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Άνοδος συναλλαγματικών αποθεμάτων στα επίπεδα του 2011 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) την 1η Αυ-

γούστου, τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας με βάση προσωρινά στοι-

χεία, έφθασαν στο τέλος Ιουλίου τα $36,036 δισ. έναντι $31,3 δισ. στο τέλος 

Ιουνίου. Το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε επίπεδα ανάλογα του Ιανουαρίου 2011, 

όταν ξέσπασε η πολιτική κρίση που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος 

Mubarak και στην έκτοτε καθοδική πορεία των συναλλαγματικών αποθεμάτων 

έως το 2016. Κατά την CBE, τον Ιούλιο η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων α-

νήλθε σε $7,7 δισ., ενώ παράλληλα εισπράχθηκε η 2η δόση της τριετούς χρημα-

τοδοτικής διευκόλυνσης του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο, ύψους $1,25 δισ. Σύμφω-

να με τον Αιγύπτιο Π/Θ, «η επάνοδος των συναλλαγματικών αποθεμάτων στα 

επίπεδα των αρχών 2011 αφ’ ενός αποτελεί εξαιρετικό σημάδι ανάκαμψης της 

οικονομίας και αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, 

ενώ αφ’ ετέρου διασφαλίζει συναλλαγματική επάρκεια για την κάλυψη των α-

ναγκών τόσο του κράτους όσο και των ιδιωτών επενδυτών». 

 

Μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 46% το εξάμηνο 2017 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στην διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2017 

μειώθηκε κατά 46% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016, ανερχόμενο σε 

$13 δισ. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 30% σε $24 δισ., εξαιτίας αφ’ ενός της 

υποτίμησης της λίρας από την εποχή της απελευθέρωσης της ισοτιμίας της το 

Νοέμβριο 2016 και αφ’ ετέρου της επιβολής περιορισμών στις εισαγωγές, που 

αύξησαν το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων. Από την άλλη, οι αιγυπτιακές 

εξαγωγές αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά 8% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες 

σε $11 δισ.    

 

Στο 9,5% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 11μηνο του έτους 

2016/17 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 11μηνου του οικονομικού έτους 2016/17 αντιπρο-

σώπευε το 9,5% του ΑΕΠ, έναντι 11,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προ-

ηγούμενου οικονομικού έτους. Η μείωση του ελλείμματος ως ποσοστού του 

ΑΕΠ οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, στην ταχύτερη αύξηση των δημοσίων 

εσόδων (+28%), και ειδικότερα των φορολογικών εισπράξεων (+33,3%), από 

την αύξηση των κρατικών δαπανών (+22%). 

Κατά τις εκτιμήσεις που ανακοίνωσε η αιγυπτιακή Προεδρία, το έλλειμμα του 

οικονομικού έτους 2016/17 θα ανέλθει σε 10,9% του ΑΕΠ έναντι 12,5% το οι-

κονομικό έτος 2015/16.  



 

 

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του αιγυπτιακού ΑΕΠ στο 4,1% 

το έτος 2016/17 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής Προεδρίας, ο 

ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το οικονομικό έτος 

2016/17 εκτιμάται ότι έφθασε το 4,1%, υπερβαίνοντας τις 

προβλέψεις της κυβέρνησης, εξαιτίας του εξαιρετικά υψη-

λού ρυθμού ανάπτυξης στο 4ο τρίμηνο του έτους, που α-

νήλθε σε 4,9%. Κατά την ανακοίνωση, οι αιγυπτιακές εξα-

γωγές το 2016/17 αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι εισαγωγές 

μειώθηκαν κατά 14% με αποτέλεσμα να μειωθεί το εμπορι-

κό έλλειμμα κατά 26%. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας μειώ-

θηκε σε 12% κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2016/17, από-

δεικνύοντας την επιτυχή πολιτική της κυβέρνησης για δη-

μιουργία θέσεων εργασίας μέσω των υλοποιούμενων μεγά-

λων δημόσιων επενδυτικών έργων (“mega projects”). Μέ-

νει να δούμε εάν οι ως άνω εκτιμήσεις θα επαληθευθούν 

όταν τα στοιχεία οριστικοποιηθούν. 

 

Κυβερνητικές εκτιμήσεις για οικονομική μεγέθυνση 

έως 5% το έτος 2017/18 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουρ-

γού Οικονομικών κ. Al-Garhy, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ της χώρας κατά το οικονομικό έτος 2017/18 εκτιμά-

ται πως θα ανέλθει σε 4,6%. Η Υπουργός Προγραμματι-

σμού, κα El-Saeed, προέβη σε ακόμη πιο αισιόδοξη εκτί-

μηση του ρυθμού ανάπτυξης, αναφέροντας ότι αυτός θα 

φθάσει το 5% στο τέλος του οικονομικού έτους 2017/18 

και το 6% το οικονομικό έτος 2019/20. Κατά την κα El-

Saeed, το συνολικό ύψος των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων κατά το τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται 

να ανέλθει σε EGP646 δισ.      

 

Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούλιο 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρι-

κής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού 

σημείωσε τον Ιούλιο σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τον 

Ιούνιο, ανερχόμενος σε 32,95% σε ετήσια βάση, έναντι 

29,76% τον Ιούνιο, 29,71% τον Μάιο, 31,46% τον Απρίλιο 

και 30,91% τον Μάρτιο τρέχοντος έτους. Ο δομικός πλη-

θωρισμός κατέγραψε επίσης μεγάλη άνοδο και ανήλθε τον 

Ιούλιο σε 35,26% σε ετήσια βάση, έναντι 31,95% τον Ιού-

νιο, 30,57% τον Μάιο και 32,06% τον Απρίλιο, αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, πρόκειται για 

τα υψηλότερα επίπεδα για τον μεν δείκτη πληθωρισμού 

από τον Ιούνιο 1986, για τον δε δομικό πληθωρισμό από το 

έτος 2005. Η άνοδος του πληθωρισμού ερμηνεύεται ως 

άμεσο αποτέλεσμα των περικοπών επιδοτήσεων και των 

αυξήσεων των τιμών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας 

που έλαβαν χώρα στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου. 

Έκδοση εντόκων γραμματίων δημοσίου από την 

Κεντρική Τράπεζα 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 

20.8 η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) προβαί-

νει –σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών- 

στην έκδοση εντόκων γραμματίων δημοσίου, συνο-

λικού ύψους EGP14 δισ., με σκοπό την χρηματοδό-

τηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Συγκεκρι-

μένα, τα έντοκα γραμμάτια είναι τρίμηνης και 

9μηνης διάρκειας, αξίας EGP6,75 δισ. και EGP7,25 

δισ., αντιστοίχως. Στην διάρκεια του 1ου τριμήνου 

του τρέχοντος οικονομικού έτους (2017/18), το αι-

γυπτιακό κράτος έχει εκδώσει τίτλους δημοσίου 

χρέους συνολικής αξίας EGP371 δισ., που αποτελεί 

το υψηλότερο επίπεδο από το έτος 2005.   

Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, το Υ-

πουργείο Οικονομικών εκτιμά το έλλειμμα του οι-

κονομικού έτους 2016/17 σε EGP319 δισ., έναντι 

ελλείμματος EGP339,5 δισ. το οικονομικό έτος 

2015/16.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Υπογραφή συμφωνίας Ε.Ε.-Αιγύπτου για υλοποί-

ηση κοινοτικού προγράμματος για την έρευνα 

και την καινοτομία στην Μεσόγειο (PRIMA) 

Στις 27.7, η Αίγυπτος και η Ευρ. Επιτροπή υπέγρα-

ψαν στο Κάιρο συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο 

μεγάλου κοινοτικού προγράμματος για την έρευνα 

και την καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου 

(PRIMA). Η συμφωνία υπογράφηκε από την αρμό-

δια διευθύντρια της Ευρ. Επιτροπής κα Russo και 

τον σύμβουλο του αιγυπτιακού Υπουργείου Επιστη-

μονικής Έρευνας κ. El Shenawy. Το εν λόγω κοινο-

τικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη της αγρο-

βιομηχανίας καθώς και του κλάδου διαχείρισης υ-

δάτων και ύδρευσης στις χώρες της Μεσογείου, 

αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2018 και 

έχει δεκαετή διάρκεια. Το πρόγραμμα θα αξιοποιή-

σει την διαθέσιμη τεχνογνωσία και τους χρηματοδο-

τικούς πόρους της Ε.Ε., καθώς θα χρηματοδοτηθεί 

εν μέρει από κονδύλια του μεγάλου κοινοτικού 

προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την και-

νοτομία με τίτλο “HORIZON 2020”, αλλά και των 

κρατών που συμμετέχουν, προς υλοποίηση αναπτυ-

ξιακών επενδυτικών έργων σε ως άνω κλάδους, σε 

μεσογειακές χώρες. Μέχρι στιγμής, στο πρόγραμμα 

συνεργασίας μετέχουν 11 Κ-Μ (Κροατία, Κύπρος, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λου-

ξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία) και 

8 κράτη της μεσογειακής γειτονίας της Ε.Ε. 

(Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, 

Μαρόκο, Τυνησία και Τουρκία). 
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Υπογραφή οικονομικών συμφωνιών Αιγύπτου-

Ρουμανίας 

Κατά την πρόσφατη 2η σύνοδο της επιτροπής οικονομι-

κής συνεργασίας Αιγύπτου-Ρουμανίας που έλαβε χώρα 

στο Βουκουρέστι στα τέλη Ιουλίου, οι δύο πλευρές υ-

πέγραψαν σειρά μνημονίων διμερούς συνεργασίας   

στους τομείς επιστημονικής έρευνας, γεωργίας, μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων, διαχείρισης υδάτων και 

άρδευσης. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε επίσης 

μεταξύ των λιμένων Κωστάντζας και Αλεξάνδρειας, 

ενώ πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν οι ενώσεις 

επιμελητηρίων των 2 χωρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-

ρουσίασε η συνάντηση της Υπουργού Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr με τον ρουμανικό όμιλο 

TransGas, ο οποίος ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Αί-

γυπτο. Κατά την συνάντηση συμφωνήθηκε η άμεση 

έλευση κλιμακίου του ρουμανικού ομίλου στην χώρα 

προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες υλοποίη-

σης της επένδυσης  και πρόσβασης στην αιγυπτιακή 

αγορά. Παράλληλα με την σύνοδο της επιτροπής έλαβε 

χώρα επιχειρηματικό φόρουμ με την συμμετοχή 20 συ-

νολικά επιχειρήσεων από τις 2 χώρες, με στόχο την ε-

νίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και των εκα-

τέρωθεν επενδύσεων. Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικο-

νομικό Τύπο, η αξία των ρουμανικών επενδύσεων στην 

Αίγυπτο ανέρχεται σε πλησίον $88 εκατ. στους κλάδους 

τουρισμού, βιομηχανίας, υπηρεσιών, τεχνολογίας πλη-

ροφορικής, τραπεζών και γεωργίας, ενώ οι αιγυπτιακές 

επενδύσεις στην Ρουμανία ανέρχονται σε $100 εκατ., με 

έμφαση στους τομείς τροφίμων και ποτών, καθώς και 

αγοράς ακινήτων.   

 

Σύνοδος Ανώτερης Επιτροπής Συνεργασίας Αιγύπτου

-Ιορδανίας 

Στα τέλη Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν η 27η 

σύνοδος της Ανώτερης Επιτροπής Συνεργασίας Αιγύπτου

-Ιορδανίας, στην οποία προήδρευσαν οι Π/Θ των 2 χω-

ρών. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, στο πλαίσιο της 

συνόδου υπογράφηκαν 7 διμερείς συμφωνίες και μνημό-

νια συνεργασίας στους τομείς επενδύσεων, μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων, εμπορίου, βιομηχανίας, μεταφορών, 

εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων, ενέργειας, εργασίας, 

υγείας και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των συ-

νεργασιών του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου (EGX) με το 

Χρηματιστήριο Αμμάν (ASE), καθώς και των λιμένων 

Aqaba και Nuweiba (πρόγραμμα twinning). Οι δύο πλευ-

ρές επικέντρωσαν εξάλλου το ενδιαφέρον τους όσον α-

φορά την οικονομική συνεργασία, στην ίδρυση κοινο-

πραξιών στους κλάδους ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 

κατασκευής ηλεκτρικών λαμπτήρων καθώς και χρημα-

τιστηριακών εταιρειών. Εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο 

διοργάνωσης επιχειρηματικού φόρουμ με στόχο την ενί-

σχυση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. 

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εμπορίου & Βιομη-

χανίας κ. Kabil, οι ιορδανικές επενδύσεις στην Αίγυπτο 

ανέρχονται σε $532 εκατ. στους κλάδους υπηρεσιών, 

βιομηχανίας, χρηματοοικονομικών, κατασκευών, γεωρ-

γίας, τηλεπικοινωνιών και τουρισμού, ενώ οι αιγυπτιακές 

επενδύσεις στην Ιορδανία σε $310 εκατ. στους τομείς 

κατασκευών, βιομηχανίας τροφίμων, βαριάς βιομηχα-

νίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνι-

ών. 

 

Στα $8,7 δισ. οι εισροές ΑΞΕ στην Αίγυπτο το οικονο-

μικό έτος 2016/17 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Επενδύσεων 

& Διεθνούς Συνεργασίας στις 5.8, το ύψος των εισροών 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αίγυπτο κατά την διάρ-

κεια του οικονομικού έτους 2016/17 εκτιμάται ότι ανήλ-

θε σε $8,7 δισ., έναντι $6,9 δισ. κατά το προηγούμενο 

έτος (2015/16). Όπως επισήμανε το Υπουργείο, ιδιαίτερα 

κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2016/17 καταγρά-

φηκε αλματώδης αύξηση του αριθμού νεοδημιουργηθει-

σών επιχειρήσεων στην χώρα, οι οποίες ανήλθαν σε 

3.566 έναντι 3.033 κατά το προηγούμενο έτος. Σημειώνε-

ται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση εκτιμά ότι ο νέος επεν-

δυτικός νόμος, τα εκτελεστικά διατάγματα του οποίου 

αναμένονται εναγωνίως εντός των προσεχών εβδομάδων, 

πρόκειται με τα σημαντικά φορολογικά και λοιπά κίνη-

τρα που παρέχει να προσελκύσει τα εγχώρια και –κυρίως

- ξένα επενδυτικά κεφάλαια που απαιτούνται ώστε η οι-

κονομία της χώρας να περάσει σε ισχυρούς ρυθμούς α-

νάπτυξης. 

 

Αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις περιφέρειες Σινά, 

Port Said, Ismailia και Σουέζ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το αιγυ-

πτιακό υπουργικό συμβούλιο συζήτησε στις 2.8 την ενερ-

γοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος για τις περιφέ-

ρειες Σινά, Port Said, Ismailia και Σουέζ, συνολικού προ-

ϋπολογισμού EGP28 δισ. Το υπουργικό συμβούλιο απο-

φάσισε εξάλλου την δέσμευση κονδυλίων ύψους EGP9 

δισ. για την ανάπτυξη της χερσονήσου του Σινά, ενώ ο 

Π/Θ κ. Ismail υπέγραψε διάταγμα δια του οποίου ενεργο-

ποιείται η κρατική Αρχή διαχείρισης του μεγάλου επεν-

δυτικού προγράμματος του Χρυσού Τριγώνου, η οποία 

έχει έδρα την Safaga.            
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Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Waleed προβαίνει σε ε-

πενδύσεις στην Αίγυπτο  

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο Σαου-

δάραβας πρίγκιπας Al-Waleed Bin Talal, επικεφαλής 

του μεγάλου επενδυτικού ομίλου Saudi Kingdom Hold-

ing Company, ήρθε στις αρχές Αυγούστου σε συμφωνία 

με το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων & Διεθνούς 

Συνεργασίας και τον αιγυπτιακό όμιλο real estate deve-

lopers Talaat Moustafa Group (TMG), δια της οποίας 

αναμένεται να προβεί σε επενδύσεις ύψους $800 εκατ. 

σε κατασκευαστικά και τουριστικά projects στην χώρα. 

Κατά τα δημοσιεύματα, ο Σαουδάραβας μεγιστάνας θα 

επενδύσει σε έργο επέκτασης του resort του ξενοδοχείου 

Four Seasons στο Sharm El Sheikh, καθώς και στην κα-

τασκευή 2 νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο El 

Alamein και στα περίχωρα του Καΐρου (Madinaty). 

Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο Σαουδάραβας 

πρίγκιπας έχει ήδη επενδύσει σημαντικότατα κεφάλαια 

στην Αίγυπτο σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων 

στον τουρισμό (40 ξενοδοχειακές μονάδες και resorts), 

στον τραπεζικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και στις αεροπορικές μεταφορές.     

 

Αύξηση των κρατικών δαπανών για την έρευνα 

Σύμφωνα με δήλωση του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al 

Sisi στις αρχές Αυγούστου, οι κρατικές δαπάνες για 

χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας κατά την 

τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί σε EGP17,5 δισ., 

έναντι EGP11,8 δισ. στην διάρκεια της προηγούμενης 

(αύξηση 48%). Ο κ. Al Sisi εξήγγειλε εξάλλου σειρά 

κυβερνητικών μέτρων περαιτέρω ενίσχυσης της 

έρευνας, μεταξύ των οποίων η σύσταση ειδικής αρχής 

επιφορτισμένης με το έργο συγκέντρωσης κονδυλίων 

προς υποστήριξη του ερευνητικού έργου και των ιδίων 

των ερευνητών. Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, η 

στήριξη της κυβέρνησης στον κλάδο της επιστημονικής 

έρευνας είναι διαρκής και αποδεικνύεται από μία σειρά 

υλοποιηθέντων εθνικών projects, όπως η Egyptian 

Knowledge Bank, η Zewail Scientific City και το Αιγυ-

πτιο-Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο. Ο κ. Al Sisi εξήγγειλε 

επίσης την δημιουργία ειδικού τομέα έρευνας και τεχνο-

λογίας στη νέα διοικητική πρωτεύουσα (Egyptian City 

for Sciences & Technology).     

 

Οι οικονομικοί Υπουργοί εγκρίνουν τα διατάγματα 

του νέου επενδυτικού νόμου 

Όπως δήλωσε η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συ-

νεργασίας κα Nasr στις αρχές Αυγούστου, το συμβούλιο 

των οικονομικών Υπουργών υπό την προεδρία του Π/Θ 

κ. Ismail ενέκρινε τα εκτελεστικά διατάγματα του νέου 

επενδυτικού νόμου. Σύμφωνα με την κα Nasr, θα ακο-

λουθήσει άμεσα τις επόμενες ημέρες η τελική επεξεργα-

σία και οριστικοποίηση των σχετικών κειμένων, τα οποία 

θα υποβληθούν για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση 

του υπουργικού συμβουλίου και εν συνεχεία στο Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους (State Council). Φαίνεται ότι 

κατά πάσα πιθανότητα η οριστικοποίηση και δημοσίευση 

των διαταγμάτων που θα συγκεκριμενοποιήσουν το πλαί-

σιο εφαρμογής του νέου επενδυτικού νόμου θα πάρει 

ακόμη λίγο χρόνο. 

 

Νεαρής ηλικίας το 23,6%  του αιγυπτιακού πληθυσ-

μού 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στα-

τιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το 23,6% του πληθυσ-

μού της Αιγύπτου, ήτοι 21,7 εκατ. άτομα, είναι ηλικίας 

μεταξύ 18 και 29 ετών, ποσοστό 48,5% των οποίων α-

νήκουν στο εργατικό δυναμικό, ενώ ποσοστό 26,7% 

είναι άνεργοι. Το 67% των ατόμων νεαρής ηλικίας που 

είναι ενταγμένα στο εργατικό δυναμικό είναι άνδρες, 

ενώ το 29,3% είναι γυναίκες. Τα ποσοστά ανεργίας των 

νέων στην Αίγυπτο ανέρχονται σε 21,6% για τους 

άνδρες και σε 38,8% για τις γυναίκες. Ποσοστό 37,7% 

των ανέργων νέων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, 

με το 29,8% αυτών να είναι άνδρες και το 48,4% να εί-

ναι γυναίκες. 

 

Αυστηροποίηση όρων υπαγωγής σε επιδόματα σίτι-

σης 

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμηθειών στις αρχές Αυ-

γούστου έθεσε νέους, περισσότερο αυστηρούς όρους για 

την υπαγωγή πολιτών στο καθεστώς επιδομάτων σίτισης, 

μέσω του συστήματος καρτών σίτισης. Συγκεκριμένα, 

δια υπουργικού διατάγματος επιβλήθηκε περιορισμός 

στον μέγιστο αριθμό μελών ανά οικογένεια που θα δύ-

νανται να απολαμβάνουν επίδομα ανά κάρτα, σε 4, κα-

θώς και κατώφλι ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος ανά 

άτομο, το οποίο ορίστηκε σε EGP1.500 ($84,5 με τρέ-

χουσες ισοτιμίες) για εργαζόμενους σε καθεστώς πλή-

ρους απασχόλησης και σε EGP1.200 ($67,6) για συνταξι-

ούχους. Οι νέοι, αυστηροποιημένοι όροι δεν θα αφορούν 

τους περίπου 20,8 εκατ. σημερινούς κατόχους καρτών 

σίτισης –οι οποίοι αντιστοιχούν συνολικά σε 68,8 εκατ. 

άτομα που επωφελούνται του επιδόματος σίτισης- αλλά 

τους από τούδε αποκτώντες κάρτα σίτισης. Όπως ανέφε-

ρε ο οικονομικός Τύπος, το κόστος των επιδομάτων σίτι-

σης εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο αιγυπτιακό κράτος 

EGP85 δισ. ($4,79 δισ.) κατά το τρέχον οικονομικό έτος.     

 

Ελαφρά πτώση της ανεργίας το 2ο τρίμηνο του 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η αιγυπτιακή στα-

τιστική υπηρεσία (CAPMAS) στις 15.8, ο δείκτης ανερ-

γίας του 2ου τριμήνου του 2017 μειώθηκε ελαφρά στο 

11,98%. Το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 651 χιλ. 

άτομα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 

και ανήλθε σε 29,183 εκατ., ενώ ο αριθμός των ανέργων 

μειώθηκε κατά 64 χιλ. άτομα και ανήλθε σε 3,496 εκατ. 

το 2ο τρίμηνο του 2017.      
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Άνοδος τουριστικών εσόδων & μεταναστευτικών εμ-

βασμάτων το 4ο τρίμ.2016/17 

Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Κεντρικής Τρά-

πεζας Αιγύπτου που δημοσίευσε ο οικονομικός Τύπος, τα 

έσοδα από τον τουρισμό τριπλασιάστηκαν στην διάρκεια 

του 4ου τριμήνου του παρελθόντος οικονομικού έτους 

(2016/17) και ανήλθαν σε $1,5 δισ. (έναντι $510 εκατ. 

ένα χρόνο νωρίτερα). Κατά τα δημοσιεύματα, οι τουρι-

στικές εισπράξεις στο σύνολο του οικονομικού έτους 

2016/17 αυξήθηκαν κατά 16%, σε $4,4 δισ. Σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού, κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2017 την Αίγυπτο επισκέφθηκαν πε-

ρίπου 3,5 εκατ. τουρίστες, έναντι 2,3 εκατ. κατά την α-

ντίστοιχη περίοδο πέρσι.   

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα μεταναστευτικά εμβάσ-

ματα από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% σε $4,8 δισ. 

στην διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2016/17 και κατά 2% 

σε $17,4 δισ. για το σύνολο του οικονομικού έτους 

2016/17.  

 

Διατήρηση αξιόχρεου της Αιγύπτου από τον διεθνή 

οίκο αξιολόγησης Moody’s 

Στις 18.8, ο διεθνής οίκος Moody’s επαναβεβαίωσε την 

διατήρηση της αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους 

της Αιγύπτου και των αιγυπτιακών κρατικών ομολόγων 

σε B3. Σύμφωνα με την Moody’s, οι προοπτικές του αξι-

όχρεου της Αιγύπτου παραμένουν σταθερές, ενώ επιση-

μαίνεται η εντυπωσιακή, όπως χαρακτηρίζεται, πρόοδος 

των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Ο διεθνής οίκος δι-

ευκρίνισε ότι για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της 

Αιγύπτου στο μέλλον θα απαιτηθεί επίσπευση της δημο-

σιονομικής εξυγίανσης και ουσιώδης βελτίωση της εικό-

νας του δημοσίου χρέους, με παράλληλη διατήρηση της 

κοινωνικής σταθερότητας στην χώρα. 

 

Η 3
η
 δόση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΔΝΤ 

τον Δεκέμβριο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουρ-

γού Οικονομικών κ. Al-Garhy, η λήψη της 3ης δόσης της 

εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΔΝΤ 

προς την Αίγυπτο, ύψους $2 δισ. είναι προγραμματισμέ-

νη για τον προσεχή Δεκέμβριο, αφού προηγουμένως το 

Ταμείο ολοκληρώσει το Νοέμβριο την επόμενη αξιολό-

γηση του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

που υλοποιεί η κυβέρνηση. Κατά τον Υπουργό, η Αίγυ-

πτος αναμένεται να λάβει από το ΔΝΤ συνολικά κονδύ-

λια $4 δισ. στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/18 

στο πλαίσιο της ως άνω τριετούς χρηματοδοτικής διευκό-

λυνσης, συνολικού ύψους $12 δισ. 

Περιορισμός διμερούς βοήθειας των ΗΠΑ προς την 

Αίγυπτο κατά $290,7 εκατ. 

Εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα αναφέρθηκαν αρκετά 

εκτεταμένα στην πρόσφατη –διαρρεύσασα μέσω του δι-

εθνούς Τύπου- απόφαση της αμερικανικής διοίκησης να 

περικόψει άμεσα κατά $95,7 εκατ. την διμερή βοήθεια 

που χορηγεί στην Αίγυπτο, καθώς και να καθυστερήσει 

την χορήγηση ακόμη $195 εκατ. διμερούς στρατιωτικής 

βοήθειας, με την αιτιολογία ότι η χώρα δεν σημειώνει 

πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. Σημειώνεται ότι 

το ύψος της ετήσιας διμερούς στρατιωτικής βοήθειας που 

χορηγούν οι ΗΠΑ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της 

στρατηγικής τους σχέσης ανέρχεται σε $1,3 δισ., ενώ 

εκείνο της ετήσιας διμερούς οικονομικής βοήθειας σε 

περίπου $250 εκατ. 

 

Επενδύσεις ύψους $1,9 δισ. από την Αφρικανική 

Τράπεζα Ανάπτυξης (AFDB)  
Σύμφωνα με στοιχεία της Αφρικανικής Τράπεζας Ανά-

πτυξης, το ύψος των κονδυλίων που έχουν επενδυθεί 

από το 2015 σε αναπτυξιακά έργα στην Αίγυπτο στο 

πλαίσιο της στρατηγικής για την χώρα για την περίοδο 

2015-2019 ανέρχεται σε $1,9 δισ. Εξ αυτών, κονδύλια 

$1 δισ. κατευθύνονται προς ενίσχυση του προγράμματος 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η αιγυπτια-

κή κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια ύψους $900 

εκατ. κατευθύνονται σε αναπτυξιακά έργα. Σύμφωνα με 

στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας, η AFDB έχει επενδύσει συνολι-

κά κεφάλαια άνω των $5 δισ. στην χώρα από το 1974, 

προς υλοποίηση 90 projects. Σημειώνεται ότι η 3η και 

τελευταία δόση - ύψους $500 εκατ.- δανειακής διευκό-

λυνσης συνολικού ύψους $1,5 δισ. της AFDB προς την 

Αίγυπτο, αναμένεται να ληφθεί προς τα τέλη του τρέ-

χοντος έως τις αρχές του προσεχούς έτους το αργότερο.  

 

Η Αίγυπτος προσκαλείται στην Σύνοδο Κορυφής των 

χωρών BRICS 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Κίνα 

έχει πρόσφατα προσκαλέσει την Αίγυπτο, μαζί με το 

Μεξικό, το Τατζικιστάν, την Ταϊλάνδη και την Γουινέα, 

στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής των χωρών της συνεργα-

σίας των 5 μεγάλων αναπτυσσόμενων οικονομικών 

(BRICS: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική), που 

θα λάβει χώρα στην πόλη Xiamen στο διάστημα 3-5 

Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Η Αίγυπτος θα εκπροσω-

πηθεί από τον Πρόεδρο της χώρας, κ. Al Sisi. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων 

στο Χρηματιστήριο  

Σύμφωνα με δήλωση του πρώην Προέδρου του Χρημα-

τιστηρίου Αιγύπτου κ. Omran στα τέλη Ιουλίου, οι ξένοι 

επενδυτές έχουν αγοράσει μετοχές συνολικής καθαρής 

αξίας EGP11 δισ. ($615,9 εκατ.) από την απελευθέρωση 

του εγχώριου νομίσματος τον περασμένο Νοέμβριο ως 

σήμερα. Κατά τον κ. Omran, η ελεύθερη διακύμανση 

της λίρας, σε συνδυασμό με την σύναψη συμφωνίας 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους $12 δισ. από το 

ΔΝΤ, επίσης το Νοέμβριο, έχουν αυξήσει σημαντικά τις 

εισροές συναλλάγματος και επενδυτικών κεφαλαίων 

αλλοδαπής προέλευσης στην χώρα. Ο κ. Omran συ-

μπλήρωσε ότι από τις αρχές του προσεχούς έτους ανα-

μένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση ομολόγων στο 

αιγυπτιακό Χρηματιστήριο.   

     

Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 59,6% των 

τραπεζικών πιστώσεων (στοιχεία 4.2017) Σύμφωνα με 

πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύ-

πτου (CBE), μηνός Απριλίου 2017, ο επιχειρηματικός 

τομέας απορρόφησε το 59,6% των συνολικών τραπεζι-

κών πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους 

τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Απριλίου 2017 εμ-

φανίστηκαν αυξημένες κατά 57,8% σε σύγκριση με τον 

Απρίλιο του 2016, ανερχόμενες συνολικά σε EGP1,365 

τρισ. Από την άλλη, το ύψος των συνολικών καταθέσεων 

στις τράπεζες σημείωσε ως τα τέλη Απριλίου 2017 αύξη-

ση κατά 44,7% έναντι του Απριλίου 2016, ανερχόμενο 

σε EGP2,905 τρισ., εκ των οποίων ποσοστό 63,1% αντι-

προσώπευσαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών.    

 

Η Αίγυπτος μεταξύ 3 προτύπων αναπτυσσόμενων χω-

ρών σε διεθνή πρωτοβουλία 

Η Αίγυπτος, μαζί με την Κίνα και το Μεξικό, επελέγησαν 

ως πρότυπες πιλοτικές χώρες στο πλαίσιο νέας πρωτο-

βουλίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Διεθνούς 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της Επιτροπής Πλη-

ρωμών και Υποδομών Αγορών (CPMI) της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με τίτλο “Financial In-

clusion Global Initiative”. Η πρωτοβουλία, τριετούς δι-

άρκειας, στοχεύει να υποστηρίξει τις εν λόγω χώρες στην 

προσπάθειά τους να διασφαλίσουν πρόσβαση σε χρημα-

τοοικονομικές υπηρεσίες σε μεγάλες κατηγορίες των 

πληθυσμών τους –οι οποίες δεν την διαθέτουν- καθώς 

και να καταθέσει προτάσεις υιοθέτησης πολιτικών ενί-

σχυσης της πρόσβασης σε ψηφιακές χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αί-

γυπτος διαθέτει μεν επαρκές νομοθετικό πλαίσιο και επί-

πεδο χρηματοοικονομικών, τηλεπικοινωνιακών και πλη-

ροφορικών υποδομών, καθώς και μεγάλα περιθώρια συ-

μπερίληψης πληθυσμιακών ομάδων στον επίσημο τραπε-

ζικό τομέα (σημειώνεται ότι περίπου 44 εκατ. ενήλικες 

στην Αίγυπτο δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρε- 

σίες), ωστόσο η χώρα δεν διαθέτει επαρκείς χρηματοδο-

τικούς πόρους προκειμένου να υλοποιήσει μεταρρυθμί-

σεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αναμένεται να παρου-

σιαστούν στα τέλη του 2017 σε ειδικό συμπόσιο που θα 

λάβει χώρα στην Bangalore της Ινδίας.   

 

Οι 2 μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες άντλησαν 

EGP445 δισ. σε 8 μήνες 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Αυγού-

στου, οι 2 μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της Αιγύπτου, 

National Bank of Egypt (NBE) και Banque Misr, 

άντλησαν κεφάλαια συνολικού ύψους EGP445 δισ. 

(περίπου $25 δισ.) από πιστοποιητικά προθεσμιακών κα-

ταθέσεων, από το Νοέμβριο 2016 (απελευθέρωση ισοτι-

μίας της λίρας) έως τον Ιούλιο 2017. Συγκεκριμένα, οι 2 

τράπεζες εξέδωσαν και διέθεσαν πιστοποιητικά καταθέ-

σεων υψηλών αποδόσεων -18μηνης διάρκειας με επιτό-

κιο 20% και τριετούς διάρκειας με επιτόκιο 16%- αμέ-

σως μετά την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας στις 

αρχές Νοεμβρίου 2016. Η έκδοση και διάθεση των εν 

λόγω προθεσμιακών τραπεζικών προϊόντων ενέπεσε στο 

πλαίσιο της προσπάθειας σταθεροποίησης της αιγυπτια-

κής λίρας αμέσως μετά την απελευθέρωση του καθεστώ-

τος ισοτιμίας της από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 

(CBE). Η National Bank of Egypt άντλησε κεφάλαια 

EGP300 δισ., ενώ η Banque Misr κεφάλαια EGP145 δισ. 

από την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών καταθέ-

σεων. 

 

Νομοθεσία για τον τραπεζικό τομέα αυξάνει το ελά-

χιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 

Όπως ανέφερε στις αρχές Αυγούστου ο εγχώριος οικονο-

μικός Τύπος, η προωθούμενη από την κυβέρνηση νέα 

νομοθεσία για τον τραπεζικό / χρηματοοικονομικό το-

μέα, που έχει τελευταία προκαλέσει αρκετές διαμάχες 

μεταξύ υποστηρικτών της και μη εντός του κλάδου, ανα-

μένεται να επηρεάσει ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα της 

χώρας, υποχρεώνοντάς τα να αυξήσουν την κεφαλαιακή 

τους βάση από το ελάχιστο επίπεδο των EGP500 εκατ. 

που είναι σήμερα σε εκείνο των EGP1,5 δισ. Κατά τα 

δημοσιεύματα, πολύ πρόσφατα το υπουργικό συμβούλιο 

αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση της νέας νομοθε-

σίας, η οποία αναμένεται να προωθηθεί άμεσα στο κοινο-

βούλιο προς έγκριση. Σύμφωνα με έρευνα, τα αποτελέ-

σματα της οποίας δημοσίευσε ο οικονομικός Τύπος, 5 

τράπεζες που λειτουργούν στην χώρα και είναι εισηγμέ-

νες στο Χρηματιστήριο εκτιμάται πως θα πρέπει να αυ-

ξήσουν το κεφάλαιό τους, πιο συγκεκριμένα οι: Union 

National Bank Egypt (UNB), Al Baraka Bank Egypt, 

Credit Agricole Egypt, Export Development Bank of 

Egypt και Housing & Development Bank (HDB). 
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Άρση περιορισμών για εισπράξεις από πώληση αποθε-

τηρίων τίτλων 

Στις αρχές Αυγούστου, όπως σημείωσε ο εγχώριος οικο-

νομικός Τύπος, το Χρηματιστήριο Αιγύπτου κατάργησε 

επίσημα τους περιορισμούς που ίσχυαν από το 2012 στις 

εισπράξεις από διεθνείς πωλήσεις αποθετηρίων τίτλων, 

που υποχρέωνε την μετατροπή τους σε λίρες προτού αυ-

τές διανεμηθούν στους δικαιούχους τους. Σημειώνεται 

ότι οι εν λόγω περιορισμοί είχαν εντατικοποιηθεί το 

2015, όταν πλέον το πρόβλημα έλλειψης συναλλάγματος 

της Αιγύπτου άρχισε να γίνεται πολύ σοβαρό. 

 

Αλλαγή ηγεσίας στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail, ο 

Mohamed Farid Saleh, παλαιότερα αντιπρόεδρος της αι-

γυπτιακής χρηματαγοράς, διορίστηκε με απόφαση του Π/

Θ κ. Ismail νέος επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αιγύ-

πτου για περίοδο 4 ετών, αντικαθιστώντας τον μέχρι πρό-

τινος πρόεδρο Mohamed Omran, η θητεία του οποίου 

έληξε στις 6/8. Ο νέος πρόεδρος του Χρηματιστηρίου 

Αιγύπτου δήλωσε ότι βασικός του στόχος θα είναι η ε-

νίσχυση της πρωτογενούς αγοράς και η προσέλκυση νέ-

ων επιχειρήσεων, και ότι προς τον σκοπό αυτό πρόκειται 

να πραγματοποιήσει άμεσα προωθητικά roadshows σε 

αγορές του Κόλπου και της Ευρώπης. 

 

Ενίσχυση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου 

Από τις αρχές Ιουλίου, η αιγυπτιακή λίρα έχει βελτιώσει 

ελαφρά την ισοτιμία της προς το δολλάριο, από τα επίπε-

δα των 18,09 λιρών ανά δολλάριο σε 17,61 λίρες ανά 

δολλάριο (στις 30/8). Όπως σημείωσε η Κεντρική Τράπε-

ζα Αιγύπτου (CBE), η εν λόγω καθοδική κίνηση του δολ-

λαρίου εξηγείται από την πρόσφατη μεγάλη αύξηση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας σε επίπεδα 

λίγο άνω των $36 δισ., για πρώτη φορά από το έτος 2011.       

 

Έγκριση νομοσχεδίου για την χρηματοδοτική μίσθω-

ση 

Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στα τέλη 

Αυγούστου νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση με 

σκοπό την ενίσχυση του συστήματος και των πηγών μη 

τραπεζικής χρηματοδότησης. Το νομοσχέδιο εισάγει και-

νοτομίες στο εγχώριο καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθω-

σης (financial leasing), ενώ ρυθμίζει -για πρώτη φορά 

στην Αίγυπτο- την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαι-

τήσεων (factoring). Το νομοσχέδιο έχει ήδη προωθηθεί 

στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τελική νομοτεχ-

νική επεξεργασία και εν συνεχεία θα εισαχθεί στο κοινο-

βούλιο προς ψήφιση.  

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Διοργάνωση Αφρικανικού Οικονομικού Φόρουμ στο 

Sharm El Sheikh 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου 

Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας και της COMESA 

στις 2.8, στο διάστημα 7-9 Δεκεμβρίου τ.ε., η πόλη του 

Sharm El Sheikh θα φιλοξενήσει οικονομικό φόρουμ 

υψηλού επιπέδου με τίτλο “Africa 2017”, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της χώ-

ρας κ. Al Sisi. Το φόρουμ, που διοργανώνεται από την 

Αίγυπτο για 2η συνεχή χρονιά, αναμένεται να προσελκύ-

σει άνω των 1.000 συνέδρων από ολόκληρη την αφρικα-

νική ήπειρο, τόσο υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματού-

χους, όσο και εκπροσώπους του επιχειρηματικού γίγνεσ-

θαι, με σκοπό την προώθηση επενδυτικών και εμπορικών 

συνεργασιών, καθώς και την προσέλκυση χρηματοδοτι-

κών κεφαλαίων στην Αφρική.   

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Δημιουργία νέας πόλης στο Δέλτα του Νείλου 

Στις 9.8 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εξέδωσε διά-

ταγμα για την ίδρυση νέας πόλης στην περιοχή Man-

soura, 128 χλμ. βορείως του Καΐρου, στο Δέλτα του Νεί-

λου. Το διάταγμα ενέκρινε την μεταβίβαση 5.104 fed-

dans (ή 21,4 εκατ. τετρ. μέτρων) δημοσίων γαιών στην 

αρμόδια Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων (New Urban 

Communities Authority-NUCA), προκειμένου να δη-

μιουργηθεί η νέα πόλη (New Mansoura City). Σύμφωνα 

με τον Υπουργό Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly, η 

νέα πόλη αναμένεται να διαθέτει πάνω από 150 χιλ. κα-

τοικίες για περίπου 680 χιλ. πολίτες, ενώ θα περιλαμβά-

νει πολυτελή τουριστικά καταλύματα, κατοικίες για πολί-

τες μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου αλλά και για κοινω-

νική στέγαση, καθώς ακόμη και περιφερειακό πανεπι-

στήμιο και ζώνες τεχνολογικής – βιομηχανικής ανάπτυ-

ξης. 

 

5 αιγυπτιακές κατασκευαστικές αναλαμβάνουν έργο 

στο New Cairo 

Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος, στις 16.8 ο μεγάλος 

αιγυπτιακός όμιλος Hyde Park Properties for Develop-

ment υπέγραψε συμφωνία αξίας άνω των EGP1,5 δισ. 

(περίπου $84,5 εκατ.) με 5 εγχώριες κατασκευαστικές 

εταιρείες για την εκτέλεση μεγάλου οικιστικού project 

300 πολυτελών κατοικιών που υλοποιεί στην περιοχή 

New Cairo. Οι 5 κατασκευαστικές εταιρείες είναι οι Has-

san Allam, Misr Engineering Development Company 

(MEDCOM), Modern Construction Company (MCC), 

Hirmas και Concrete Plus for Engineering & Constru-

ction. Ο εν λόγω μεγάλος όμιλος real estate developers 

έχει πρόσφατα ξεκινήσει την υλοποίηση ξενοδοχειακού / 

οικιστικού project στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου 

(περιοχή Sahel) με τίτλο “Coast 82”, εκτιμώμενου επεν-

δυτικού κόστους EGP12,5 δισ. σε έκταση 225 feddans.      
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Συμφωνία με Ν. Κορέα για κατασκευή αγροτικής 

πόλης στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό 

πρακτορείο (MENA), η Αίγυπτος υπέγραψε στα μέσα 

Αυγούστου μνημόνιο συνεργασίας με το μη κερδοσκο-

πικό ίδρυμα αραβο-κορεατικών συμφερόντων “Korea-

Arab Society” με σκοπό την κατασκευή αγροτικής πό-

λης στην Αίγυπτο, επενδυτικού προϋπολογισμού $10 

δισ. Το μνημόνιο υπογράφηκε από την General Autho-

rity for Reconstruction Projects & Agricultural Develop-

ment (η οποία υπάγεται στο αιγυπτιακό Υπουργείο Γε-

ωργίας) και την Korean Arab Company for Economic & 

Cultural Consultancy (η οποία εκπροσωπεί το ανωτέρω 

ίδρυμα στην Αίγυπτο). Η νέα, καθετοποιημένη αγροτική 

πόλη θα κατασκευαστεί σε έκταση 300 χιλ. feddans στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της Qattara Depression (στα βο-

ρειοδυτικά της Αιγύπτου). Κατά το αιγυπτιακό πρακτο-

ρείο, το μεγάλο αγροτικό σύμπλεγμα θα περιλαμβάνει 

πρότυπες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την χρήση νέων 

τεχνολογιών, 50.000 «έξυπνα» θερμοκήπια, μονάδες 

αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλιακής ενέργειας, 

νέες καλλιέργειες (λ.χ. στέβια), καθώς και μονάδες πα-

ραγωγής ζωοτροφών. Το εν λόγω επενδυτικό έργο ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

ενώ παρουσιάζεται ως ένας εκ των «καρπών» της επί-

σκεψης του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi στη Ν. Κο-

ρέα τον Μάρτιο 2016.          

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Χρηματοδοτήσεις έργων σε φωτοβολταϊκά από την 

IFC  

Η International Finance Corporation (IFC) του ομίλου 

της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε πρόσφατα χρηματο-

δοτήσεις ύψους $660 εκατ. για υλοποίηση projects ηλια-

κής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW στην περιοχή 

του ηλιακού συγκροτήματος Benban στην Άνω Αίγυ-

πτο. Τα εν λόγω κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν 13 με-

γάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά επενδυτικά έργα που θα 

υλοποιηθούν τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιω-

τικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυημένων 

τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού τομέα (“Feed-in-Tariff” 

Program). Το ως άνω πρόγραμμα έχει σκοπό να προσελ-

κύσει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε έργα κατά-

σκευής αιολικών και ηλιακών μονάδων ανά την Αίγυ-

πτο, συνολικής στοχευόμενης παραγωγικής δυναμικότη-

τας άνω των 4 GW, εκ των οποίων 2 GW αφορούν την 

ηλιακή ενέργεια.  

 

4 διεθνείς όμιλοι υποψήφιοι για αιολικό πάρκο στο 

Σουέζ  

Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού κρατικού φορέα για 

τις ΑΠΕ (NREA), 4 διεθνείς όμιλοι πρόκειται να συμμε-

τάσχουν σε διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου κα-

τασκευής αιολικού πάρκου στον Κόλπο Σουέζ, παραγω-

γικής ισχύος 250 MW. Οι εν λόγω πηγές ανέφεραν τα 

ονόματα των ομίλων Vestas, Siemens, Enercon και Ray 

Power. Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου τ.ε η Αίγυ-

πτος υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ, αξίας 

€115 εκατ., για την χρηματοδότηση της κατασκευής του 

εν λόγω αιολικού πάρκου, το οποίο αναμένεται να χρη-

ματοδοτηθεί επίσης από κονδύλια της Agence Française 

de Développement (AFD), της Ε.Ε., της γερμανικής α-

ναπτυξιακής τράπεζας (KfW), καθώς και της NREA.      

 

Απροθυμία Κατάρ να τροφοδοτήσει με πρόσθετο 

LNG την Αίγυπτο 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Αυγού-

στου, το Κατάρ φέρεται να έχει απορρίψει αιτήματα δι-

εθνών εμπορικών / μεταφορικών εταιρειών να τροφοδο-

τήσει με πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού 

αερίου την Αίγυπτο. Κατά τα δημοσιεύματα, το Κατάρ 

καλύπτει σήμερα πλησίον του 60% των αναγκών της Αι-

γύπτου σε LNG, ωστόσο οι τεταμένες από τις αρχές Ιου-

νίου πολιτικές σχέσεις των 2 κρατών φαίνεται ότι το οδή-

γησαν να απορρίψει –χωρίς αιτιολόγηση- τα ως άνω αι-

τήματα για πραγματοποίηση πρόσθετων φορτώσεων 

προς Αίγυπτο. Πάντως, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύ-

πος, πηγή του ομίλου Qatar Petroleum ανέφερε ότι «το 

Κατάρ (Qatar LNG) συνεχίζει να εκπληρώνει όλες του 

τις συμβατικές υποχρεώσεις φορτώσεων υγροποιημένου 

αερίου, προς όλους τους προορισμούς, ανάλογα με τις 

επικρατούσες στην διεθνή αγορά συνθήκες». Τέλος, σύμ-

φωνα με σχετική δήλωση διάψευσης από στέλεχος του 

αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, «η Αίγυπτος δεν 

εισάγει απ’ ευθείας υγροποιημένο αέριο από το Κατάρ 

ήδη από το 2013, ενώ η κρατική εταιρεία αερίου (EGAS) 

έχει ολοκληρώσει το χρονοδιάγραμμα και τις συμβάσεις 

προμήθειας LNG για το 2017». 

 

Η εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου diesel μειώθηκε 

κατά 10,7% τον Μάιο 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-

στικής υπηρεσίας (CAPMAS), η εγχώρια κατανάλωση 

πετρελαίου diesel μειώθηκε κατά την διάρκεια του Μαΐ-

ου τ.ε. κατά 10,7%, περιορισθείσα σε 1,178 εκατ. τόνους, 

έναντι 1,319 εκατ. τόνων τον Μάιο 2016. Παράλληλα, η 

εγχώρια παραγωγή μειώθηκε ελαφρά τον Μάιο τ.ε., κατά 

6,6% έναντι του αντίστοιχου περσινού μηνός, φθάνοντας 

τους 632 χιλ. τόνους. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της 

κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC) κ. El Regal, το 

κράτος διοχετεύει περίπου 300 χιλ. τόνους diesel εβδομα-

διαίως για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση καυσίμων, η 

οποία ανέρχεται σε μεταξύ 41 και 43 χιλ. τόνων ημερη-

σίως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Προτεραιότητα 

δίνεται από την κυβέρνηση στην τροφοδοσία των μονά-

δων ηλεκτροπαραγωγής.  
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Συνάντηση Αιγύπτιου Π/Θ με διευθύνοντα σύμβουλο 

ENI 

Την Τρίτη 1/8 ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail συναντήθηκε 

στο Κάιρο με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ιταλικού 

ενεργειακού ομίλου ENI κ. Descalzi . Η συζήτησή τους 

επικεντρώθηκε στην πρόοδο των εργασιών ολοκλήρωσης 

της υποδομής και των δικτύων μεταφοράς αερίου, τόσο 

βαθέων όσο και ρηχών υδάτων, με σκοπό την πλήρη α-

νάπτυξη και αξιοποίηση του μεγάλου κοιτάσματος Zohr 

στο οικόπεδο Shorouk στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου. 

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των ανωτέρω υποδομών από 

την ENI γίνεται σε συνεργασία με τον μεγάλο αμερικανι-

κό όμιλο Schlumberger και τον αιγυπτιακό κατασκευα-

στικό όμιλο Petrojet. Στην συνάντηση επιβεβαιώθηκε 

από πλευράς ENI η εκτίμηση ότι έως τα τέλη του τρέχο-

ντος έτους το κοίτασμα Zohr θα παράγει ημερησίως περί-

που 500 εκατ. κ.π. αερίου, ενώ μετά την ολοκλήρωση 

όλων των φάσεων ανάπτυξής του, η ημερήσια παραγωγή 

θα ανέρχεται σε 2,7 δισ. κ.π. Κατά τον κ. Descalzi, το 

ήμισυ των επενδυτικών κεφαλαίων της ENI για το 2018 

αναμένεται να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο.        

 

Κύρωση νέας νομοθεσίας για την αγορά φυσικού αε-

ρίου 

Όπως ανέφεραν διεθνή και εγχώρια κλαδικά μέσα, στις 

7.8 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε νέα νομοθε-

σία (Ν. 196/2017) που θα ρυθμίζει την λειτουργία της 

αγοράς φυσικού αερίου, σπάζοντας το κρατικό μονοπώ-

λιο στην εισαγωγή και διανομή αερίου, και συστήνοντας 

νέα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (Gas Regulatory Au-

thority). Σημειώνεται ότι η νομοθεσία είχε ήδη, στις αρ-

χές Ιουλίου, λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου. Οι ε-

κτελεστικοί κανονισμοί της νέας νομοθεσίας πρόκειται 

να δημοσιευθούν εντός εξαμήνου. Το νέο θεσμικό πλαί-

σιο θα επιτρέπει σε εμπορικές εταιρείες, κατόπιν λήψης 

έγκρισης από τις κρατικές αρχές, να εισάγουν και διανέ-

μουν αέριο σε μη οικιακούς χρήστες, κάνοντας χρήση 

των υφιστάμενων κρατικών υποδομών. Η κίνηση αυτή 

κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου στην εισαγωγή 

και διανομή αερίου και ανοίγματος της αγοράς στον α-

νταγωνισμό, ερμηνεύεται ως προσπάθεια προσέλκυσης 

ιδιωτικών συμφερόντων και επενδύσεων στον κλάδο, με 

πρώτιστο στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της 

αγοράς σε αέριο. Επισημαίνεται ότι η νέα ρυθμιστική 

αρχή θα αναλάβει αρμοδιότητες αδειοδότησης, εποπτεί-

ας, προστασίας των καταναλωτών και προσδιορισμού 

των τιμών. Σύμφωνα με κλαδικές εκτιμήσεις, το νέο  

πλαίσιο πρόκειται να ελαφρύνει τον ρόλο του κράτους 

(EGAS) ως αγοραστή και προμηθευτή φυσικού αερίου 

για την κάλυψη των αναγκών της ζήτησης, δίνοντάς του 

ρυθμιστικό ρόλο στην λειτουργία της αγοράς, ενώ ου-

σιαστικά ανοίγει τον δρόμο για πραγματοποίηση εισαγω-

γών αερίου από τον ιδιωτικό τομέα, από τα κοιτάσματα 

του Ισραήλ. Επιπλέον, παρέχει στην Αίγυπτο αφ’ ενός 

την δυνατότητα να πλησιάσει τον στόχο της κάλυψης 

των αναγκών της ζήτησης και της αυτάρκειας, και αφ’ 

ετέρου συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι χωρών όπως η 

Τουρκία και η Κύπρος, όσον αφορά την φιλοδοξία της να 

καταστεί περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος για 

το φυσικό αέριο.   

 

Σε υψηλά επίπεδα η παραγωγή πετρελαίου από την 

κρατική εταιρεία EGPC 

Σύμφωνα με δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρε-

λαίου κ. El-Molla στις αρχές Αυγούστου, η κρατική εται-

ρεία πετρελαίου, EGPC, κατόρθωσε πρόσφατα να αυξή-

σει την ημερήσια παραγωγή της στα ανεπανάληπτα επί-

πεδα των 57 χιλ. βαρελιών ισοδυνάμων πετρελαίου, κυ-

ρίως εξαιτίας της έναρξης παραγωγής από 2 νεοανακα-

λυφθέντα κοιτάσματα, 3.000 βαρελιών αργού πετρελαίου 

και 1,5 εκατ. κ.π. αερίου ημερησίως. Κατά τον κ. El-

Molla, η αιγυπτιακή κυβέρνηση εργάζεται προς την κα-

τεύθυνση αύξησης της ημερήσιας παραγωγής ισοδυνά-

μων πετρελαίου στα 60 χιλ. βαρέλια ως το τέλος του τρέ-

χοντος έτους.   

Όπως δήλωσε εξάλλου ο Υπουργός Πετρελαίου, οι μεγά-

λοι διεθνείς πετρελαϊκοί όμιλοι επένδυσαν στην διάρκεια 

του οικονομικού έτους 2016/17 κεφάλαια συνολικού 

ύψους $8,1 δισ. σε έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο, έναντι επενδύσεων 

$6,6 δισ. που είχαν πραγματοποιήσει το έτος 2015/16.   

   

Η Αίγυπτος ανακοινώνει διαγωνισμό για έρευνα πε-

τρελαίου στην Ανατ. Έρημο  

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 13.8 

η κρατική Γενική Εταιρεία Πετρελαίου (General Petro-

leum Company - GPC) ανακοίνωσε την διεξαγωγή δι-

εθνούς δημόσιου διαγωνισμού για έρευνα πετρελαίου 

και αερίου στην Ανατολική Έρημο. Οι περιοχές που θα 

διατεθούν για έρευνα είναι η Wadi Dara, συνολικής 

έκτασης 50 τετρ. χλμ., και το οικόπεδο G στην περιοχή 

West Gharib, έκτασης 20 τετρ. χλμ. Η ημερομηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου, 

ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους είναι η 

28η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. 

 

Έργο σύνδεσης 2 ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με 

το δίκτυο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 

Αυγούστου, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής κρατικής 

εταιρείας παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, Egy-

ptian Electricity Holding Company (EEHC), κ. El Des-

souki, υπέγραψε σύμβαση ανάθεσης έργου σύνδεσης 2 

ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με το ηλεκτρικό δίκτυο 

της χώρας. Συγκεκριμένα, η αιγυπτιο-κινεζική κοινο-

πραξία στην οποία ανατέθηκε το έργο, αποτελούμενη 

από τους ομίλους Egyptian German Electrical Manufa-

cturing Co. - Egemac & China XD Electric Co. Ltd., θα 

συνδέσει τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Hurghada 

και τον θερμοηλεκτρικό σταθμό φυσικού αερίου του 

Sharm El Sheikh με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Η 

αξία της σύμβασης ανέρχεται σε EGP286 εκατ., η  
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χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από κονδύλια της EEHC 

και το ολοκληρωμένο έργο θα παραδοθεί εντός 10 μη-

νών.    

 

Προκαταρκτικές άδειες εισαγωγής & εμπορίας φυσι-

κού αερίου από την EGAS  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κλαδικού Τύπου στα τέ-

λη Αυγούστου, σε συνέχεια της πρόσφατης κύρωσης της 

νέας νομοθεσίας για την αγορά φυσικού αερίου, η αιγυ-

πτιακή κρατική εταιρεία αερίου (EGAS) έχει χορηγήσει 

προκαταρκτικές εγκρίσεις σε 3 εταιρείες, συγκεκριμένα 

τις TAQA (Άμπου Ντάμπι), Rosneft (Ρωσία) και Fleet 

Energy (Ντουμπάι) για την εισαγωγή και πώληση φυσι-

κού αερίου στην χώρα. Οι εταιρείες θα πρέπει εντός πε-

ριόδου εξαμήνου να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία, προ-

κειμένου να λάβουν τις οριστικές άδειες από την EGAS. 

Κατά τα δημοσιεύματα, σε αίτηση για λήψη ανάλογης 

προκαταρκτικής έγκρισης προχώρησε πρόσφατα και ο 

μεγάλος ιαπωνικός όμιλος Toyota. 

 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να μειώσει τις εισαγωγές φυσι-

κού αερίου το έτος 2017/18 

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα, η αιγυπτιακή κυ-

βέρνηση σχεδιάζει την μείωση των φορτίων εισαγόμε-

νου υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα δεχθεί στην 

διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/18 σε 80 (μείωση 

32,2% έναντι του έτους 2016/17). Στόχος της κυβέρνη-

σης είναι η αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού 

αερίου από τα τρέχοντα επίπεδα των 5,2 δισ. κ.π. ημερη-

σίως, στα 6,2 δισ. κ.π. Σημειώνεται εξάλλου ότι στο 

πρώτο πεντάμηνο του 2017, οι εισαγωγές καυσίμων μει-

ώθηκαν κατά 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2016, από $645 εκατ. σε $497 εκατ. Στο ίδιο διάστημα, 

η συνδυασμένη αιγυπτιακή παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου αυξήθηκε σε 28,138 εκατ. τόνους ισο-

δυνάμων πετρελαίου, ενώ η εγχώρια κατανάλωση, σύμ-

φωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS) μειώθηκε σε 32,567 εκατ. τόνους ισοδυνά-

μων πετρελαίου.        

 

Οι επιδοτήσεις καυσίμων στα $6,76 δισ. το οικονομι-

κό έτος 2016/17 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρε-

λαίου κ. El Molla, οι κρατικές επιδοτήσεις καυσίμων 

στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2016/17 υπερδι-

πλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 

(2015/16), φθάνοντας το επίπεδο των EGP120 δισ. 

($6,76 δισ.) έναντι EGP51 δισ. ($2,87 δισ. με τρέχουσες 

ισοτιμίες).  

 
 

Διεθνής χρηματοδότηση για ανάπτυξη των ΑΠΕ στην 

Αίγυπτο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής, η Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης (EBRD) 

και το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate 

Fund - GCF) ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την 

παροχή χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους $1 δισ. για 

ανάπτυξη νέων επενδύσεων στον κλάδο ανανεώσιμων 

πηγών στην Αίγυπτο. Οι απ’ ευθείας συνεισφορές των 2 

φορέων ανέρχονται σε $352,3 εκατ. όσον αφορά την 

EBRD και σε $154,7 όσον αφορά το GCF, ενώ αναμένε-

ται να αντληθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από ιδιωτικά 

κυρίως κεφάλαια, με σκοπό τα συνολικά κονδύλια να 

φθάσουν το $1 δισ.     

 

Οι μέχρι τώρα επενδύσεις στο κοίτασμα Zohr στα 

$3,8 δισ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής κρατικής εταιρεί-

ας αερίου (EGAS), το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα 

επενδύσεων στο κοίτασμα Zohr ανέρχεται σε $3,8 δισ., 

ενώ αναμένεται στο τέλος του 3ου τριμήνου του τρέχο-

ντος έτους να έχει φθάσει τα $4 δισ. Κατά την EGAS, οι 

συνολικές επενδύσεις για την πλήρη ανάπτυξη του γι-

γαντιαίου, έκτασης πλησίον των 100 τετρ. χλμ., κοιτά-

σματος εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε μεταξύ $12 και 

$15 δισ. Σύμφωνα με στοιχεία Αυγούστου 2017, μέχρι 

τώρα έχει ολοκληρωθεί το 83,5% των έργων ανάπτυξης 

του εν λόγω κοιτάσματος, η παραγωγή αερίου από το 

οποίο αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος τρέχοντος 

έτους. 

 

Νέες συμβάσεις για έρευνα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στην Δυτική Έρημο 

Σύμφωνα με σχετική κυβερνητική ανακοίνωση στις 26.8, 

ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla υπέγραψε 

3 νέες συμφωνίες για έρευνα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στην Δυτική Έρημο, με την κρατική εταιρεία πε-

τρελαίου, EGPC, και τους αμερικανικούς ομίλους 

Apache και Merlon, ελάχιστης εκτιμώμενης επενδυτικής 

αξίας $79 εκατ. Οι 2 πρώτες συμφωνίες υπογράφηκαν με 

τον όμιλο Apache και αφορούν τις περιοχές παραχώρη-

σης βορειοδυτικά του Razak (εκτιμώμενο ύψος επενδύ-

σεων πλησίον των $61 εκατ.) και νότια του Al-Shawish 

(εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων στα $12 εκατ.), ενώ η 

τρίτη υπογράφηκε με τον όμιλο Melon και αφορά την 

περιοχή Fayoum (εκτιμώμενες επενδύσεις πλησίον των 

$6 εκατ.), στην Δυτική Έρημο. 

Επιπλέον, ο Υπουργός Πετρελαίου υπέγραψε 3 ακόμη 

συμφωνίες για έρευνα πετρελαίου και αερίου σε 16 νέα 

κοιτάσματα στην Δυτική Έρημο, με τους ομίλους Royal 

Dutch Shell και Apex Oil Company, ελάχιστης συνολι-

κής εκτιμώμενης επενδυτικής αξίας $81,4 εκατ.  

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Πετρελαίου συνέστησε 

πρόσφατα ειδική μεικτή διυπουργική επιτροπή με σκοπό 

τον σχεδιασμό νέων προτύπων για τις συμβάσεις μεταξύ 

κράτους και διεθνών πετρελαϊκών ομίλων, πιθανότατα 
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αυξάνοντας τα μερίδια των τελευταίων στην παραγωγή 

(production sharing) και περιλαμβάνοντας ρήτρες ταχύ-

τερης αποζημίωσής τους, σε μία προσπάθεια προσέλκυ-

σης πρόσθετων ξένων επενδυτών στους αιγυπτιακούς 

κλάδους πετρελαίου και αερίου.    

 

Ολοκλήρωση κοινοτικού προγράμματος διδυμοποίη-

σης (TWINNING) για τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργει-

ας στην Αίγυπτο  

Στις 24.8 έλαβε χώρα στο Κάιρο η τελετή ολοκλήρωσης 

προγράμματος διδυμοποίησης (Twinning), χρηματοδο-

τούμενου από την Ευρ. Επιτροπή, με σκοπό την αναδιορ-

γάνωση της αιγυπτιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

με τίτλο “Strengthening the Institutional Capacity of the 

Egyptian Electric Utility & Consumer Protection Regula-

tory Agency (EgyptERA)” - Twinning Project No. 

EG/13/ENP/EY/19. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος ανήλθε σε €1,225 εκατ. Σημειωτέον ότι 

Project Leader του προγράμματος ήταν η ελληνική Ρυθ-

μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συνεργάστηκε 

με την ιταλική Ρυθμιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισμό, το 

Φυσικό Αέριο και το Σύστημα Ύδρευσης (Italian Regu-

latory Authority for Electricity, Gas and Water - 

AEEGSI) που ήταν ο “Junior Project Leader”, καθώς και 

τον αιγυπτιακό φορέα υλοποίησης (“Beneficiary”), ήτοι 

την αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή (EgyptERA) . 

Στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή τεχνικής υπο-

στήριξης στον αιγυπτιακό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, 

ως προς την θεσμική αναμόρφωση και τον εκσυγχρονι-

σμό των αρμόδιων οργάνων της αιγυπτιακής δημόσιας 

διοίκησης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού 

κλίματος, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον 

ηλε-κτρικό και τον ενεργειακό τομέα της Αιγύπτου. Το 

πρόγραμμα μετέφερε επίσης στην Ρυθμιστική Αρχή της 

Αιγύπτου την γνώση και εμπειρία της ευρωπαϊκής νομο-

θεσίας που αφορά την λειτουργία των αγορών ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται 

εξάλλου ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη του στρα-

τηγικού στόχου που έχει θέσει η Αίγυπτος για τη διασύν-

δεση του ηλεκτρικού της συστήματος κατ’ αρχάς με τις 

γειτονικές της χώρες, και στη συνέχεια με τα ευρωπαϊκά 

δίκτυα. 

Την έναρξη της τελετής ολοκλήρωσης τίμησαν, μεταξύ 

άλλων, με την παρουσία τους καθώς και με σύντομους 

χαιρετισμούς / παρουσιάσεις ο Αιγύπτιος Υπουργός Η-

λεκτρισμού & ΑΠΕ, κ. Shaker, ο Εκτελεστικός Πρόε-

δρος της αιγυπτιακής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(EgyptERA) κ. Waheed, η βοηθός Υφυπουργός του Υ-

πουργείου Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Sa-

lem, ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κ. Διάμεσης και ο 

Επικεφαλής της Μονάδας Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. κ. Paturel. Στην συνέ-

χεια ακολούθησαν εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις των 

συμμετεχόντων στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμμα-

τος, μεταξύ των οποίων του “Resident Twinning Advi-

sor” του προγράμματος, Δρα Κ. Περράκη, Επικεφαλής 

Μονάδας Ενεργειακού Σχεδιασμού & Διεθνών Θεμάτων 

της ΡΑΕ. 

Η αιγυπτιακή πλευρά εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίη-

σή της και την προσδοκία ότι το ολοκληρωθέν πρόγραμ-

μα διδυμοποίησης θα αποτελέσει την απαρχή μίας μονι-

μότερης και συνεχούς συνεργασίας τόσο με την ελληνική 

όσο και με την ιταλική πλευρά, πιθανότατα μέσω του 

κοινοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου TAIEX, με στόχο 

την επιτυχή μετάβαση του αιγυπτιακού τομέα ηλεκτρι-

σμού σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς με σημαντικά οφέ-

λη για τους καταναλωτές, καθώς και την διασύνδεσή του 

με τα ενεργειακά δίκτυα των γειτονικών, και κυρίως των 

ευρωπαϊκών χωρών.   

 

Διαγωνισμός για κατασκευή μονάδας ηλιακής ενέρ-

γειας στον Κόλπο Σουέζ 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούσ-

του, ο δημόσιος διαγωνισμός για έργο κατασκευής μο-

νάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια 

στον Κόλπο του Σουέζ, δυναμικότητας 250 MW έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον 6 επιχειρηματικών ομίλων, 

οι οποίοι έχουν υποβάλει προσφορές που εξετάζονται 

στην παρούσα φάση από την αρμόδια αιγυπτιακή αρχή 

για τις ΑΠΕ (NREA). 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Μικρές διαδοχικές μειώσεις της τελωνειακής ισοτι-

μίας της λίρας 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου προέβη σε 2 

διαδοχικές μικρές μειώσεις της προκαθορισμένης ισοτι-

μίας της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλ-

λαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, για τον μεν 

Αύγουστο στο επίπεδο των 16,25 λιρών, από 16,50 λί-

ρες ανά δολλάριο που αυτή είχε διατηρηθεί κατά το τε-

τράμηνο Απριλίου-Ιουλίου, για τον δε Σεπτέμβριο στο 

επίπεδο των 16 λιρών. Οι εν λόγω αποφάσεις αποδίδο-

νται στην πτώση της γενικής ισοτιμίας της λίρας προς το 

δολλάριο στην διάρκεια του τελευταίου διμήνου (σε 

17,6 λίρες ανά δολλάριο στα τέλη Αυγούστου). 

 

Τελωνειακό “single window” θα λειτουργήσει στον 

λιμένα Αλεξάνδρειας 

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής της αι-

γυπτιακής Τελωνειακής Αρχής κ. Abdel Aziz, έως τον 

Δεκέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στον λιμένα 

Αλεξάνδρειας σύστημα “single window” για την τελω-

νειακή διασάφηση εμπορευμάτων, ενώ ταυτόχρονα προ-

ωθείται η ενεργοποίηση αντίστοιχου συστήματος στον 

λιμένα του Δυτικού Port Said. Κατά τον επικεφαλής των 

αιγυπτιακών τελωνείων, η εγκατάσταση του εν λόγω 

συστήματος σε όλα τα σημαντικά λιμάνια της χώρας θα 

αποφέρει ισχυρά οφέλη για την οικονομία, καθώς αφ’ 

ενός θα συντομεύσει τους χρόνους για τον έλεγχο και την 

διασάφηση των φορτίων, ενώ αφ’ ετέρου θα ενισχύσει 

την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, σε 

σύνδεση με τις τράπεζες, ώστε να εξαλειφθεί το  
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φαινόμενο δημιουργίας «παράλληλων» αγορών.  

 

Πτώση των καταναλωτικών δαπανών ως συνέπεια 

της μείωσης επιδοτήσεων 

Σύμφωνα με πρόσφατη σφυγμομέτρηση του Αιγυπτιακού 

Κέντρου Έρευνας Κοινής Γνώμης (Baseera), το 34% των 

Αιγυπτίων μείωσαν τις δαπάνες τους για αγορά κατανα-

λωτικών αγαθών –εκτός καυσίμων- ως συνέπεια των 

πρόσφατων μειώσεων στις κρατικές επιδοτήσεις καυσί-

μων και ηλεκτρικής ενέργειας, που οδήγησαν σε αυξή-

σεις τιμών. Κατά την σφυγμομέτρηση, το 66% των Αι-

γυπτίων τάσσονται κατά των ανωτέρω αυξήσεων τιμών, 

με το μεγαλύτερο ποσο-στό αποδοκιμασίας (80%) να 

σημειώνεται μεταξύ των ερωτηθέντων ατόμων νεαρής 

ηλικίας (18-29 ετών), ενώ το 25% εγκρίνουν τις περικο-

πές των επιδοτήσεων. Επίσης, το 84% των ερωτηθέντων 

έκριναν ότι το επίπεδο των οικογενειακών τους δαπανών 

αυξήθηκε στην διάρ-κεια του Ιουλίου τ.ε., ως αποτέλε-

σμα των αυξήσεων τιμών στα καύσιμα και την ηλεκτρική 

ενέργεια. 

 

Νέο σύστημα κρατικών επιδοτήσεων σίτου και αλευ-

ριού 

Από την 1η Αυγούστου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Προ-

μηθειών έθεσε σε εφαρμογή νέο σύστημα επιδοτήσεων 

για το σιτάρι και το αλεύρι. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, 

τα δύο αγαθά θα πωλούνται στα επίπεδα των διεθνών 

τους τιμών, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται ανά τρίμη-

νο, αντί της μέχρι σήμερα πρακτικής να πωλείται από το 

κράτος αλεύρι σε επιδοτούμενες τιμές στα αρτοποιεία. 

Το νέο σύστημα προσβλέπει αφ’ ενός σε εξοικονόμηση 

κρατικών πόρων και αφ’ ετέρου στην πάταξη φαινομέ-

νων λαθρεμπορίου και «μαύρης αγοράς» αλευριού. Στην 

παρούσα φάση, το σιτάρι θα πωλείται σε τιμή EGP4.000 

ανά τόνο στους αλευρόμυλους, ενώ το αλεύρι σε τιμή 

EGP4.700 ανά τόνο στα αρτοποιεία.   

 

Αυξήσεις στις τιμές του νερού από τον Αύγουστο 

Σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση την οποία προσυπέ-

γραψε στις 2.8 ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail, αυξάνονται 

από τον Αύγουστο τα τέλη παροχής πόσιμου νερού και 

αποχέτευσης κατά 50% για όλους τους καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, τα νέα τέλη οικιακής υδροδότησης θα 

κυμαίνονται από EGP0,45 έως EGP2,15 ανά κ.μ., ανάλο-

γα με το ύψος της κατανάλωσης, ενώ τα τέλη αποχέτευ-

σης θα ανέρχονται σε 63% των τελών υδροδότησης, 

έναντι 57% προηγουμένως. Τα τέλη υδροδότησης για 

εταιρική χρήση θα κυμαίνονται από EGP2 έως EGP6,95 

ανά κ.μ. ανάλογα με τον βιομηχανικό κλάδο και το ύψος 

της κατανάλωσης, ενώ τα τέλη αποχέτευσης για τις επι-

χειρήσεις θα ανέρχονται σε 92% των τελών υδροδότη-

σης. 

 

 

 

Αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών χημικών προϊό-

ντων το 1ο εξάμηνο 2017 

Οι αιγυπτιακές εξαγωγές χημικών προϊόντων κατά το 1ο 

εξάμηνο τ.ε. αυξήθηκαν κατά 36% έναντι της αντίστοι-

χης περιόδου του 2016, ανερχόμενες σε $2,071 δισ., 

όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Chemical & Fertilizers 

Export Council, κ. Al-Makarem. Σύμφωνα με τον κ. Al-

Makarem, οι εξαγωγές λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 

71% (στα $663,1 εκατ.), οργανικών χημικών κατά 352% 

(στα $179,9 εκατ.), βιομηχανικών απορρυπαντικών κα-

τά 39% (στα $158 εκατ.), πλαστικών και ελαστικών υλι-

κών κατά 18% (στα $662,9 εκατ.) και προϊόντων χαρ-

τιού κατά 12% (στα $252,9 εκατ.). Το μεγαλύτερο μέ-

ρος των αιγυπτιακών εξαγωγών χημικών κατά το 1ο εξά-

μηνο του 2017 απορροφήθηκε από την Τουρκία ($446,2 

εκατ.), την Ισπανία ($149 εκατ.), την Γαλλία ($135,6 

εκατ.) και την Ιταλία ($129,3 εκατ.).   

 

Οι δαπάνες για εισαγωγή σίτου θα αυξηθούν κατά 

EGP3 δισ. το 2017/18 

Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονο-

μικών, οι δαπάνες για εισαγωγή σίτου κατά το τρέχον 

οικονομικό έτος (2017/18) εκτιμάται πως θα αυξηθούν 

κατά EGP3 δισ., καθώς αφ’ ενός το Υπουργείο Προμη-

θειών σχεδιάζει να αυξήσει τις εισαγωγές σε 7 εκατ., από 

6,2 εκατ. τόνους το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ 

αφ’ ετέρου οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

της λίρας είναι ανώτερες εκείνων του προϋπολογισμού. 

Σημειώνεται ότι η εγχώρια παραγωγή επιδοτούμενου 

ψωμιού απορρόφησε στην διάρκεια του έτους 2016/17 

9,6 εκατ. τόνους, συμπεριλαμβανομένων 5,5 εκατ. τόνων 

εισαχθέντος σιταριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋ-

πολογισμού 2017/18, το κόστος αγοράς ενός τόνου εισα-

γόμενου σίτου εκτιμάται σε $222, έναντι $217 κατά το 

έτος 2016/17.    

 

Αιγυπτιακές εξαγωγές κατεψυγμένων φρούτων & λα-

χανικών το 2016 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Αιγυπτιακού Συμ-

βουλίου Εξαγωγέων Τροφίμων (FEC), οι εξαγωγές κατε-

ψυγμένων φρούτων και λαχανικών το 2016 ανήλθαν σε 

πλησίον των $250 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 9% των 

συνολικών αιγυπτιακών εξαγωγών τροφίμων. Οι χώρες 

του Κόλπου (GCC) εισήγαν 96 χιλ. τόνους αιγυπτιακών 

κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, αξίας $102,5 

εκατ., με σημαντικότερη αγορά αυτήν της Σ. Αραβίας, η 

οποία εισήγε προϊόντα αξίας $49 εκατ.   

 

Στους 4,86 εκατ. τόνους τα στρατηγικά αποθέματα 

σιταριού 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου 

Προμηθειών στα τέλη Αυγούστου, τα στρατηγικά αποθέ-

ματα σιταριού της χώρας ανήλθαν σε 4,857 εκατ. τόνους, 

που επαρκούν για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών 

έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018. Στις 16.8 η Αίγυπτος 

αγόρασε 355 χιλ. τόνους σιταριού μέσω διεθνούς διαγω-

νισμού, ενώ ο στόχος εισαγωγών για το οικονομικό έτος 
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2017/18 ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. τόνους.  

 

Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών προς την Κίνα το 1ο 

εξάμηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα κινεζικά στοιχεία που δημοσίευ-

σε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (MENA), ο 

όγκος του διμερούς εμπορίου της Αιγύπτου με την Κίνα 

το 1ο εξάμηνο τρέχοντος έτους ανήλθε σε $5,18 δισ. Οι 

κινεζικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο μειώθηκαν κατά 

20,79% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε $4,52 δισ., ενώ 

οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς Κίνα ανήλθαν σε $660  

εκατ., αυξημένες κατά 298,37%. Η Αίγυπτος κατατάσσε-

ται στην 52η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της 

Κίνας. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

15 βιομηχανικά projects προγραμματίζει το Υπ. Ε-

μπορίου & Βιομηχανίας 

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας 

προγραμματίζει την χρηματοδότηση 15 νέων βιομηχανι-

κών επενδυτικών σχεδίων, συνολικής επενδυτικής αξίας 

ύψους EGP3,4 δισ. Στην παρούσα φάση, το Υπουργείο 

βρίσκεται σε φάση διάθεσης γαιών για την υλοποίηση 

των εν λόγω βιομηχανικών projects, τα οποία πρόκειται 

να συνδεθούν με 41 βιομηχανικά projects που θα υλο-

ποιηθούν σε μεταγενέστερη φάση, συνολικού επενδυτι-

κού προϋπολογισμού EGP28 δισ., το 40% του οποίου 

αφορά ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υ-

πουργό κ. Kabil. Τα 15 νέα επενδυτικά σχέδια αφορούν 

τους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων, κατασκευών, χη-

μικών, κλωστοϋφαντουργίας, δέρματος και επίπλων, 

ενώ αναμένεται να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια 

από την Βρετανία, τον Λίβανο, την Γερμανία, το Κου-

βέιτ, την Κίνα, την Ολλανδία, την Τσεχία, την Ελλάδα, 

την Τουρκία, την Σ. Αραβία και την Συρία, πάντοτε 

σύμφωνα με τον κ. Kabil.   

 

Διάθεση βιομηχανικών επενδυτικών γαιών στην πε-

ριφέρεια Kafr El Sheikh 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr στις αρχές Αυγούστου, 

οι βιομηχανικές γαίες στο πλαίσιο της επενδυτικής ζώ-

νης της περιφέρειας Kafr El Sheikh (περιοχή Δέλτα Νεί-

λου) πρόκειται να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφο-

ράς, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος 

του 2017. Κατά την Υπουργό, η επενδυτική ζώνη της εν 

λόγω περιφέρειας, συνολικής έκτασης 10.000 feddans 

και συνολικού κόστους EGP200 δισ., αναμένεται να 

δημιουργήσει 250 χιλ. θέσεις εργασίας και ετήσια έσοδα 

ύψους EGP50 δισ. για την αιγυπτιακή οικονομία. 

Μελέτες σκοπιμότητας από την Αρχή Οικονομικής 

Ζώνης Διώρυγας Σουέζ 

Η Αρχή της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ 

εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για 100 επενδυτικά σχέ-

δια που αφορούν 230 συνολικά μικρού και μεσαίου με-

γέθους επιχειρήσεις των κλάδων τροφίμων και κλωστο-

ϋφαντουργίας, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στην 

περιοχή της δυτικής Al-Qantara (περιφέρεια Ismailia). 

Σύμφωνα με την Αρχή, οι εργασίες κατασκευής υποδο-

μών στην εν λόγω βιομηχανική ζώνη έχουν ολοκληρω-

θεί σε έκταση 110 feddans επί συνόλου 197 feddans, 

ενώ το συνολικό κόστος για τις υποδομές σε ολόκληρη 

την ζώνη ανέρχεται σε EGP500 εκατ. Όπως δήλωσε ο 

επικεφαλής της Αρχής, ναύαρχος ε.α. Mohab Mamish, 

επιδιώκεται επίσης η δημιουργία βιομηχανικής ζώνης 

για μικρές και πολύ μικρές βιομηχανίες στην περιοχή 

της δυτικής Al-Qantara, έκτασης 280 χιλ. τετρ. μέτρων, 

σε συντονισμό με τον κλαδικό φορέα (Federation of As-

sociations of Small Industries).    

 

Νέα βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια στην Οικονομική 

Ζώνη Διώρυγας Σουέζ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 

Αυγούστου, ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail παρέστη πρόσφα-

τα στην υπογραφή 6 συνολικά συμβάσεων με επενδυτι-

κούς ομίλους για την υλοποίηση νέων μεγάλων βιομηχα-

νικών projects εντός της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας 

Σουέζ. Μεταξύ αυτών, τα δημοσιεύματα ανέφεραν συ-

γκεκριμένα μία σύμβαση με Αιγύπτιο επιχειρηματία 

(Ahmed Abu-Hashima) για την κατασκευή μεγάλης μο-

νάδας σιδηρουργίας, επενδυτικού κόστους $5,5 δισ. και 

δυναμικότητας 830 χιλ. τόνων σιδήρου και 550 χιλ. τό-

νων ενισχυμένου σιδήρου, καθώς και μία ακόμη, με τον 

όμιλο Raya Manufacturing & Logistics Company, για 

την αγορά έκτασης 300 χιλ. τετρ. μέτρων στα νότια της 

Οικονομικής Ζώνης με σκοπό την κατασκευή μονάδων 

αποθήκευσης άνθρακα, άλεσης σιταριού, παρασκευής 

ζυμαρικών και συναρμολόγησης ελαφρών μεταφορικών 

μέσων.  

 

Νέα μονάδα χαλυβουργίας στην Οικονομική Ζώνη 

του Σουέζ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα τέλη 

Αυγούστου, ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας Σουέζ, 

ναύαρχος ε.α. Mohab Mamish υπέγραψε πρόσφατα μνη-

μόνιο συνεργασίας με τον ιταλικό όμιλο Danieli για την 

κατασκευή μονάδας χαλυβουργίας στην ζώνη της Ain 

Sokhna, για λογαριασμό της Suez Canal Iron & Steel 

Company. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της νέας 

μονάδας εκτιμάται σε 1,2 εκατ. τόνους, ενώ ο ιταλικός 

όμιλος θα αναλάβει την διαχείρισή της για περίοδο 3 ε-

τών. 
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Πορεία ανάκαμψης των αιγυπτιακών φαρμακοβιο-

μηχανιών   

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγού-

στου, οι φαρμακευτικοί όμιλοι που είναι εισηγμένοι στο 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου (EGX) διανύουν περίοδο ανά-

καμψης και αυξημένης κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα 

της απελευθέρωσης του καθεστώτος ισοτιμίας της λίρας 

και των συνακόλουθων υπέρ τους συναλλαγματικών 

διαφορών από τις εξαγωγές φαρμακευτικών. Ως πρόσ-

θετος παράγοντας που βοήθησε την εγχώρια φαρμακο-

βιομηχανία να αντιμετωπίσει τα αυξημένα κόστη πρώ-

των υλών και παραγωγής, αναφέρεται η απόφαση της 

κυβέρνησης, στις αρχές του έτους, να αυξήσει σε δύο 

φάσεις τις τιμές των φαρμάκων. Ορισμένες μάλιστα αι-

γυπτιακές φαρμακοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων οι 

GlaxoSmithKline και EIPICO, έχουν προγραμματίσει 

για το άμεσο μέλλον επεκτάσεις της παραγωγικής τους 

δυναμικότητας και προσθήκη νέων γραμμών παραγω-

γής.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Συμφωνία κατασκευής νέας γραμμής προαστιακού 

σιδηροδρόμου στο Κάιρο 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγού-

στου, η αιγυπτιακή Εθνική Αρχή Σηράγγων (NAT) υπέ-

γραψε πρόσφατα συμφωνία με τους κινεζικούς ομίλους 

AVIC International και China Railway Group, αξίας 

$1,24 δισ., για την κατασκευή δικτύου ελαφρού προα-

στιακού σιδηροδρόμου (τραμ) υψηλής ταχύτητας, μη-

κους 66 χλμ., με 11 σταθμούς, που θα συνδέει τα περί-

χωρα του Καΐρου με τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής, κ. Eddin, τα 

κατά-σκευαστικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός 

2-3 μηνών και να ολοκληρωθούν εντός περιόδου διετί-

ας, ενώ ο νέος προαστιακός σιδηρόδρομος, όταν ολο-

κληρωθεί, θα μεταφέρει 340 χιλ. επιβάτες ημερησίως. Η 

χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να καλυφθεί εν 

μέρει από δανειακά κεφάλαια της Exim Bank of China 

($739    εκατ.) και κατά το υπόλοιπο από τον αιγυπτιακό 

προϋπολογισμό. 

Ελαφρά αυξημένα τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ το 

7μηνο 2017 

Κατά την πρόσφατη τελετή εορτασμού της 3ης επετείου 

από την εγκαινίαση του μεγάλου έργου κατασκευής της 

Νέας Διώρυγας στις 6.8.2015, αναφέρθηκε ότι τα έσοδα 

της Διώρυγας Σουέζ εμφανίζονται ελαφρότατα αυξημένα 

κατά το πρώτο επτάμηνο του 2017, ανερχόμενα σε 

$2,938 δισ., έναντι $2,919 δισ. το αντίστοιχο διάστημα 

του 2016. Επίσης, ο αριθμός πλοίων που διέσχισε το  

Σουέζ κατά το πρώτο επτάμηνο τ.ε. ανήλθε σε 9.949, 

έναντι 9.745 πλοίων την αντίστοιχη περίοδο πέρσι 

(αύξηση 2,1%), ενώ τα μεταφερθέντα φορτία ανήλθαν σε 

585,6 εκατ. τόνους έναντι 561,5 εκατ. τόνων πέρσι 

(αύξηση 4,3%). Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία που ανα-

κοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο, τα έσοδα 

της Διώρυγας τον Μάιο 2017 κατέγραψαν ελαφρά πτώση 

κατά 3% έναντι του Απριλίου, ανερχόμενα σε $427,2 

εκατ., έναντι $439,8 εκατ. τον Απρίλιο. 

 

Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Ιούλιο 

2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Αρ-

χής της Διώρυγας Σουέζ, τα έσοδα της Διώρυγας αυξή-

θηκαν τον Ιούλιο τρέχοντος έτους κατά 4,2% (ή $18,1 

εκατ.) έναντι του Ιουλίου 2016, και κατά 4,7% (ή $19,9 

εκατ.) έναντι του Ιουνίου 2017, φθάνοντας το επίπεδο 

των $447,1 εκατ. Τον Ιούλιο 2017, 1.453 πλοία διήλθαν 

την Διώρυγα, έναντι 1.384 πλοίων τον Ιούνιο. 

 

Προεδρική έγκριση αναπτυξιακής κοινοπραξίας     

Σουέζ με Dubai Ports 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο Αιγύπτι-

ος Πρόεδρος κ. Al Sisi ενέκρινε την ίδρυση κοινοπραξίας 

με αναπτυξιακό χαρακτήρα μεταξύ της Αρχής της Οικο-

νομικής Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ και της Dubai Ports, 

με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικών έργων στην περιο-

χή της Διώρυγας. Στις 9.8, ο κ. Al Sisi είχε σχετική συ-

νάντηση με τον επικεφαλής της Αρχής Οικονομικής Ζώ-

νης Διώρυγας Σουέζ ναύαρχο ε.α. κ. Mamish και τον δι-

ευθύνοντα σύμβουλο της Dubai Ports Sultan Bin Su-

layem. Σημειώνεται ότι η Dubai Ports διαχειρίζεται ήδη 

τον λιμένα της Ain Sokhna στην περιοχή του Σουέζ.     

 

Διαπραγματεύσεις για ιαπωνικό δάνειο για την κα-

τασκευή 5ης γραμμής μετρό 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα μέσα 

Αυγούστου, η αιγυπτιακή Εθνική Αρχή Σηράγγων 

(National Authority of Tunnels) είχε πρόσφατα διαπραγ-

ματεύσεις με τον ιαπωνικό όμιλο Taisei Corporation για 

την παροχή δανείου ύψους $2 δισ. για την κατασκευή της 

5ης γραμμής του μετρό Καΐρου. Σύμφωνα με τα δημοσι-

εύματα, το συνολικό κόστος κατασκευής της 5ης γραμμής 

του μετρό εκτιμάται σε $4 δισ., ενώ η αρχική προσφορά 

του ιαπωνικού ομίλου ήταν για παροχή δανείου $1 δισ. Η 

αιγυπτιακή πλευρά ζήτησε την αύξησή της στα $2 δισ.  
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Επίσης, η Εθνική Αρχή Σηράγγων προσπαθεί να βελτιώ-

σει την περίοδο αποπληρωμής, να μειώσει το επιτόκιο 

και να αυξήσει την περίοδο χάριτος του δανείου. Επιπλέ-

ον, ο όμιλος Taisei παρουσίασε στην Αρχή την τεχνική 

προσφορά του για την κατασκευή της 1ης φάσης της 4ης 

γραμμής του μετρό Καΐρου. 

Όπως επίσης ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η Εθνική 

Αρχή Σηράγγων προσβλέπει σε υπογραφή συμφωνίας με 

την ΕΤΕπ και την Agence Française de Développement 

για την χορήγηση δανείου ύψους $350 εκατ. με σκοπό 

την αναβάθμιση της 1ης γραμμής του μετρό. Το συνολικό 

κόστος της αναβάθμισης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Αρχής, ανέρχεται σε EGP26 δισ. (περίπου $1,46 δισ.).  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών κ. 

Arafat, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη πρόοδος στις αρχικές 

κατασκευαστικές εργασίες της 4ης φάσης της 3ης γραμμής 

του μετρό, με το 80% αυτών να έχει ολοκληρωθεί, ενώ 

το έργο αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη του 2018. 

Τέλος, όπως ανέφεραν κλαδικές πηγές, το κατασκευαστι-

κό κόστος της 3ης φάσης της 3ης γραμμής του μετρό έχει 

προσαυξηθεί κατά 25%-30% ως συνέπεια της αποδυνά-

μωσης της λίρας από τον περασμένο Νοέμβριο και των 

πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.   

 

Δεσμεύσεις Υπουργού Μεταφορών για αναβάθμιση 

σιδηροδρομικών υποδομών 

Σε συνέχεια του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος 

που έλαβε χώρα στις 11.8 στον άξονα Καΐρου-

Αλεξάνδρειας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 41 

ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 179, ο Αιγύπτιος 

Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat δεσμεύθηκε σχετικά με 

τον άμεσο εφοδιασμό των αμαξοστοιχιών με ειδικά αυτο-

ματοποιημένα συστήματα ακινητοποίησης σε περιπτώ-

σεις έκτακτης ανάγκης, συνολικού κόστους EGP3 δισ. 

Κατά τον κ. Arafat, η σύγκρουση των 2 συρμών στον 

σιδηροδρομικό άξονα Καΐρου-Αλεξάνδρειας συνέβη λό-

γω των απαρχαιωμένων υποδομών και του χειροκίνητου 

συστήματος λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τον 

Υπουργό, το αιγυπτιακό κράτος προγραμματίζει επίσης 

άμεσα την κατασκευή 560 σιδηροδρομικών διαβάσεων, 

κόστους EGP2 δισ., καθώς και την ηλεκτροδότηση των 

σιδηροδρομικών σημάτων, κόστους EGP2,4 δισ. Σε πιο 

μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το Υπουργείο Μεταφο-

ρών σχεδιάζει να δαπανήσει κονδύλια ύψους EGP45 δισ. 

σε έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, 

επιδιώκοντας την εμπλοκή και επενδυτών από το εξωτε-

ρικό. 

 

Εκπτώσεις τελών στους λιμένες της Οικονομικής 

Ζώνης Διώρυγας Σουέζ 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής της Οικονομικής 

Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ στα μέσα Αυγούστου απο-

φασίστηκε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφο-

ρών, η παροχή εκπτώσεων έως 50%, ανάλογα με τον 

όγκο των φορτίων, σε διεθνείς –και αιγυπτιακές-  

ναυτιλιακές γραμμές τα πλοία μεταφοράς εμπορευματο-

κιβωτίων (containers) των οποίων διέρχονται από τους 

λιμένες που εμπίπτουν στην Οικονομική Ζώνη της Διώ-

ρυγας, οι οποίοι περιλαμβάνουν το Ανατολικό και το 

Δυτικό Port Said, την Ain Sokhna, την Abadiya, το Al 

Tor και το Al Arish. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 

απόφαση θα ισχύσει για πλοία μεταφοράς containers 

που θα προέρχονται από λιμένες του εξωτερικού και θα 

μεταφέρουν άνω των 200 containers ανά ταξίδι 

(φόρτωση και εκφόρτωση), καθώς επίσης και σε αιγυ-

πτιακά πλοία ανάλογης δυναμικότητας που θα εκτελούν 

δρομολόγια μεταξύ εγχώριων λιμένων. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση της Αρχής, οι εκπτώσεις θα αφορούν τα 

λιμενικά τέλη, καθώς και τα τέλη ελλιμενισμού 

(docking) και καθοδήγησης (guidance). Στόχο των πα-

ρεχόμενων εκπτώσεων αποτελεί, σύμφωνα με την Αρχή, 

η προσέλκυση πρόσθετης διερχόμενης (transit) διεθνούς 

εμπορευματικής κίνησης κατά μήκος της Διώρυγας, 

πρωτίστως δε στους λιμένες του Ανατολικού Port Said 

(από όπου διακινείται το 90% περίπου των διερχόμενων 

φορτίων containers) και της Ain Sokhna.  

 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 5  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
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  

website:http://www.greekchambercairo.comdocs_en/  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

 
 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Event: Cairo Fashion & Tex Exhibition 

Duration: 13-16/9/2017 

Tel.: +202-26233190 

Fax : +202-26233195 

Organizer : Pyramids International Co. 

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

and Exhibition Center 

Event: Automech Formula Exhibition  

Duration: 20-23/9/2017  

Tel.: +202-22732237  

Fax : +202- 22733055  

Organizer : Art Line ACG  

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

tion & Exhibition Center  

Event: Sahara Exhibition  

Duration: 27-30/9/2017 

Tel.: +202-33472049 - 33447980 - 33464216  

Fax : +202-33471155 

Website : www.saharaexpo.com  

Email: info@saharaexpo.com  

Organizer : Expo Co. For International Exhibitions and Conventions  

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

and Exhibition Center 

  

Event: 
The International Exhibition for Transportation, Maritime, Lo-

gistics, Ports & Shipping (FAROS), ME & Africa Rail Show 

Duration: 11-13/10/2017  
Tel.: +(202) 2622-7471 / 2 

Fax : +(202) 2622-7473  

Website: http://pharos-event.com, http://marailshow.com   
Email: info@pharos-event.com, info@marailshow.com  

Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
 Exhibition Complex (1-2-3) - Cairo International Convention 

and Exhibition Center  

  

Event: Infrastructure Exhibition  
Duration: 17-19/10/2017  
Tel.: +202-24046354  

Fax : +202-24046354  

Organizer : Business Concept Co.  

Hall No.: 
Exhibition Complex (5) - Cairo International Convention and 

Exhibition Center  

  

Event: APEX 2017 Exhibition  

Duration: 18-20/10/2017  

Tel.: +202-37612758  

Fax : +202-37617898  

Organizer : Middle East Trade Fairs Co.  

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3) - 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://marailshow.com

