβαρύνσεων σε 320 κα-

τηγορίες εισαγόμενων αγαθών, δεν αποτελούν τον πλέ-

ον ενδεδειγμένο τρόπο βιώσιμης βελτίωσης του ισοζυ-

γίου πληρωμών και της δημοσιονομικής κατάστασης 

της χώρας».  

 

Έγκριση δεύτερης εκταμίευσης δανειακής διευκόλυν-

σης από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης 

Στις 13.12.2016 η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας 

της Αιγύπτου κας S. Nasr ανακοίνωσε πως το διοικητι-

κό συμβούλιο της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης 

(AfDB) ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης δόσης, 

ύψους $500 εκατ., δανειακής διευκόλυνσης τριετούς 

διάρκειας -συνολικού ύψους $1,5 δισ.- προς την Αίγυ-

πτο. Κατά την κα Nasr, η δόση θα διατεθεί κυρίως σε 

έργα κοινωνικής στέγασης, δημόσιας υγιεινής, ενέργει-

ας, αγροτικής ανάπτυξης, μεταφορών, καθώς και σε 

δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

της νεανικής απασχόλησης.          

 

Υπογραφή  Προγραμμάτων Ε.Ε. για την παροχή βοή-

θειας στην Αίγυπτο 

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος υπέγραψαν τις 

20.12.2016 δύο προγράμματα μέσω των οποίων παρέ-

χεται βοήθεια από την Ε.Ε. για την ενίσχυση των δικτύ-

ων κοινωνικής ασφάλειας και την προώθηση της 

ένταξης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στη 

χώρα. Η υπογραφή εκκινεί τη δράση «Διευκόλυνση της 

Ε.Ε. για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη δημιο-

υργία θέσεων εργασίας», ένα μέσο που θα αξιοποιήσει 

κάπου €420 εκατ. για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων 

για τη βελτίωση του περιβάλλοντος με σκοπό τη δημι-

ουργία επιχειρήσεων καθώς και για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρές και με-

σαίες επιχειρήσεις. 
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Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, Federica Mogherini, η οποία υπέγραψε τις 

συμφωνίες στο Κάιρο μαζί με την Αιγύπτια Υπουργό Δι-

εθνούς Συνεργασίας, Sahar Nasr, δήλωσε ότι με τα 

προγράμματα αυτά θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 

για τους νέους, θα προσφερθεί υποστήριξη των παιδιών 

που φοιτούν σε σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των 

πλέον ευάλωτων και ότι αποτελεί  προτεραιότητα για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται για τους πολίτες 

της περιοχής. Ταυτόχρονα, ο Επίτροπος για την Ευρω-

παϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για 

διεύρυνση Johannes Hahn, δήλωσε ότι τα προγράμμα-

τα αυτά υπογραμμίζουν την ισχυρή υποστήριξη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης προς το λαό της Αιγύπτου τονίζοντας 

ότι το σημερινό χρηματοδοτικό πακέτο θα συμβάλει στη 

σταθεροποίηση στην Αίγυπτο με την προώθηση της βιώ-

σιμης οικονομικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου τη βελτί-

ωση των μελλοντικών προοπτικών του πληθυσμού. Η εν 

λόγω δράση θα αποτελέσει  επίσης ένα βασικό μηχανι-

σμό για την Ε.Ε. προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρ-

μογή του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης 

της Αιγύπτου γύρω από την οποία το Διεθνές Νομισματι-

κό Ταμείο ενέκρινε μια τριετή χρηματοδότηση στο πλαί-

σιο της διευκόλυνσης “Extended Fund Facility” το Νοέμ-

βριο του 2016. 

Η «Διευκόλυνση της Ε.Ε. για την χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» αναμένε-

ται να μοχλεύσει €420 εκατ. συνολικά, συμπεριλαμβα-

νομένης της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά χρηματο-

πιστωτικά ιδρύματα, με μια αρχική επιχορήγηση ύψους 

€60 εκατ. της Ε.Ε. Αποτελείται από δύο συνιστώσες που 

εστιάζονται στα εξής: 

Α) Στήριξη των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την 

οικονομική ανάπτυξη, και 

Β) Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προσθέσει αξία 

στην οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 

ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσε-

ις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της οικο-

νομικής σταθερότητας της Αιγύπτου σε ένα δύσκολο 

οικονομικό πλαίσιο με την προώθηση της ανάπτυξης, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την 

ευημερία. 

 

Η Αίγυπτος μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών προο-

ρισμών το 7μηνο 2016 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα ενημερωμένα στοιχεία της διε-

θνούς έκδοσης fDi Markets των Financial Times, στην 

διάρκεια του πρώτου επταμήνου 2016 η Αίγυπτος κα-

τατάσσεται στην 5η θέση παγκοσμίως, από πλευράς 

εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ανεβαίνοντας μά-

λιστα από την 15η θέση που κατείχε το 2015. Συγκε-

κριμένα, η Αίγυπτος εμφανίζεται να ακολουθεί τις Ιν-

δία, Κίνα, Ινδονησία και ΗΠΑ, ενώ προηγείται της Βρε-

τανίας και του Βιετνάμ. Όπως ανέφερε η εν λόγω 

έκδοση, παρά τα οξέα προβλήματα που αντιμετώπισε 

η αιγυπτιακή οικονομία στην διάρκεια του 2016, με 

κορυφαία την οικονομική επιβράδυνση και την σοβαρή 

στενότητα συναλλάγματος, οι εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων αυξήθηκαν στην διάρκεια του 2ου τριμή-

νου του 2016 κατά $2,876 δισ.    

 

 

Γαλλική αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, κατά 

την επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Επικρατείας, αρμό-

διου για θέματα Ανάπτυξης & Γαλλοφωνίας, κ. Le Guen 

στην Αίγυπτο στα τέλη Δεκεμβρίου, συμφωνήθηκε η πα-

ροχή χρηματοδοτήσεων ύψους €175 εκατ. από την 

Γαλλία προς την Αίγυπτο, με σκοπό την ανάπτυξη του 

ενεργειακού της τομέα. Από τα εν λόγω κονδύλια, ποσόν 

€150 εκατ. θα κατευθυνθεί προς τον κλάδο ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα €25 εκατ. προς τον κλάδο 

πετρελαίου. Ο Γάλλος Υπουργός, κατά την συνάντηση 

που είχε με την Αιγύπτια Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας 

κα Nasr, συζήτησε επίσης τις χρηματοδοτικές προοπτι-

κές που παρουσιάζουν πρόσθετα επενδυτικά σχέδια 

στην χώρα, μεταξύ των οποίων αυτό της κατασκευής 

τραμ στην Αλεξάνδρεια, καθώς και εκείνα της επέκτα-

σης και αναβάθμισης μονάδας επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων στην δυτική Αλεξάνδρεια και ανάπτυξης του 

συστήματος υγείας σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Ο αιγυπτι-

ακός οικονομικός Τύπος υπογράμμισε τις ισχυρές διμε-

ρείς σχέσεις στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, 

που βασίζονται στις χρηματοδοτήσεις του γαλλικού κρά-

τους και της Agence Française de Développement 

(AFD) επί σειρά ετών προς υλοποίηση μικρότερου μεγέ-

θους, αλλά και μεγάλων αναπτυξιακών projects στην 

Αίγυπτο (όπως της 3ης γραμμής μετρό του Καΐρου), κα-

θώς και στην σημασία που έχει παίξει στην περαιτέρω 

διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων η επίσκε-

ψη του Γάλλου Προέδρου Hollande στην χώρα, τον Απ-

ρίλιο 2016. Σημειώνεται ότι στην διάρκεια της εν λόγω 

επίσκεψης είχαν υπογραφεί διμερείς χρηματοδοτικές 

συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας στους τομείς με-

ταφορών, ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

φυσικού αερίου και τουρισμού, συνολικής αξίας άνω του 

€1,5 δισ.          
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

 

Σε ανώτατα επίπεδα 12ετίας το Χρηματιστήριο Αιγύ-

πτου το Νοέμβριο, εξαιρετικά ανοδική πορεία του Χρη-

ματιστηρίου Αιγύπτου το 2016  

 

Ο κεντρικός δείκτης του αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου 

(EGX30) έφθασε στην διάρκεια του Νοεμβρίου 2016, 

στα υψηλότερα επίπεδά του από τον Ιανουάριο του 

2005, κυρίως ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της 

ισοτιμίας της λίρας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης έκλεισε 

τον μήνα στις 11.453 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 

της τάξεως του 36,58% σε σύγκριση με τα τέλη Οκτωβ-

ρίου. Σημειωτέον ότι στην διάρκεια του Νοεμβρίου ο 

δείκτης έφθασε μέχρι τις 11.787 μονάδες. Η κεφαλαι-

οποίηση του Χρηματιστηρίου ανήλθε στα τέλη Νοεμβρί-

ου στα επίπεδα των EGP566,19 δις., έναντι 413,42 

δισ. τον Οκτώβριο.                

Επιπλέον, σύμφωνα με εγχώριες χρηματιστηριακές πη-

γές, το 2016 θεωρείται το καλύτερο, από τις αρχές του 

2011, έτος, όσον αφορά την εξέλιξη του Χρηματιστηρί-

ου Αιγύπτου. Ο κεντρικός δείκτης του, EGX30, κατέγ-

ραψε άνοδο της τάξεως του 77,28% από τις αρχές του 

2016, ανεβαίνοντας από το επίπεδο των 7.006 μονά-

δων κοντά στις 12.420 μονάδες στα τέλη του έτους. 

Εξαιρετικά ικανοποιητική επίδοση σημείωσε εξάλλου 

και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ πραγμα-

τοποιήθηκαν 4 εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστή-

ριο, συγκεκριμένα των Arabian Food Industries Com-

pany (Domty), Cleopatra Hospital, Obour Land και El 

Farasha for Manufacturing & Printing Packaging Ma-

terials.        

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

 
Επιχειρηματικό Forum Αιγύπτου-Κίνας στο Κάιρο 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στο Κάιρο το 

2ο αιγυπτιο-κινεζικό Επιχειρηματικό Forum, με κύριο 

αντικείμενο την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών για 

κινεζικούς ομίλους στην Αίγυπτο. Της κινεζικής επιχει-

ρηματικής αποστολής, που αποτελείτο από 50 ανώτα-

τα στελέχη των μεγαλύτερων κινεζικών ομίλων από 22 

επαρχίες της χώρας (στους κλάδους μεταφορών, γεωρ-

γίας, κατασκευών, τουρισμού και πετροχημικής βιομη-

χανίας), ηγήθηκαν ο επικεφαλής του China Economic 

Cooperation Centre, ο αντιδήμαρχος του Πεκίνου και ο 

Κινέζος Πρέσβης στο Κάιρο. Το Forum διοργάνωσε η 

αιγυπτιακή Γενική Αρχή Επενδύσεων (GAFI), σε συνερ-

γασία με την Egyptian Businessmen Association 

(EBA). Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 

GAFI, κ. M. Khodeir, στην Αίγυπτο δραστηριοποιούνται 

περί τις 1.300 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων, 

ενώ το συνολικό ύψος των κινεζικών άμεσων επενδύ-

σεων στην χώρα εκτιμάται σε πλησίον των $700 εκατ.     

Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε κατώτατο επίπεδο 

40 μηνών το Νοέμβριο 2016 

 

Κατά τα πρόσφατα στοιχεία μηνιαίας έρευνας της θυ-

γατρικής της National Bank of Dubai στην Αίγυπτο 

(μέτρηση “Purchasing Managers’ Index”), η ιδιωτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην χώρα –εκτός του 

πετρελαϊκού κλάδου- χειροτέρευσε για τέταρτο συνεχό-

μενο μήνα το Νοέμβριο, φθάνοντας στα κατώτατα επί-

πεδά της των τελευταίων 40 μηνών. Η εν λόγω επιδεί-

νωση αποδίδεται στην πρόσφατη διολίσθηση του αιγυπ-

τιακού νομίσματος, η οποία αύξησε τα κόστη των επι-

χειρήσεων, πλήττοντας ως φαίνεται την παραγωγή. 

 

Επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή στο χριστουγεννιάτι-

κο φιλανθρωπικό Bazaar  

Το Σάββατο, 3.12.2016, έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενο-

δοχείο του Καΐρου το καθιερωμένο σε ετήσια βάση 

χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar, που διοργα-

νώνεται από τις Πρεσβείες των χωρών-μελών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χω-

ρών. Το περίπτερο της Ελληνικής Πρεσβείας υπήρξε εκ 

των σημαντικότερων πόλων έλξης στον χώρο της εκδή-

λωσης, με αξιόλογη ποικιλία ελληνικών προϊόντων, τα 

οποία έγιναν ανάρπαστα. Ελληνικά τυριά, κρασιά, λάδι, 

ελιές, βότανα και μπαχαρικά, φιστίκια και μέλι ήταν τα 

σημαντικότερα εκθέματα που προσέλκυσαν το ενδια-

φέρον των εκατοντάδων επισκεπτών του Bazaar. Η 

απολύτως επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή στο Bazaar 

του 2016 διοργανώθηκε από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 

Ελληνικής Πρεσβείας, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Κοινότητα Καΐρου και ελληνικές ομογενειακές / φιλαν-

θρωπικές οργανώσεις.  

 

Συμφωνίες συνεργασίας Αιγύπτου με Σλοβενία, Γαλλία  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, 

κατά την πρόσφατη (5-7.12.2016) επίσημη επίσκεψη 

του Σλοβένου Προέδρου κ. Pahor στην Αίγυπτο και στο 

πλαίσιο διμερούς επιχειρηματικού forum που έλαβε 

χώρα στο Κάιρο στις 6.12.2016, υπογράφηκαν 3 συμ-

φωνίες συνεργασίας μεταξύ εταιρικών ομίλων της Αιγύ-

πτου και της Σλοβενίας, στους κλάδους ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, φαρμακοβιομηχανίας και ηλεκτρολο-

γικού εξοπλισμού (καλωδίων). Επιπλέον, η Γαλλία ανα-

μένεται να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια στην 

Αίγυπτο για παραγωγή ενέργειας από καθαρές πηγές, 

καθώς επίσης για έργα βελτίωσης των συνθηκών ζωής 

του πληθυσμού σε υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά και 

για έργα βελτίωσης του συστήματος ύδρευσης και απο-

χέτευσης σε 4 αιγυπτιακές επαρχίες. Συγκεκριμένα, η 

Agence Française de Développement θα παράσχει 

χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της τάξεως των €50 

εκατ. για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του η-

λεκτρικού δικτύου της χώρας, των €95 εκατ. για έργα 

βελτίωσης των συνθηκών ζωής και των €40 εκατ. για 

έργα βελτίωσης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέ-

τευσης.  
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Επίσης, οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν για 

την υλοποίηση μεγάλου επενδυτικού σχεδίου κατά-

σκευής αιολικού πάρκου στην περιοχή του Κόλπου Σου-

έζ, παραγωγικής δυναμικότητας 200 MW.    

 

Σχέδια ανάπτυξης του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 

στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εμπο-

ρίου & Βιομηχανίας κ. T. Kabil, στον αναπτυξιακό της 

προγραμματισμό η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει συμπε-

ριλάβει τους εγχώριους κλάδους νηματουργίας και 

ύφανσης μεταξύ των βιομηχανικών τομέων στους οποί-

ους δίνεται απόλυτη προτεραιότητα. Ο σχεδιασμός της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης προβλέπει την δημιουργία 10 

συνολικά μεγάλων κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανι-

κών ζωνών στην χώρα. Η πρώτη φάση υλοποίησης του 

εν λόγω σχεδιασμού έχει ήδη ξεκινήσει, δια της 

έναρξης των διαδικασιών διάθεσης εκτάσεων γης στις 

περιοχές Kafr El Dawar, El Mahala El Kobra και Badr 

City. Κατά τον κ. Kabil, η αιγυπτιακή κλωστοϋφαντουρ-

γία, παρά τα προβλήματα αντιμετωπίζει, εξακολουθεί 

να είναι ανταγωνιστική και κατέχει ηγετική θέση μετα-

ξύ των βιομηχανικών κλάδων της Αιγύπτου, αντιπροσω-

πεύοντας το 16% των συνολικών βιομηχανικών εξαγω-

γών και απασχολώντας περί τους 1,2 εκατ. εργαζόμε-

νους. 

 

Στήριξη αιγυπτιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Η EBRD προχώρησε πρόσφατα στην χορήγηση προς την 

Bank of Alexandria χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 

$100 εκατ., για την υποστήριξη της αναπτυξιακής 

προσπάθειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αιγύπτου 

και υποβοήθηση εμπορικών δραστηριοτήτων. Πιστωτική 

γραμμή ύψους $50 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για το δα-

νεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν 

τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας. Σημειωτέον 

ότι, αν και οι μικρομεσαίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

90% επί του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα και 

προσφέρουν την πλειοψηφία της απασχόλησης, η πρόσ-

βασή τους στην χρηματοδότηση παραμένει περιορισμέ-

νη. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης 

αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα για την ανάπτυ-

ξη της αιγυπτιακής οικονομίας και αντιμετωπίζεται ως 

προτεραιότητα από την EBRD. 

 

 

Η Κεντρική Τράπεζα υιοθετεί ειδική ρύθμιση για οφει-

λές σε συνάλλαγμα 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 

27.12.2016 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) 

ενέκρινε ειδική ρύθμιση δια της οποίας δίνεται η δυνα-

τότητα σε αιγυπτιακές επιχειρήσεις να αποπληρώνουν 

τις οφειλές τους σε ξένο νόμισμα σε δόσεις, συνολικής 

χρονικής διάρκειας από 1 έως 3 ετών.  

Η κίνηση αυτή της Κεντρικής Τράπεζας –η οποία χαι-

ρετίστηκε από την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Βιομηχανι-

ών (FEI)-, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα 

που έλαβε, όπως δια οδηγιών προς τον εγχώριο τραπε-

ζικό τομέα για δέσμευση και διάθεση χρηματοδοτικών 

κονδυλίων προς βιομηχανικές μονάδες, αλλά και επιχει-

ρήσεις που εμφανίζουν μειωμένα έσοδα, ήλθε ως 

άμεση αντίδραση σε οργανωμένη έγγραφη διαμαρτυ-

ρία –στα τέλη Δεκεμβρίου- 9 συνδέσμων αιγυπτιακών 

βιομηχανικών και επενδυτικών ομίλων, οι οποίοι απηύ-

θυναν έκκληση στον Πρόεδρο Al Sisi να υιοθετήσει 

«μέτρα έκτακτης ανάγκης» ώστε να αποφευχθεί η χρε-

οκοπία πληθώρας επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν 

αρνητικά από την πρόσφατη απελευθέρωση της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας της λίρας.           

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 
Αποζημιώσεις κατασκευαστικών εταιρειών για αυξημέ-

να κόστη 

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή ομοσπονδία κατασκευ-

αστικών εταιρειών (Egyptian Federation for Construc-

tion & Building Contractors), οι αιγυπτιακές αρχές 

έχουν πρόσφατα συμφωνήσει στην καταβολή αποζημι-

ώσεων σε κατασκευαστικές εταιρείες που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση δημοσίων έργων, για ζημίες που έχουν 

υποστεί εξαιτίας της αύξησης των τιμών των δομικών 

υλικών, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ισοτι-

μίας της λίρας στις αρχές Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυ-

τό, η αιγυπτιακή κυβέρνηση συνέστησε ειδική 

«Επιτροπή Αποζημιώσεων κατασκευαστικών εταιρειών», 

η οποία υιοθέτησε νέους μηχανισμούς για την καταβο-

λή αποζημιώσεων προς κατασκευαστικές εταιρείες και 

εταιρείες διαχείρισης ακινήτων οι οποίες έχουν υπο-

γράψει  συμβάσεις με το κράτος για τις απώλειές τους, 

κατόπιν της ελεύθερης διακύμανσης της αιγυπτιακής 

λίρας από τις αρχές Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, το αι-

γυπτιακό κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σύντομα 

τη νομοθεσία που θεσμοθετεί τον σχετικό μηχανισμό, 

σύμφωνα με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι εταιρείες 

που έχουν συνάψει συμβάσεις με το κράτος  μερικώς 

και κατά ένα ποσοστό που θα καθορίσει η Επιτροπή. 

Κάθε σύμβαση θα αποζημιωθεί  ξεχωριστά με βάση το-

υς κανόνες και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από 

την επιτροπή, αποκλείοντας ωστόσο τη δυνατότητα της 

ενιαίας αποζημίωσης. Οι όροι της Επιτροπής καθορίζον-

ται με βάση το είδος της επιχείρησης, τα επιτεύγματα, 

το μέγεθος της επιχείρησης, τους όρους της σύμβασης, 

και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή περιλαμβάνει εκπροσώπους 

διαφορών υπουργείων, κυβερνητικών υπηρεσιών που 

ασχολούνται με κατασκευαστικές εταιρείες, της αιγυπτι-

ακής ομοσπονδίας κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς 

και της Εθνικής Εταιρείας Κατασκευών και Ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διεξαγωγή έρευνας 

αναφορικά με την επίδραση του νέου καθεστώτος ΦΠΑ 

και της απελευθέρωσης της ισοτιμίας της λίρας, επί της 

αύξησης των τιμών των οικοδομικών υλικών, στο πλαίσιο 

της κυβερνητικής προσπάθειας για την προστασία των 

επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα έχει την δυνατότητα να 

επιτρέπει, κατά περίπτωση, εξάμηνη παράταση της προ-

θεσμίας για την παράδοση των έργων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες οι 

οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις. 

 

Συνεργασία Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας στο στεγα-

στικό τομέα 

Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία ενώνουν τις δυνάμεις 

τους για την ανάπτυξη του τομέα στέγασης, σύμφωνα 

με αιγυπτιακά οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Δεκεμ-

βρίου. Ο Υπουργός Στέγασης, Κοινής Ωφέλειας, και Αστι-

κών Κοινοτήτων της Αιγύπτου, κ. Madbouly, επιβεβαίω-

σε την συνεργασία με το σαουδαραβικό Υπουργείο Στέ-

γασης, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη σχεδίων κα-

τασκευής κατοικιών στη Σαουδική Αραβία με 4 αρχικά 

εταιρείες real estate. Πρόσθεσε δε, ότι ο αριθμός των 

εταιρειών που συμμετέχουν σε έργα συνεργασίας με τη 

Σαουδική Αραβία μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον. Αμφό-

τερα τα μέρη τόνισαν τη σημασία της στέγασης και στις 

δύο χώρες κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Αρά-

βων Υπουργών Οικισμού και Δημοσίων Έργων, που 

πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια του Δεκεμβρίου. 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

Η κρατική εταιρεία αερίου EGAS εξασφάλισε εισαγω-

γές LNG για το 2017 

Σύμφωνα με εδώ κλαδικά οικονομικά δημοσιεύματα, η 

κρατική εταιρεία αερίου Egypt Natural Gas Holding 

(EGAS), σε συνέχεια του μεγάλου διεθνούς διαγωνι-

σμού για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίο-

υ που είχε προκηρύξει τον περασμένο Οκτώβριο, προ-

χώρησε σε αναθέσεις συμβάσεων προμήθειας 60 φορ-

τίων στην διάρκεια του 2017. Οι συμβάσεις προμήθει-

ας ανατέθηκαν στους ομίλους Glencore, Trafigura, BB 

Energy, Gunvor και Vitol, και καλύπτουν το σύνολο των 

αναγκών της EGAS σε υγροποιημένο αέριο για το 

2017. Ο μεγαλύτερος αριθμός φορτίων LNG ανατέθη-

κε στην Glencore (25 φορτία), ενώ ακολούθησε η 

Trafigura (18 φορτία). 

Επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών  

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Επεν-

δύσεων κας D. Korshid, ο προγραμματισμός της αιγυ-

πτιακής κυβέρνησης περιλαμβάνει την μερική ιδιωτικο-

ποίηση 3 κρατικών εταιρειών των κλάδων πετρελαίου-

πετροχημικών, δια της εισαγωγής τους στο Χρηματι-

στήριο, εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. Κατά 

την Υπουργό, οι 3 εταιρείες που θα ιδιωτικοποιηθούν 

είναι οι Alexandria Mineral Oils Company (AMOC), En-

gineering for the Petroleum & Process Industries 

(Enppi) και Sidi Kerir Petrochemicals Company 

(Sidpec). Το αιγυπτιακό δημόσιο αναμένεται να διαθέ-

σει μερίδια μεταξύ 20% και 35% των κεφαλαίων τους 

τόσο σε ιδιώτες μικροεπενδυτές, όσο και σε εγχώριους 

και διεθνείς επενδυτικούς ομίλους. Την εισαγωγή των 3 

εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου θα ακολουθή-

σει, κατά την κα Korshid, προσφορά τίτλων τους στις 

διεθνείς χρηματαγορές, μεταξύ των οποίων το Χρημα-

τιστήριο Λονδίνου και το NASDAQ Dubai. Επισημαίνου-

με πάντως ότι, όπως συνάγεται από την εγχώρια οικο-

νομική ειδησεογραφία, εντός των κόλπων της αιγυπτια-

κής κυβέρνησης υφίστανται διαφωνίες αναφορικά τό-

σο με την σκοπιμότητα όσο και με το ακριβές χρονο-

διάγραμμα του γενικότερου προγράμματος ιδιωτικο-

ποιήσεων κρατικών εταιρειών. 

 

Αποδοχή προσφορών διεθνών ενεργειακών ομίλων για 

πετρελαϊκές έρευνες 

Στις αρχές Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε ο εγχώριος οικο-

νομικός Τύπος, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρε-

λαίου (EGPC) αποδέχθηκε 6 προσφορές από μεγάλους 

διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, στο πλαίσιο σχετικού 

διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει τον Μάιο 

2016, για έρευνα κοιτασμάτων και παραγωγή πετρε-

λαίου και αερίου σε διαφορετικά σημεία εντός των πε-

ριοχών της Δυτικής Ερήμου και του Κόλπου του Σουέζ. 

Κατά τα δημοσιεύματα, μεταξύ των ομίλων οι προσφο-

ρές των οποίων έγιναν αποδεκτές περιλαμβάνονται οι 

Royal Dutch Shell, BP, Apache Corp. και Apex Interna-

tional Energy, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο ύψος των 

επενδύσεων που οι διεθνείς όμιλοι θα πραγματοποιή-

σουν ανέρχεται σε $200 εκατ.  

 

Υπογραφή 8 συμφωνιών για έρευνα νέων κοιτασμάτων 

το έτος 2015/16 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου 

Πετρελαίου στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, το αιγυπτιακό 

κράτος στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2015/16 

υπέγραψε 8 συμφωνίες με 6 εγχώριους και διεθνείς 

ομίλους για έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρε-

λαίου και αερίου σε περιοχές της Μεσογείου, της Δυτι-

κής Ερήμου, του Κόλπου Σουέζ και της Άνω Αιγύπτου, 

συνολικής επενδυτικής αξίας $709 εκατ.  
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Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία του Υπουργείου, η αξία 

της εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου και 

αερίου σε όρους διεθνών τιμών στην διάρκεια του οικο-

νομικού έτους 2015/16 ανήλθε σε EGP279 δισ., ενώ 

το κόστος προμήθειας καυσίμων από τους Αιγύπτιους 

καταναλωτές ανήλθε σε EGP181 δισ. Το καθαρό ύψος 

των πωλήσεων επιδοτούμενων καυσίμων στην αιγυπτια-

κή αγορά ανήλθε το έτος 2015/16 σε EGP130 δις., 

ενώ το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων στα καύσιμα 

ανήλθε σε EGP51 δισ. Σημειώνουμε ότι η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση προγραμματίζει την περικοπή κατά 43,5% 

των δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων, στα επίπεδα 

των EGP35 δισ., καθώς και κατά 6,4% των δαπανών 

για επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στα επίπεδα των 

EGP29 δισ., στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οικο-

νομικού έτους 2016/17.       

 

Ο αιγυπτιακός όμιλος Petrojet αναλαμβάνει έργο κα-

τασκευής αγωγού στο Ομάν 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο μεγά-

λος αιγυπτιακός όμιλος βιομηχανικών και ενεργειακών 

κατασκευών Petrojet έχει πρόσφατα αναλάβει από την 

Oman Gas Company μεγάλο έργο κατασκευής αγωγού 

φυσικού αερίου, μήκους 221 χλμ., ο οποίος θα τροφο-

δοτεί με αέριο την ειδική οικονομική ζώνη Duqm στα 

παράλια του Ομάν, εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους 

$90 εκατ. Σημειώνουμε ότι ο αιγυπτιακός κατασκευασ-

τικός όμιλος διαθέτει μακρά πείρα επιτυχημένου σχεδι-

ασμού και εκτέλεσης πετρελαϊκών, ενεργειακών και 

πετροχημικών επενδυτικών projects σε ολόκληρο τον 

χώρο της Μ. Ανατολής, της Βόρειας, αλλά και της Κεν-

τρικής Αφρικής.        

 

Η ENI προχωρά στην πώληση πρόσθετου μεριδίου 30% 

του κοιτάσματος Zohr 

Σύμφωνα με αιγυπτιακά κλαδικά οικονομικά δημοσιεύ-

ματα, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI, σε συνέχεια 

ανάλογης πρόσφατης συμφωνίας του με τον βρετανικό 

κολοσσό BP, συμφώνησε την εκχώρηση πρόσθετου μερι-

δίου 30% των δικαιωμάτων του επί του γιγαντιαίου κοι-

τάσματος φυσικού αερίου Zohr στο οικόπεδο Shorouk, 

στον μεγάλο ρωσικό πετρελαϊκό όμιλο Rosneft, έναντι 

συνολικού τιμήματος $1,575 δισ. Η συμφωνία δίνει 

στην Rosneft την δυνατότητα αγοράς πρόσθετου μερι-

δίου 5% υπό τους ίδιους όρους. Προκειμένου να οριστι-

κοποιηθεί η συμφωνία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, οι 

απαραίτητες εγκρίσεις των αιγυπτιακών αρχών. Οι δύο 

συμφωνίες της ENI με τους μεγάλους διεθνείς ενεργεια-

κούς ομίλους BP και Rosneft, εφ’ όσον οριστικοποιη-

θούν και υλοποιηθούν, εκτιμάται ότι θα της αποφέρουν 

συνολικά έσοδα της τάξεως των $2,1 δισ., ενισχύοντας 

σημαντικά την ρευστότητά της και την ικανότητά της να 

προχωρήσει στις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την 

ανάπτυξη του κοιτάσματος.   

Σημειώνουμε εξάλλου ότι, σύμφωνα με πηγές του ομίλου 

ENI, η πρώτη φάση κατασκευής της μονάδας επεξεργα-

σίας φυσικού αερίου που θα προέλθει από το κοίτασμα 

Zohr αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο 

2017. Η μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

φάσης, θα έχει ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας 

650 εκατ. κ.π. αερίου, ενώ η συνολική παραγωγική δυ-

ναμικότητα της ολοκληρωμένης μονάδας θα φθάσει τα 

2,7 δισ. κ.π. αερίου ημερησίως. Το συνολικό επενδυτικό 

κόστος κατασκευής της μονάδας ανέρχεται, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της ENI, σε $4 δισ. Τέλος, σύμφωνα με 

οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Δεκεμβρίου, η ENI 

οριστικοποίησε τη διάνοιξη πρόσθετου φρέατος στο κοί-

τασμα Zohr, το οποίο θα συνδεθεί με την παραγωγή, 

κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου. 

 

Η EGPC θα προχωρήσει σε διαγωνισμό προμήθειας 

καυσίμων 

Πηγή της κρατικής αιγυπτιακής εταιρείας πετρελαίων 

(EGPC) δήλωσε πρόσφατα ότι προγραμματίζει τη διενέρ-

γεια διαγωνισμού για προμήθεια 700.000 τόνων βενζί-

νης, ντίζελ και μαζούτ, πληρωτέα σε δολάρια ΗΠΑ, προ-

κειμένου να αντισταθμίσει τις ακυρωθείσες αποστολές 

φορτίων από την σαουδαραβική Aramco και να καλύψει 

έτσι τις ανάγκες της χώρας για παράγωγα πετρελαίου. 

Η διαδικασία των προσφορών για την αγορά παραγώ-

γων θα ξεκινήσει μέχρι το Μάρτιο του 2017. Η EGPC θα 

εισάγει επίσης 500.000 τόνους βουτανίου κάθε μήνα 

για να καλύψει τη ζήτηση. Πηγές της EGPC πρόσθεσαν, 

επίσης, ότι η εταιρεία εφαρμόζει τη στρατηγική του Υπο-

υργείου Πετρελαίων με χρονικό ορίζοντα το 2023, με 

στόχο την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου, προκειμένου να εξοικονομηθεί συνάλλαγμα 

από την υποκατάσταση σε εισαγωγές. Σύμφωνα με το 

εν λόγω σχέδιο, η EGPC θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 

Αίγυπτος θα παράγει 13 εκατ. τόνους ντίζελ και 2,3 ε-

κατ. τόνους βενζίνη, καθώς και 2,8 εκατ. τόνους βουτα-

νίου. 

 

Αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

Σε δήλωσή του στην εβδομαδιαία κλαδική έκδοση Egypt 

Oil & Gas, ο Emad Hamdy, Διευθύνων Σύμβουλος της 

Badr El Din Petroleum (Bapetco), δήλωσε ότι η εταιρεία 

του βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ξένους εταίρους 

της Royal Dutch Shell για την σύνδεση της παραγωγής 

από το νεοανακαλυφθέν κοίτασμα στην περιοχή North 

Alam El Shawish, φρέαρ BTE -2, με τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αερίου Badr-3, που βρίσκεται 40 χιλιόμε-

τρα μακριά από αυτό. Η Bapetco θα χρησιμοποιήσει 

έναν από τους αγωγούς κοντά στο νέο φρέαρ για τη 

μεταφορά φυσικού αερίου από το BTE-2 στην εγκατά-

σταση στο Badr-3, όπου θα αναμειγνύεται με το επεξερ-

γαζόμενο εκεί φυσικό αέριο ώστε να πληρούνται τα πρό-

τυπα που ορίζονται από την αιγυπτιακή κυβέρνηση.  
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Το BTE-2 αναμένεται να παράγει ημερησίως 40 εκατ. 

κ.π. αερίου κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της 

εξόρυξης. Κατά την δεύτερη φάση, η εταιρεία θα προ-

χωρήσει σε γεώτρηση σε 6 ακόμα πηγάδια, καθώς και 

στην κατασκευή εγκαταστάσεων για την διοχέτευση 

αερίου στην εγκατάσταση επεξεργασίας στο Badr3 ενώ, 

επιπλέον, θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα της 

μονάδας εκχύλισης διοξειδίου του άνθρακα ώστε να 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην ανάγκη επεξεργασί-

ας του αερίου που παράγεται στο BTE-2, το οποίο ανα-

μένεται να φθάσει 150 εκατ. κ.π. ημερησίως. Σημειωτέ-

ον ότι τον Αύγουστο 2016, η Shell είχε ανακαλύψει ένα 

νέο πεδίο φυσικού αερίου στην περιοχή Alam El 

Shawish στη Δυτική Έρημο. Ο Πρόεδρος της Shell είχε 

δηλώσει τότε ότι το νέο φρέαρ (BTE-2), εκτιμάται ότι 

περιέχει 0,5 τρισ. κ.π. φυσικού αερίου, με την πιθανότη-

τα όπως οι ποσότητες θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτε-

ρες, γεγονός που την καθιστά την μεγαλύτερη ανακάλυ-

ψη φυσικού αερίου στην αιγυπτιακή Δυτική Έρημο τα 

τελευταία χρόνια. 

 

 

Η Αίγυπτος πληρώνει $ 5,8 / 1mBTU για την αγορά 

φυσικού αερίου από το κοίτασμα Zohr  

Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο τμήμα συμβάσε-

ων της κρατικής εταιρείας πετρελαίων EGPC, η Αίγυπ-

τος αγοράζει φυσικό αέριο από την ιταλική Eni από το 

κοίτασμα Zohr στην τιμή των $ 5,8 ανά 1 εκατ. θερμι-

κών μονάδων (BTU), σύμφωνα με την πρόσφατη συμφω-

νία του Νοεμβρίου 2016 που υπεγράφη από τον Αιγύπ-

τιο Π/Θ, κ. Ismail, τον υπουργό Πετρελαίου, κ. El Molla, 

και τον όμιλο ENI. Η πηγή πρόσθεσε ότι η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση συμφώνησε με την ιταλική εταιρεία να διεξά-

γουν διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2017, ώστε 

να επανεξεταστεί η συμφωνία και να αποφασιστούν οι 

νέες τιμές πώλησης του φυσικού αερίου που παράγει η 

ENI για το 2018, καθώς επίσης και για την αναθεώρηση 

της συμφωνίας το 2019. Περαιτέρω, έγινε γνωστό ότι η 

ENI θα λάβει το 40% του αερίου που παράγεται από το 

Zohr ως αντιστάθμισμα του κόστους γεωτρήσεων και 

ανάπτυξης, το δε υπόλοιπο αέριο θα διαμοιραστεί κατά 

ποσοστό 35% για την ENI και 65% για την EGPC. 

Οι συνολικές επενδύσεις στο κοίτασμα Zohr υπολογίζον-

ται σε $7 δισ., που θα δαπανηθούν για μια περίοδο 3 

ετών. Ωστόσο, οι συμφωνίες με την Eni προβλέπουν την 

εισφορά περαιτέρω $ 2,1δισ. σε επενδύσεις στον τομέα 

του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Αιγύπτου. 

Αυτό προκύπτει κατόπιν σχεδίων της ENI να ξεκινήσει 

την παραγωγή στο Zohr μέχρι το τέλος του 2017 ποσό-

τητας 1 δισ. κ.π. φυσικού αερίου που σχεδιάζεται να 

αυξηθεί σε 2.7 δισ. κ.π. από το 2019. Το απόθεμα του 

φυσικού αερίου στο πεδίο Zohr έχει υπολογιστεί σε 30 

τρισ. κ.π. 

Εξελίξεις από τον αιγυπτιακό κλάδο φυσικού αερίου 

 

Σύμφωνα με αιγυπτιακά κλαδικά δημοσιεύματα, ο ιτα-

λικός ενεργειακός όμιλος ENI συμφώνησε πρόσφατα με 

την αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι θα εξάγει τμήμα της πα-

ραγωγής από το κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιο-

χή Zohr μέσω της μονάδας υγροποίησης στην Δαμιέτ-

τη. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ο όμιλος ENI 

αναμένεται να κατασκευάσει αγωγό ο οποίος θα συν-

δέει την μονάδα επεξεργασίας αερίου στο Zohr με το 

εργοστάσιο υγροποίησης στην Δαμιέττη, το οποίο είναι 

ιδιοκτησίας της ENI, κατά ποσοστό 50%. Επίσης, στις 

27.12.2016 η ENI υπέγραψε με την αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση δύο νέες συμβάσεις παραχώρησης για έρευνες 

φυσικού αερίου στα κοιτάσματα North El-Hammad και 

North Ras El-Esh, στις μεσογειακές ακτές της Αιγύ-

πτου. Σύμφωνα εξάλλου με κλαδικά δημοσιεύματα, η 

Royal Dutch Shell ετοιμάζεται να διαθέσει προς πώλη-

ση τα δικαιώματά της στο κοίτασμα Rosetta στην περι-

οχή Rashid, θεωρώντας ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του 

κοιτάσματος είναι οικονομικά ασύμφορη, δεδομένου 

του υψηλού κόστους εξόρυξης του αερίου σε συνάρτη-

ση με την βαθμιαία διαχρονική πτώση των επιπέδων 

παραγωγής, αλλά και εξαιτίας των σημαντικότατων 

οφειλών του αιγυπτιακού κράτους προς την εταιρεία. 

Σημειώνεται ότι το κοίτασμα στην Rosetta παράγει 40 

εκατ. κ.π. αερίου ημερησίως, ενώ η παραγωγή του α-

ναμένεται να ανασταλεί από τον προσεχή Ιούλιο. Η 

Shell έχει προγραμματίσει την μείωση των επενδύσεών 

της για το οικονομικό έτος 2016/17 στα οικόπεδα Bu-

rullus και Rashid στα ανοικτά των βορείων ακτών της 

Αιγύπτου, στο επίπεδο των $158,9 εκατ. –έναντι $222 

εκατ. το έτος 2015/16- στοχεύοντας στην κάλυψη 

αποκλειστικά του κόστους λειτουργίας και συντήρησής 

τους. Σημειώνεται ότι την περασμένη άνοιξη, η British 

Petroleum αγόρασε από την Shell την μονάδα επεξερ-

γασίας αερίου στην Rosetta, έναντι τιμήματος $128 

εκατ. Τέλος, το νομοσχέδιο που θα θεσπίσει νέο θεσμι-

κό πλαίσιο για τον αιγυπτιακό κλάδο φυσικού αερίου 

και θα ανοίξει την αγορά αερίου σε ιδιωτικές επενδύσε-

ις, κατατέθηκε πρόσφατα από την αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση στο κοινοβούλιο. Η νομοθεσία θα εγκαθιδρύσει 

νέα ρυθμιστική αρχή, η οποία θα επιβλέπει την απελευ-

θέρωση της αιγυπτιακής αγοράς φυσικού αερίου, θα 

είναι αρμόδια για την χορήγηση επενδυτικών αδειών 

και θα προστατεύει τον ανταγωνισμό. Η νέα νομοθεσία 

αναμένεται επίσης να δώσει την δυνατότητα στον ιδιω-

τικό τομέα να επενδύσει στον κλάδο φυσικού αερίου, 

σε δραστηριότητες όπως η μεταφορά, η διανομή, η 

πώληση και το μάρκετινγκ.          
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

 
Αύξηση αιγυπτιακών δασμών στις εισαγωγές 320 κατη-

γοριών προϊόντων 

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2016, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

προχώρησε σε αύξηση των εισαγωγικών δασμών κατά 

40% με 60%, σε 320 κατηγορίες προϊόντων, θεωρού-

μενων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων ορισμένα φρού-

τα, καλλυντικά, χαρτικά / γραφικά είδη και ηλεκτρονι-

κές συσκευές, σε μία κίνηση στήριξης της εγχώριας 

βιομηχανίας και περιορισμού των εισαγωγών. Πρόκει-

ται για την δεύτερη αύξηση δασμών σε εισαγόμενα 

προϊόντα το 2016 (η πρώτη έλαβε χώρα στις αρχές 

του έτους), η οποία αναμένεται να αυξήσει κατά EGP6 

δισ. τα κρατικά έσοδα. Σημειωτέον ότι η εν λόγω αύξη-

ση δασμών δεν αφορά τα προϊόντα προέλευσης Ε.Ε., 

COMESA, χωρών της ζώνης ελευθέρου εμπορίου αρα-

βικών χωρών και Τουρκίας, όπως διευκρινίστηκε από 

κυβερνητικές πηγές. Αιγύπτιοι οικονομικοί αναλυτές 

εξέφρασαν πάντως φόβους για αναζωπύρωση έντονων 

πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της νέας αύξησης των 

δασμών.  

 

 

 

Ανάκληση κυβερνητικής απόφασης για προσωρινή α-

ναστολή δασμών στις εισαγωγές κατεψυγμένων προϊ-

όντων πουλερικών 

 

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακάλεσε στις αρχές Δεκεμ-

βρίου 2016, κατόπιν έντονων αντιδράσεων και πιέσε-

ων που δέχθηκε από τους εγχώριους παραγωγούς, την 

πρόσφατη απόφασή της για προσωρινή –έως τα τέλη 

Μαΐου 2017- αναστολή δασμών στις εισαγωγές κατε-

ψυγμένων προϊόντων πουλερικών. Η ανάκληση της α-

πόφασης έλαβε χώρα κατόπιν εν θέματι συνάντησης 

που είχαν εκπρόσωποι των παραγωγών, καθώς και της 

Ομοσπονδίας Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI) με τον Π/

Θ κ. S. Ismail. Η επιχειρηματολογία του εγχώριου κλά-

δου εστιάστηκε στο ότι η απαλλαγή των εισαγόμενων 

προϊόντων από δασμούς θα τα καθιστούσε φθηνότερα, 

πλήττοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αιγυπτιακό κλά-

δο πτηνοτροφίας.   

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

 

 
Επιβάρυνση κόστους αγοράς φυσικού αερίου από την 

αιγυπτιακή βιομηχανία 

 

Σύμφωνα με κλαδικές πηγές, οι αιγυπτιακοί βιομηχανι-

κοί κλάδοι έχουν διαπιστώσει αύξηση κατά 50% του 

κόστους τους αγοράς φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα 

της απελευθέρωσης της ισοτιμίας της λίρας, στις αρχές 

Νοεμβρίου 2016. Όπως ανέφεραν οι εν λόγω πηγές, η 

αιγυπτιακή βιομηχανία εκτιμάται πως θα ζητήσει αφ’ 

ενός την διατήρηση σταθερής ισοτιμίας της λίρας προς 

το δολλάριο –με βάση την επίσημη ισοτιμία που ίσχυε 

έως τις αρχές Νοεμβρίου- για τα παλαιότερα συμβόλαι-

α προμήθειας που έχουν υπογραφεί με την κρατική 

εταιρεία αερίου EGAS. Κατά τις κλαδικές πηγές, οι τρέ-

χουσες τιμές πώλησης του φυσικού αερίου από την 

EGAS προς μεγάλης και μεσαίας δυναμικότητας βιομη-

χανικούς χρήστες ανέρχονται σε $8 ανά 1 εκατ. θερμι-

κές μονάδες (BTU) για τον κλάδο τσιμεντοποιίας, σε $7 

για τους κλάδους χαλυβουργίας, αλουμινίου, χαλκού, 

κεραμικών και υαλουργίας, σε $5 για τους κλάδους 

τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίας και βιομηχανίας του-

βλων και σε $4,5 για τις βιομηχανίες λιπασμάτων και 

πετροχημικών.   

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

 
Σύσταση αναπτυξιακού ταμείου για τον τουρισμό από 

την Κεντρική Τράπεζα 

 

Στις 25.12.2016, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε την σύσταση ειδικού ανα-

πτυξιακού ταμείου για τον τουριστικό κλάδο, με συνολι-

κό ύψος κεφαλαίων της τάξεως των EGP5 δισ. Σκοπός 

του ταμείου είναι η –με ευνοϊκούς, προνομιακούς 

όρους- χρηματοδοτική στήριξη επενδυτών που επιθυ-

μούν να κατασκευάσουν, να ανακαινίσουν ή να ανα-

βαθμίσουν τουριστικές / ξενοδοχειακές μονάδες, μονά-

δες τουριστικών θέρετρων (resorts), καθώς και σκα-

φών που πραγματοποιούν κρουαζιέρες στο Νείλο ή στις 

ακτές της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 

CBE, προκειμένου κάποιος επενδυτής να επωφεληθεί 

της εν λόγω χρηματοδοτικής στήριξης θα πρέπει να 

κατέχει μερίδιο τουλάχιστον 30% της τουριστικής μο-

νάδας ή άλλου περιουσιακού στοιχείου τουριστικής 

χρήσης, ενώ το νέο ταμείο θα χρηματοδοτεί έως το 

75% του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών για ανα-

πτυξιακές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού.         
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Συναλλαγματική ισοτιμία  
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