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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Προετοιμασία έκδοσης κρατικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα 

Όπως δήλωσε στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al-Garhy, η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει επιλέξει 5 διεθνή τραπεζικά ιδρύματα τα οποία θα προετοι-

μάσουν την έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, εντός του Φεβρουαρίου, κρατι-

κών ομολόγων σε ξένο νόμισμα, αξίας $4 δισ. Οι 5 επιλεγείσες τράπεζες είναι οι 

HSBC Holdings Plc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley και First 

Abu Dhabi Bank, ενώ ως νομικοί σύμβουλοι του εγχειρήματος έχουν επιλεγεί οι οίκοι 

Al Tamimi & Co. και Dechert LLP. 

 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $37,02 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν σε $37,02 δισ. στο τέλος Δεκεμ-

βρίου 2017, έναντι $36,723 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου, $36,703 δισ. στο τέλος Οκτω-

βρίου και $36,535 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία τους 

τελευταίους μήνες, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου 

(CBE). Σημειώνεται ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει 

το τελευταίο εξάμηνο σε επίπεδα ανάλογα –ή και ανώτερα- των αρχών του 2011. 

 

Νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το Δεκέμβριο 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δεί-

κτης πληθωρισμού σημείωσε το Δεκέμβριο 2017 νέα αποκλιμάκωση έναντι του Νοεμ-

βρίου, ανερχόμενος σε 21,9% σε ετήσια βάση, έναντι 25,98% το Νοέμβριο, 30,82% 

τον Οκτώβριο και 31,59% το Σεπτέμβριο 2017. Η εν λόγω υποχώρηση οφείλεται κυ-

ρίως στην επιβράδυνση των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων και ποτών. Ο δομικός 

πληθωρισμός μειώθηκε επίσης σημαντικότατα το Δεκέμβριο σε 19,86% σε ετήσια βά-

ση, έναντι 25,54% το Νοέμβριο, 30,53% τον Οκτώβριο και 33,26% το Σεπτέμβριο. 

Κατά την εκτίμηση του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, ο δείκτης πληθωρισ-

μού αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 20% τον Ιανουάριο και να αποκλιμακωθεί 

περαιτέρω στο επίπεδο του 10%-12% στη διάρκεια του 2018, ενώ το 2019 αναμένεται 

μονοψήφιος πληθωρισμός. 

 

Βασικοί στόχοι αιγυπτιακού προϋπολογισμού 2018/19 

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιο του προϋπολογισμού 

για το οικονομικό έτος 2018/19 στοχεύει σε ρυθμό ανάπτυξης 6%, περαιτέρω μείωση 

του δείκτη ανεργίας, περικοπή τόσο του δημοσιονομικού ελλείμματος όσο και του δη-

μοσίου χρέους, περαιτέρω περιορισμό των κρατικών επιδοτήσεων στα καύσιμα, μείω-

ση του πληθωρισμού, αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας και αύξηση των 

δημοσίων επενδύσεων. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στο 

σχέδιο προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού έτους ανέρχεται σε EGP1,5 τρισ., 

έναντι EGP1,21 τρισ. κατά το τρέχον οικονομικό έτος (αύξηση 19,3%). Βασικό στόχο 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης για το προσεχές οικονομικό έτος αποτελεί επίσης η προ-

σέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων της τάξεως των $12 δισ. Σημειώνεται ότι το σχέ-

διο προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού έτους αναμένεται να εισαχθεί προς 



 

 

συζήτηση στο κοινοβούλιο έως τις 31/3/2018. 

 

Πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού 

ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο 2017/18 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών 

στις 14/1, το δημοσιονομικό έλλειμμα στη διάρκεια του 

1ου εξαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους μειώθηκε σε 

4,4% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 5% του ΑΕΠ κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του οικονομικού έτους 2016/17. Σύμ-

φωνα εξάλλου με δηλώσεις του Υπουργού, κ. Al-Garhy, 

το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 1ο εξάμηνο τρέχοντος 

οικονομικού έτους έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδό του 

της τελευταίας δεκαετίας (σε EGP14 δισ.), αντιπροσωπεύ-

οντας ποσοστό 0,3% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 1,1% του 

ΑΕΠ (και EGP39 δισ.) στην αντίστοιχη περίοδο του 

2016/17. Κατά τον κ. Al-Garhy, τα δημόσια έσοδα το 1ο 

εξάμηνο του 2017/18 αυξήθηκαν κατά 38% έναντι του 

εξαμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ τα 

φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά πλησίον του 61% 

έναντι του εξαμήνου 2016/17. Σημειώνεται ότι κατά το 1ο 

εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016/17, τα φορολογικά 

έσοδα είχαν αυξηθεί κατά μόλις 12% έναντι της αντίστοι-

χης περιόδου του έτους 2015/16. Σύμφωνα με τον Υπουρ-

γό, η Αίγυπτος είναι σε θέση να εκπληρώσει το δημοσιο-

νομικό στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 0,2% του ΑΕΠ 

για το οικονομικό έτος 2017/18, για πρώτη φορά έπειτα 

από δεκαετίες ελλειμμάτων.  

 

Αναθεώρηση προς τα άνω της πρόβλεψης για οικονομι-

κή ανάπτυξη το 2017/18 

Όπως ανακοίνωσε η Αιγύπτια Υπουργός Προγραμματι-

σμού κα El-Saeed, η πρόβλεψη της κυβέρνησης για ρυθμό 

εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης στη διάρκεια του έτους 

2017/18 έχει αναθεωρηθεί σε μεταξύ 5,3% και 5,5%, 

έναντι αναθεωρημένου στόχου 4,8% προηγουμένως. Επι-

πλέον, η κυβερνητική πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 

2018/19 αναφέρει ρυθμό ανάπτυξης στο 6%. Σύμφωνα ε-

ξάλλου με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπε-

ζας με τίτλο “Global Economic Prospects 2018”, ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του αιγυπτιακού ΑΕΠ αναμένεται να πλησιά-

σει το 4,9% το 2018 και το 5,9% το έτος 2019. Τέλος, σύμ-

φωνα με πρόσφατες προβλέψεις του διεθνούς οίκου αξιο-

λόγησης Moody’s, ο ρυθμός ανάπτυξης της Αιγύπτου ανα-

μένεται να πλησιάσει το 5% το 2019 και το 5,5% το έτος 

2021. 

 

Άνοδος των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύ-

σεων το έτος 2016/17  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 

Αιγύπτου (CBE) για το οικονομικό έτος 2016/17 που δη-

μοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, διαπιστώνεται η αύξηση των 

αιγυπτιακών εξαγωγών κατά 15,9% στα επίπεδα των 

$21,69 δισ. –έναντι $18,7 δισ. το 2015/16- καθώς και η 

ελαφρά περαιτέρω μείωση των εισαγωγών κατά 0,5% στα 

επίπεδα των $57,12 δισ. -έναντι $57,39 δισ. το 2015/16- 

που οδήγησαν σε αξιόλογη υποχώρηση –σε απόλυτους 

όρους- του εμπορικού ελλείμματος κατά 8,4% στο 

επίπεδο των $35,43 δισ. (έναντι $38,68 δισ. το 

2015/16), αλλά σε επιδείνωσή του σε σχετικούς 

όρους, καθώς η αναλογία του προς το ΑΕΠ ανήλθε 

σε 15,1%, έναντι 11,5% το 2015/16. Κατά τα στοι-

χεία, οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές της Αιγύπτου πα-

ρουσίασαν το 2016/17 άνοδο της τάξεως του 16,2% 

ανερχόμενες σε $15,14 δισ., ενώ οι πετρελαϊκές της 

εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 15,4% ανερχόμε-

νες σε $6,55 δισ., αντίστοιχα.  Σε ό,τι αφορά στο 

σκέλος των εισαγωγών, οι πετρελαϊκές εισαγωγές 

της Αιγύπτου σημείωσαν πτώση κατά 4,5% ανερχό-

μενες σε $45,92 δισ., ενώ οι εισαγωγές πετρελαϊκών 

προϊόντων αυξήθηκαν κατά 20,5% φθάνοντας σε 

$11,2 δισ. 

Ταυτόχρονα, με βάση τα στοιχεία της CBE, το ύψος 

των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων ενισχύθη-

κε σημαντικά το οικονομικό έτος 2016/17 έναντι 

του 2015/16, πλησιάζοντας το επίπεδο των $8 δισ. 

($7,92 δισ. έναντι $6,93 δισ. το 2015/16). Το ύψος 

των συνολικών εισροών ξένων επενδύσεων το 

2016/17 ανήλθε σε $13,35 δισ. (έναντι $12,53 δισ. 

το 2015/16), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προ-

ήλθε από τις χώρες της Ε.Ε. ($8,69 δισ.) και δη τη 

Βρετανία ($5,5 δισ.). Επιπλέον, το ισοζύγιο τρεχου-

σών συναλλαγών παρουσίασε το 2016/17 βελτίωση 

σε απόλυτους όρους, εμφανίζοντας έλλειμμα της 

τάξεως των $15,57 δισ. (6,6% του ΑΕΠ) έναντι ελ-

λείμματος 19,83 δισ. (5,9% του ΑΕΠ) το 2015/16. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κοινή δήλωση Αιγύπτου-Ελβετίας για αναπτυ-

ξιακές χρηματοδοτήσεις 

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, η Αιγύπτια Υπουργός 

Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr και 

η αρμόδια για οικονομικά θέματα Ελβετίδα Υφυ-

πουργός κα Ineichen-Fleisch υπέγραψαν κοινή δή-

λωση προς ανανέωση της στρατηγικής τους σχέσης 

στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας για την 

περίοδο 2017-2020, που περιλαμβάνει συνολικό 

ύψος ελβετικών χρηματοδοτήσεων 86 εκατ. ελβετι-

κών φράγκων (ήτοι πλησίον του $1,5 δισ.). Σύμφω-

να με την κα Nasr, στους κύριους τομείς αναπτυξι-

ακής και επενδυτικής συνεργασίας των δύο χωρών 

περιλαμβάνονται η κατασκευή υποδομών στη Νέα 

Διοικητική Πρωτεύουσα και τις λοιπές νέες πόλεις, 

η κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης, τα προγράμ-

ματα κοινωνικής στέγασης, καθώς και τα προγράμ-

ματα στήριξης του χρηματοοικονομικού κλάδου, 

της γυναικείας χειραφέτησης και της απασχόλησης 

των νέων.      
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Τα οικονομικά στοιχεία της Αιγύπτου μεταξύ αυτών 

με τις καλύτερες επιδόσεις στη Μέση Ανατολή: 

Bloomberg 

Η Αίγυπτος προχωρεί εντός του 2018 σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που βοηθούν να καταταγούν τα οικονο-

μικά στοιχεία της χώρας μεταξύ αυτών με τις καλύτερες 

επιδόσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση του 

Bloomberg. Τα κατεχόμενα από ξένους κρατικά αξιό-

γραφα (T-bills) έφθασαν περί τα  $19 δισ. από τα τέλη 

Νοεμβρίου, καθώς το αιγυπτιακό κράτος ήρε τους πε-

ρισσότερους συναλλαγματικούς περιορισμούς και περιέ-

κοψε επιδοτήσεις. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης 

(EGX 30) σημείωσε πρόοδο περισσότερο από 20% το 

2017, όντας διπλάσιος από  τον πλησιέστερο ανταγωνι-

στή του στη Μέση Ανατολή. 

Η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται  ότι το 2018 θα μειώ-

σει το βασικό της επιτόκιο, σύμφωνα με τον Khaled 

Darwish, διαχειριστή χαρτοφυλακίου μετοχών στο CI 

Capital Asset Management στο Κάιρο, και αυτό πιθανώς 

θα ωθήσει περισσότερους επενδυτές να επιλέξουν μετο-

χές έναντι ομολόγων. «Οι μετοχές στους κλάδους υγειο-

νομικής περίθαλψης, υποδομών και καταναλωτικών 

προϊόντων παρουσιάζουν τις πιο ελκυστικές αποτιμή-

σεις», είπε. 

    

Περιορισμένος ανασχηματισμός αιγυπτιακής κυβέρ-

νησης 

Στις 14/1, η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου 

ενέκρινε περιορισμένου μεγέθους ανασχηματισμό της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης, με διορισμό 4 νέων υπουργών 

και 2 υφυπουργών. Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες, οι κ.κ. 

Rania El-Mashat (αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπε-

ζας Αιγύπτου αρμόδια για τη νομισματική πολιτική, μέ-

λος του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 

Αιγύπτου και σύμβουλος στο ΔΝΤ) και Inas Abdel-

Dayem (πρόεδρος της Όπερας Καΐρου) τοποθετήθηκαν 

ως νέες υπουργοί Τουρισμού και Πολιτισμού αντίστοι-

χα, ενώ ορίστηκαν επίσης νέοι υπουργοί στα χαρτοφυ-

λάκια Τοπικής Ανάπτυξης (κ. Abu Bakr El-Guindy, 

πρώην επικεφαλής της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρε-

σίας-CAPMAS), καθώς και Δημοσίων Επιχειρήσεων (κ. 

Khaled Mohamed Ali Badawi, διευθύνων σύμβουλος 

του ομίλου Al-Ahli Capital Group, επενδυτικού βραχίο-

να ιδιωτικών κεφαλαίων της National Bank of Egypt). 

Νέοι υφυπουργοί τοποθετήθηκαν εξάλλου στα υπουρ-

γεία Οικιστικής Ανάπτυξης (κ. Assem El-Gazzar) και 

Υγείας (κ. Tarek Mohamed Tawfik Amin).  

 

Προγραμματισμός για προσέλκυση επενδύσεων στην 

Αίγυπτο το 2018 

Όπως ανέφεραν στις αρχές Ιανουαρίου κυβερνητικές πη-

γές, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας για το τρέχον έτος βασίζεται σε 4 

πυλώνες, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος προσέλ-

κυσης άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους $10 δισ. Πιο 

συγκεκριμένα, το Υπουργείο στοχεύει στην υλοποίηση 

δράσεων για προσέλκυση τόσο ξένων όσο και εγχώριων 

άμεσων και έμμεσων επενδύσεων, στην ταχεία επίλυση 

υφιστάμενων επενδυτικών διαφορών, στην ενεργοποίηση 

νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εισάγουν πρόσθετα επεν-

δυτικά κίνητρα, καθώς και στην προώθηση και ενίσχυση 

των μεθόδων μη τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχει-

ρήσεων. Βασικό στόχο του Υπουργείου αποτελεί εξάλ-

λου η επέκταση των υφιστάμενων ελευθέρων ζωνών και 

η δημιουργία νέων σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα 

στην Άνω Αίγυπτο. 

 

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβαθμίζει την προοπτι-

κή του αξιόχρεου της Αιγύπτου 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 16/1, ο διεθνής 

οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την προοπτική του 

αξιόχρεου των μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους της Αι-

γύπτου, τόσο σε ξένο όσο και εγχώριο νόμισμα (IDRs), 

σε θετική από σταθερή που ήταν προηγουμένως, ενώ 

παράλληλα διατήρησε τη βαθμολόγηση του αξιόχρεου 

των αιγυπτιακών κρατικών χρεογράφων σε “B”. Κατά 

τον οίκο Fitch, η αναβάθμιση της προοπτικής του αξιό-

χρεου οφείλεται στη σημαντικότατη πρόοδο που έχει 

συντελέσει η Αίγυπτος στην εφαρμογή του προγράμμα-

τος οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Εν τούτοις, όπως 

διευκρίνισε ο οίκος αξιολόγησης, οι αδυναμίες του αι-

γυπτιακού συστήματος διακυβέρνησης, σε συνδυασμό 

με υφέρποντες κινδύνους πολιτικής αναταραχής και δια-

τάραξης της εγχώριας ασφάλειας εμποδίζουν την ανα-

βάθμιση της συνολικής αξιολόγησης, διατηρώντας την 

στο επίπεδο του “B”. Ο οίκος Fitch εκτιμά πως η αναλο-

γία δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί κατά το οι-

κονομικό έτος 2017/18 σε 93%, ενώ το έτος 2018/19 θα 

μειωθεί περαιτέρω σε 88%. Ο Fitch αναμένει ότι το δη-

μοσιονομικό έλλειμμα το τρέχον οικονομικό έτος θα 

μειωθεί σε 9,7% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπει επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσματος το έτος 2018/19, για πρώτη 

φορά την τελευταία 15ετία. Για το τρέχον οικονομικό 

έτος, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης προβλέπει ρυθμό α-

νάπτυξης 4,8%. 

 

Επίσκεψη Αιθίοπα Π/Θ στην Αίγυπτο (17-18 Ιανουα-

ρίου 2018) 

Το διήμερο 17-18/1 επισκέφθηκε το Κάιρο ο Π/Θ της 

Αιθιοπίας κ. Desalegn, προκειμένου να συμμετάσχει 

στην 6η σύνοδο της Ανώτερης Μικτής Επιτροπής Συ-

νεργασίας των δύο χωρών, και βεβαίως να συζητήσει με 

την αιγυπτιακή ηγεσία το ζήτημα του υπό κατασκευή 

αιθιοπικού μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στο 

Νείλο και των επιπτώσεων που αυτό θα έχει στη μελ-

λοντική διαχείριση των υδάτων του ποταμού, το οποίο 

έχει προκαλέσει τελευταία έντονους «τριγμούς» στις 

σχέσεις της Αιγύπτου τόσο με την Αιθιοπία, όσο και με 

το Σουδάν. Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, επρό-

κειτο για την πρώτη φορά που οι εργασίες της Ανώτερης 

Επιτροπής διεξήχθησαν σε ανώτατο επίπεδο, όπως είχε 

συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών κατά την επίσημη  
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επίσκεψη του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi στην πρω-

τεύουσα της Αιθιοπίας το 2015. Η συνάντηση Al Sisi-

Desalegn αναμενόταν ήδη πριν το τέλος του 2017, σε 

μία προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που έχει 

προκύψεις στις τριμερείς συνομιλίες Αιγύπτου-

Αιθιοπίας-Σουδάν για το αιθιοπικό φράγμα. Σύμφωνα 

με τον αιγυπτιακό Τύπο, στο πλαίσιο της συνάντησής 

του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο Αιθίοπας Π/Θ διαβε-

βαίωσε ότι «η κατασκευή του φράγματος δε συνεπάγε-

ται οιοδήποτε κίνδυνο για τον αιγυπτιακό λαό», ότι «η 

Αιθιοπία εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση σε όλους τους 

λαούς που βρέχονται από τα νερά του Νείλου», καθώς 

και ότι «η Αιθιοπία κατανοεί απολύτως τη ζωτική σημα-

σία του ποταμού για την Αίγυπτο και είναι έτοιμη να 

δώσει τέλος στις διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ 

των δύο πλευρών όσον αφορά τη μελλοντική διαχείριση 

των υδάτινων πόρων του ποταμού». Από την πλευρά 

του, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εξέφρασε τον 

προβληματισμό του για το σημειωθέν αδιέξοδο στις τρι-

μερείς διαβουλεύσεις για το φράγμα και τις επιπτώσεις 

του, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πρέπει να συ-

νεχιστούν οι τεχνικές μελέτες επιπτώσεων του φράγμα-

τος. Ο Πρόεδρος Al Sisi αναφέρθηκε επίσης στην πρό-

ταση της αιγυπτιακής πλευράς για συμμετοχή της Πα-

γκόσμιας Τράπεζας στις τριμερείς διαβουλεύσεις, ως 

ανεξάρτητου και ουδέτερου συνομιλητή. Κατά τη συ-

νάντησή τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εξάλλου ζητή-

ματα ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, 

με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο να δίνει έμφαση στην τόνωση 

των αιγυπτιακών επενδύσεων στην Αιθιοπία –που σήμε-

ρα ανέρχονται σε $750 εκατ. σύμφωνα με αιγυπτιακά 

στοιχεία- και στην εγκαθίδρυση αιγυπτιακής βιομηχανι-

κής ζώνης στη γειτονική χώρα. Σημειώνεται ότι, στο 

πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής μεταξύ των δύο χωρών 

υπεγράφη μνημόνιο βιομηχανικής συνεργασίας.    

 

Ανακοινώσεις περί επίτευξης συμφωνίας για το αι-

θιοπικό Μεγάλο Φράγμα 

Σύμφωνα με δήλωση του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al 

Sisi, μετά το πέρας τριμερούς συνάντησης που είχε στις 

29/1 με τους ηγέτες της Αιθιοπίας και του Σουδάν στο 

περιθώριο των εργασιών της 30ης συνόδου κορυφής της 

Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα, οι τρεις χώ-

ρες έφθασαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία προς κοινώς επω-

φελή επίλυση του ζητήματος του υπό κατασκευή αιθιο-

πικού μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νείλο 

και των επιπτώσεων που αυτό θα έχει στη μελλοντική 

διαχείριση των υδάτων του ποταμού. Όπως ανέφερε ο 

αιγυπτιακός Τύπος, οι ηγέτες έθεσαν προθεσμία ενός 

μηνός στις αρμόδιες υπηρεσίες των  τριών χωρών προς 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

προκαταρκτικής μελέτης επιπτώσεων του Φράγματος 

και προς εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων προκειμένου 

να δοθεί τέλος στο αδιέξοδο των τριμερών συνομιλιών 

για το Φράγμα. Συμφώνησαν εξάλλου την πραγματοποί-

ηση τριμερών συνόδων κορυφής σε ετήσια βάση, καθώς 

και τη σύσταση ταμείου για χρηματοδότηση έργων υπο-

δομών που θα συνδέουν τις τρεις χώρες, μεταξύ των 

οποίων σιδηροδρομική γραμμή.  

 

Απολογισμός πρώτης θητείας Αιγυπτίου Προέδρου 

Al Sisi 

Στο πλαίσιο τριήμερης διάσκεψης που έλαβε χώρα στο 

Κάιρο στο διάστημα 17-19/1, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. 

Al Sisi προέβη σε απολογισμό των επιτευγμάτων της 

τετραετούς θητείας του, εν όψει επερχόμενης διενέργει-

ας προεδρικών εκλογών στο τέλος προσεχούς Μαρτίου. 

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της προεδρικής του 

θητείας, ο κ. Al Sisi αναφέρθηκε σε υλοποίηση 11.000 

έργων εθνικής σημασίας στη διάρκεια της τελευταίας 

τετραετίας, συνολικού προϋπολογισμού EGP2 τρισ. 

(περίπου $113,3 δισ.). Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρ-

θηκε συγκεκριμένα στις προσπάθειες για την αντιμετώ-

πιση του έντονου στεγαστικού προβλήματος στη χώρα, 

με την κατασκευή 600 χιλ. νέων οικιστικών μονάδων 

συνολικού κόστους EGP100 δισ. –μεταξύ των οποίων 

25 χιλ. νέες κατοικίες σε αντικατάσταση φτωχών 

άτυπων οικισμών (slums)- ενώ επίσης αναφέρθηκε στη 

δημιουργία σύγχρονων υποδομών δια της κατασκευής 

οδικών αρτηριών και γεφυρών συνολικού επενδυτικού 

κόστους άνω των EGP85 δισ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που παρουσίασε ο κ. Al Sisi, το συνολικό ύψος των ε-

πενδύσεων σε οικιστικά και κατασκευαστικά έργα αστι-

κής ανάπτυξης από τα μέσα του 2014 ανέρχεται σε πλη-

σίον των EGP400 δισ. (περίπου $22,6 δισ.). 

Ο κ. Al Sisi τόνισε εξάλλου τη μεγάλη αύξηση της η-

λεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας από το Μεγάλο 

Φράγμα του Aswan, η οποία δωδεκαπλασιάστηκε σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της αιγυπτιακής κυβέρνησης, κα-

θώς και στον οκταπλασιασμό της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Ο Αιγύπτιος 

Πρόεδρος αναφέρθηκε βεβαίως στο μεγάλο, στρατηγι-

κής εθνικής σημασίας, έργο διαπλάτυνσης της Διώρυγας 

Σουέζ, που ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρο-

νικό διάστημα και αποτέλεσε την απαρχή σειράς μεγά-

λων εθνικών αναπτυξιακών έργων, μεταξύ των οποίων η 

Οικονομική Ζώνη Σουέζ, το Χρυσό Τρίγωνο, τα εγγειο-

βελτιωτικά έργα ανάκτησης 1,5 εκατ. feddans αγροτικής 

γης σε ερημικές εκτάσεις και η Νέα Διοικητική Πρωτεύ-

ουσα, η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο 

Πρόεδρος Al Sisi έθιξε επίσης την επιτυχημένη πορεία 

του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 

ξεκίνησε το 2014 και βελτίωσε σταδιακά σχεδόν όλους 

τους δείκτες της αιγυπτιακής οικονομίας. Κατά τον κ. 

Al Sisi, «οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες καθώς η 

υλοποίησή τους καθυστέρησε κατά 40 περίπου χρόνια». 

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος δήλωσε πως δε θα διστάσει να 

υλοποιήσει πρόσθετα απαραίτητα μεταρρυθμιστικά με-

τρα, αψηφώντας τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 

αυτών στη δημοτικότητά του, ενώ αναφέρθηκε και στο 

παράλληλο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης που 

υλοποιεί η κυβέρνησή του, με σκοπό τη στήριξη και  
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ανακούφιση των οικονομικά ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού. 

 

Η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης εγκρίνει τελευ-

ταία δόση δανείου προς Αίγυπτο 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, στις 

18/1 το διοικητικό συμβούλιο της Αφρικανικής Τράπε-

ζας Ανάπτυξης (AFDB) ενέκρινε την εκταμίευση της 

τρίτης και τελικής δόσης πακέτου δανειακής χρηματο-

δότησης προς την Αίγυπτο για τη στήριξη του προγράμ-

ματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης 

των ενεργειακών πηγών της χώρας, καθώς και της ενί-

σχυσης των χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις. Η τρίτη δόση του εν λόγω τριετούς διάρκειας 

πακέτου ανέρχεται σε $500 εκατ., ενώ το συνολικό ύψος 

του σε $1,5 δισ. Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, 

το τρέχον χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας στην Αίγυπτο 

περιλαμβάνει 30 αναπτυξιακά projects, συνολικού προϋ-

πολογισμού $2,4 δισ.   

 

Υπογραφή δύο χρηματοδοτικών συμφωνιών μεταξύ 

Ε.Ε. και Αιγύπτου 

Στις 17/1, η Ε.Ε. και η Αίγυπτος υπέγραψαν στο Κάιρο 

δύο χρηματοδοτικές συμφωνίες για την υλοποίηση ευ-

ρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων στη χώρα, με 

την παρουσία του διευθυντή της Ευρ. Επιτροπής, αρμό-

διου για τις χώρες Νότιας Γειτονίας, κ. Kohler, της Αι-

γύπτιας Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργα-

σίας κας Nasr και του επικεφαλής της εδώ Αντιπροσω-

πείας της Ε.Ε. Πρέσβη κ. Surkos. Το πρώτο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της εθνικής πληθυσμια-

κής στρατηγικής της Αιγύπτου –με βασικό σκοπό τον 

έλεγχο και περιορισμό των γεννήσεων- με κονδύλια 

ύψους €27 εκατ., ενώ το δεύτερο, το οποίο εντάσσεται 

στο μεγάλο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτο-

νίας για διασυνοριακή συνεργασία μεσογειακών χωρών 

με τίτλο “ENI Cross Border Cooperation Med Pro-

gramme”, αναμένεται να παράσχει χρηματοδοτήσεις σε 

ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις στην Αίγυπτο 

στους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης ιδιαίτερα μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξης της εκπαίδευσης, 

της έρευνας & τεχνολογίας, καθώς και της καινοτομίας, 

προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 

της φτώχειας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος 

και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνε-

ται ότι τα κονδύλια που θα διαθέσει η Ε.Ε. συνολικά για 

το εν λόγω πρόγραμμα στο χρονικό ορίζοντα 2014-2020 

υπερβαίνουν τα €209 εκατ.  

Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος είναι λήπτρια μεγάλης 

έκτασης ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας, τρέχοντος 

ύψους €1,1 δισ., η οποία αφορά επιχορηγήσεις διαφό-

ρων δράσεων με έμφαση στην οικονομική, κοινωνική 

και ανθρώπινη ανάπτυξη, ενώ το συνολικό ύψος των 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς τη χώρα, συμπερι-

λαμβανομένων επιχορηγήσεων και δανειακών διευκο-

λύνσεων διαφόρων μορφών από ευρωπαϊκά χρηματοδο- 

τικά όργανα και κράτη μέλη της Ε.Ε., ανέρχεται σε πλη-

σίον των €11 δισ., καθιστώντας την Ε.Ε. το μεγαλύτερο 

χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας προς την Αίγυπτο. Τέ-

λος, ο κοινός προγραμματισμός αναπτυξιακών δράσεων 

της Ε.Ε. στην Αίγυπτο για την περίοδο 2017-2020 περι-

λαμβάνει συνολικό ύψος χρηματοδοτήσεων μεταξύ 

€432 και €528 εκατ.        

 

Η Αίγυπτος αναλαμβάνει την προεδρία του “Group 

of 77” αναπτυσσομένων χωρών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, η Αίγυπτος ανέλαβε 

πρόσφατα από τη Βενεζουέλα την προεδρία της ομάδας 

αναπτυσσομένων χωρών με τίτλο “Group of 77”, στο 

πλαίσιο ειδικής τελετής που έλαβε χώρα στη Ρώμη. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Πρέσβη στα Ηνω-

μένα Έθνη, κ. Badr, «η Αίγυπτος θα προσπαθήσει να 

ενισχύσει τη συνεργασία και το συντονισμό με τα λοιπά 

κράτη της ομάδας, αναλαμβάνοντας δράσεις με επικέ-

ντρωση στους τομείς επάρκειας και ασφάλειας τροφί-

μων, καταπολέμησης της φτώχειας και της πείνας, του 

υποσιτισμού και της κλιματικής αλλαγής». Σημειώνεται 

ότι η εν λόγω ομάδα κρατών δημιουργήθηκε το 1964 

από 77 αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της Διάσκε-

ψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο & την Ανά-

πτυξη (UNCTAD), με κύριο σκοπό τη μεταξύ τους ανα-

πτυξιακή συνεργασία και την προώθηση των κοινών 

οικονομικών συμφερόντων των χωρών του Νότου. Σή-

μερα, τα μέλη της εν λόγω ομάδας ανέρχονται σε 134, 

ωστόσο διατηρείται η παλαιά, αρχική ονομασία αυτής.        

 

Συνάντηση Προέδρου Αιγύπτου με εκπροσώπους δι-

εθνών επενδυτικών ταμείων 

Στις 16/1 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε 

στο Κάιρο με 39 εκπροσώπους περιφερειακών και δι-

εθνών επενδυτικών ταμείων από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, 

τη Γερμανία, τη Ν. Αφρική και τις χώρες του Κόλπου με 

σκοπό να προβάλει τις ευκαιρίες για επενδυτικές τοπο-

θετήσεις που παρουσιάζει η χώρα, σε ειδική εκδήλωση 

που διοργάνωσε η επενδυτική τράπεζα EFG Hermes. Ο 

Αιγύπτιος Πρόεδρος εστίασε στην αποφασιστικότητα 

της κυβέρνησής του να ολοκληρώσει ευρύ πρόγραμμα 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να βελτιώσει το θε-

σμικό πλαίσιο υποδοχής επενδύσεων, καθώς και στην 

πολιτική σταθερότητα της χώρας σε αντίθεση με την 

ταραγμένη ευρύτερη περιοχή. Οι παρόντες στη συνά-

ντηση οικονομικοί υπουργοί της κυβέρνησης παρουσία-

σαν αναλυτικά στους εκπροσώπους των ξένων funds τις 

επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους της αιγυ-

πτιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των δι-

εθνών ομολόγων που αναμένεται να εκδώσει το αιγυπτι-

ακό δημόσιο έως τα μέσα Φεβρουαρίου, επικεντρώνο-

ντας στις υψηλές αποδόσεις που συνεπάγονται οι επεν-

δυτικές τοποθετήσεις στη χώρα. 
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Η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου εγκρίνει 

τον πτωχευτικό νόμο 

Την Κυριακή 28/1, η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινο-

βουλίου ψήφισε το νέο πτωχευτικό νόμο της χώρας, ο 

οποίος είχε προηγουμένως εγκριθεί επί της αρχής στις 

9/1. Πρόκειται για την πρώτη αυτοτελή πτωχευτική νο-

μοθεσία που εισάγεται στην Αίγυπτο. Ο νέος νόμος ρυθ-

μίζει τις διαδικασίες πτώχευσης, επιτρέποντας την ανα-

διάρθρωση του χρέους, ενώ επίσης εγγυάται την προ-

στασία των επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν οικονο-

μικές δυσκολίες. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, οι υποθέ-

σεις αφερεγγυότητας αξιολογούνταν κατά περίπτωση 

από τα δικαστήρια, με τους επιχειρηματίες να αντιμετω-

πίζουν ενδεχόμενη φυλάκιση. Ο νέος νόμος καθιερώνει 

σύστημα διαμεσολάβησης για την αποφυγή παραπομπής 

υποθέσεων σε ποινικές διαδικασίες. Απλουστεύει επίσης 

τις διαδικασίες και εγγυάται την ασφαλή έξοδο από τις 

εταιρείες που χρεοκοπούν, με δυνατότητα επανένταξης 

των επιχειρήσεων στην αγορά μέσω της αναδιάρθρωσης 

του χρέους. Προστατεύει επίσης τους πιστωτές εξασφα-

λίζοντας ότι καταβάλλονται οι προς αυτούς οφειλές. Ο 

νόμος περί πτωχεύσεως συμπληρώνει το νέο επενδυτικό 

νόμο, ο οποίος εκδόθηκε στα μέσα του 2017 με στόχο 

την προσέλκυση ξένων επενδυτών και τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. 

 

Έγκριση από το κοινοβούλιο τροποποιήσεων του νό-

μου περί εταιρειών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το Δε-

κέμβριο 2017 το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά 

τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τις εταιρείες (Ν. 

159/1981 και τροποποιητικός Ν. 3/1998). Σημαντικότε-

ρες μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιε-

ύματα, είναι η καθιέρωση της εταιρικής μορφής της α-

τομικής επιχείρησης, καθώς και τα μέτρα ενθάρρυνσης 

των μικροεπενδυτών και ενίσχυσης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις του νόμου περί εταιρει-

ών, σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Επενδύσεων 

& Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr, έρχονται ως συ-

μπλήρωση του υιοθετηθέντος στη διάρκεια του 2017 

νέου θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις και αναμένε-

ται να καταστήσουν την Αίγυπτο περισσότερο ελκυστι-

κή και προσιτή τόσο στους ξένους, όσο και στους εγχώ-

ριους επενδυτές, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.      

  

Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Αιγύπτου με   

ΗΑΕ 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο Υ-

πουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, τα ΗΑΕ 

αποτελούν το μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Αίγυπτο, 

με stock επενδυμένων κεφαλαίων $6,2 δισ. Κατά τον κ. 

Kabil, το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών των δύο 

κρατών παρουσίασε το 2017 πλεόνασμα ύψους $1,5 δισ. 

για την Αίγυπτο, έναντι πλεονάσματος $1,4 δισ. το 

2016. 

Έκθεση ΔΝΤ για την αιγυπτιακή οικονομία μετά τη 

δεύτερη αξιολόγηση 

Σε πρόσφατες εκτιμήσεις του για την τρέχουσα κατάστα-

ση της αιγυπτιακής οικονομίας, το ΔΝΤ κατά την πρό-

σφατη (τέλος Ιανουαρίου 2018) έκθεσή του –κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης- (“2017 Article 

IV Consultation, Second Review under the Extended Ar-

rangement under the Extended Fund Facility”) προβλέπει 

ρυθμό ανάπτυξης 4,8% το τρέχον οικονομικό έτος και 

5,5% το 2018/19, δείκτη πληθωρισμού στο 11,9% στο 

τέλος του οικονομικού έτους 2017/18 και στο 15,2% το 

2018/19, δημοσιονομικό έλλειμμα 9,2% του ΑΕΠ το 

2017/18 και 7,4% του ΑΕΠ το 2018/19, πρωτογενές δη-

μοσιονομικό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ το 2017/18 και 

2,1% του ΑΕΠ το 2018/19. Επίσης, το ΔΝΤ προβλέπει 

περαιτέρω αποκλιμάκωση του δείκτη ανεργίας το 

2017/18 σε 11,2%, μείωση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών σε 4,5% του ΑΕΠ, καθώς και του εμπορι-

κού ελλείμματος σε 9,7% του ΑΕΠ. Όσον αφορά το δη-

μόσιο χρέος, το ΔΝΤ προβλέπει ότι το μεν ακαθάριστο 

εσωτερικό χρέος θα ανέλθει σε 74,6% του ΑΕΠ το 

2017/18 (έναντι 85,2% του ΑΕΠ το 2016/17), το δε εξω-

τερικό χρέος σε 34,6% του ΑΕΠ το 2017/18 (έναντι 

30,8% του ΑΕΠ το 2016/17). 

Στην έκθεσή του, το ΔΝΤ κρίνει τις γενικότερες προο-

πτικές της αιγυπτιακής οικονομίας ως θετικές και επιση-

μαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος 

στη διάρκεια του περασμένου οικονομικού έτους επλή-

γη από την ανοδική πορεία των επιτοκίων, είναι εκείνος 

που θα πρέπει εφεξής να ηγηθεί της προσπάθειας για 

μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, μέσω υλοποίησης 

επενδύσεων. Το ΔΝΤ δε θεωρεί τις επερχόμενες προε-

δρικές εκλογές τέλους Μαρτίου ως θέτουσες σε κίνδυνο 

την πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ προ-

ειδοποίησε την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου να μη   

βιαστεί να προβεί σε απότομη μείωση των επιτοκίων 

κατά την προσεχή συνεδρίαση της νομισματικής της 

επιτροπής στις 15/2, αλλά να προτιμήσει σταδιακή μεί-

ωση αυτών λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του πληθω-

ρισμού. Επίσης, το Ταμείο επισήμανε τη δέσμευση της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης για περαιτέρω περικοπές επι-

δοτήσεων –στο επίπεδο του 2,4% του ΑΕΠ κατά το τρέ-

χον οικονομικό έτος- και αυξήσεις των τιμών των καυ-

σίμων πριν το τέλος του 2018, καθώς επίσης και την 

προοπτική περιορισμού των κρατικών οφειλών προς 

ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, από τα επίπεδα των $2,4 

δισ. τον Ιούνιο 2017 σε $1,2 δισ. έως τον Ιούλιο 2018 

και εξάλειψής τους έως τον Ιούλιο 2019.     

Θυμίζουμε ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, μετά την 

ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, το ΔΝΤ ενέκρι-

νε την εκταμίευση της 3ης δόσης, ύψους $2,03 δισ., της 

τριετούς διάρκειας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς 

την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $12 δισ., η οποία αναμέ-

νεται να λάβει χώρα κατά το αμέσως προσεχές διάστημα. 

Αφού εκταμιευθεί η 3η δόση, το συνολικό ύψος των χρη-

ματοδοτήσεων προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ως άνω 
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χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα ανέρχεται σε λίγο άνω 

των $6 δισ. 

 

Βελτίωση θέσης Αιγύπτου σε διεθνή κατάταξη ανα-

δυόμενων οικονομιών   

Η Αίγυπτος βελτίωσε κατά 6 θέσεις την κατάταξή της 

μεταξύ 50 αναδυόμενων οικονομιών σε ειδικό δείκτη 

που μετρά τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των 

υπό μελέτη χωρών (“9th Emerging Markets Logistics 

Index 2018”) που έχει αναπτύξει η μεγάλη διεθνής εται-

ρεία logistics με έδρα το Κουβέιτ, Agility. Συγκεκριμέ-

να, η Αίγυπτος κατατάχθηκε 14η μεταξύ των 50 χωρών, 

καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο κατά τη φετινή 

αξιολόγηση των εν λόγω χωρών. Η Αίγυπτος βελτίωσε 

κατά 26 θέσεις την κατάταξή της όσον αφορά το επιχει-

ρηματικό περιβάλλον ανερχόμενη στην 21η θέση, ενώ 

επίσης βελτίωσε κατά 3 θέσεις την κατάταξή της όσον 

αφορά τις υποδομές και το σύστημα μεταφορών της α-

νερχόμενη στην 20η θέση, καθώς ακόμη και την κατάτα-

ξή της όσον αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές της 

οικονομίας κατά 6 θέσεις ανερχόμενη στην 17η θέση.  

Σημειώνεται ότι τις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των 50 

αναδυόμενων οικονομιών στη συνολική κατάταξη κατέ-

λαβαν οι Κίνα και Ινδία. Όσον αφορά το επιχειρηματικό 

περιβάλλον τις κορυφαίες θέσεις κατέλαβαν τα ΗΑΕ, το 

Ομάν και το Μπαχρέιν, ενώ όσον αφορά τις υποδομές 

και το σύστημα μεταφορών κορυφαία χώρα αναδείχθη-

καν τα ΗΑΕ. Ο δείκτης της εταιρείας Agility διαμορφώ-

νεται κατόπιν έρευνας που διεξάγεται μεταξύ 500 κορυ-

φαίων στελεχών διεθνών ομίλων logistics από το βρετα-

νικό όμιλο ερευνών αγοράς στον κλάδο μεταφορών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, Transport Intelligence.       

 

Η Αίγυπτος 70η σε διεθνή δείκτη οικονομικής ανά-

πτυξης «χωρίς αποκλεισμούς» 

Σε έκθεσή του στο τέλος Ιανουαρίου, το “World Eco-

nomic Forum” κατέταξε την Αίγυπτο στην 70η θέση με-

ταξύ 103 οικονομιών, 30 αναπτυγμένων και 77 ανα-

πτυσσόμενων, όσον αφορά τη μέτρηση του δείκτη επι-

πέδου οικονομικής ανάπτυξης «χωρίς αποκλει-

σμούς» (“Inclusive Development Index - IDI 2018”). Η 

Αίγυπτος κατετάγη 70η μεταξύ 77 αναπτυσσόμενων οι-

κονομιών, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνεται από 

τη Λιθουανία. Από πλευράς αναπτυγμένων οικονομιών, 

στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρέθηκε η Νορβη-

γία, ακολουθούμενη από τις Ισλανδία και Λουξεμβούρ-

γο, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 29η θέση. Από πλευράς 

αραβικών χωρών, την υψηλότερη θέση μεταξύ των α-

ναπτυσσομένων οικονομιών κατέλαβε η Αλγερία (18η), 

ακολουθούμενη από τις Τυνησία (39η) και Ιορδανία 

(50η), ενώ οι αραβικές χώρες του Κόλπου δεν περιλαμ-

βάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ο δείκτης “IDI” συ-

νεκτιμά -πέραν του ΑΕΠ- παράγοντες που σχετίζονται 

με το μέσο βιοτικό επίπεδο, εισοδηματικό επίπεδο, επί-

πεδο οικονομικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής του 

πληθυσμού εκάστης αξιολογούμενης χώρας. 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 75,9% των 

τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα 

(στοιχεία 9.2017)  

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 

2017 ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 

75,9% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους 

τους τομείς της οικονομίας στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 

εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 46,7% σε σύγκριση με το 

Σεπτέμβριο του 2016, ανερχόμενες συνολικά σε 

EGP1,423 τρισ. Από την άλλη, το ύψος των συνολικών 

καταθέσεων στις τράπεζες σημείωσε ως το τέλος Σεπτεμ-

βρίου 2017 αύξηση κατά 44% έναντι του Σεπτεμβρίου 

2016, ανερχόμενο σε EGP3,16 τρισ. Οι καταθέσεις των 

νοικοκυριών αντιπροσώπευσαν ποσοστό 77,9% των συ-

νολικών ιδιωτικών καταθέσεων.    

 

Διατήρηση σταθερού επιπέδου επιτοκίων από την 

Κεντρική Τράπεζα  

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής 

Τράπεζας, στη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2017 

αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτό-

κια αναφοράς, με το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας, 

το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας και το προ-

εξοφλητικό επιτόκιο να παραμένουν στο 18,75%, 

19,75% και 19,25%, αντίστοιχα. Η Κεντρική Τράπεζα 

επιβεβαίωσε ότι οι προοπτικές εξέλιξης του τρέχοντος 

επιπέδου του πληθωρισμού συνάδουν με το στόχο για 

επίτευξη δείκτη 13% (με εκτιμώμενη απόκλιση +/- 3%) 

ως το 4ο τρίμηνο του 2018 και περαιτέρω αποκλιμάκωση 

του πληθωρισμού σε μονοψήφια επίπεδα στη συνέχεια. 

 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κε-

φάλαια EGP18,5 δισ. από την NBE 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η 

μεγαλύτερη, κρατικής ιδιοκτησίας, αιγυπτιακή τράπεζα, 

National Bank of Egypt (NBE), η τράπεζα έχει διοχετεύ-

σει κεφάλαια συνολικού ύψους EGP18,5 δισ. για τη χρη-

ματοδότηση 17.800 επενδυτικών σχεδίων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων από τις αρχές του 2016, στο πλαί-

σιο της πρωτοβουλίας της Κεντρικής Τράπεζας της χώ-

ρας για τόνωση των χρηματοδοτικών πόρων που είναι 

διαθέσιμοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την 

NBE, το 73% των μικρομεσαίου μεγέθους επενδυτικών 

σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν με δανειακά κεφάλαια 

συνολικού ύψους EGP15,5 δισ. (83% των συνολικών 

χρηματοδοτήσεων) αφορούσε επεκτάσεις ήδη υφιστάμε-

νων επιχειρήσεων, ενώ το 27% αφορούσε σύσταση νέων 

επιχειρήσεων. Επίσης, το 77% των χρηματοδοτηθέντων 

επενδυτικών σχεδίων και το 67% των συνολικών χρημα-

τοδοτικών κεφαλαίων αφορούσε 13.700 νέους εταιρικούς 

πελάτες, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν με δανειακά κεφά-

λαια ύψους EGP12,4 δισ. Επιπλέον, η τράπεζα παρείχε 

δανειακή χρηματοδότηση ύψους EGP14,7 δισ. σε 8.200 
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βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια.              

 

Δημιουργία ταμείου για τη χρηματοδότηση προβλη-

ματικών κρατικών επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, στις αρχές Ιανουαρίου ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. 

Al Sisi αναφέρθηκε στη σύσταση ειδικού ταμείου (“risk 

fund”) για τη χρηματοδότηση προβληματικών κρατικών 

επιχειρήσεων, σε μία προσπάθεια αναζωογόνησης ζωτι-

κών κλάδων της βιομηχανίας της χώρας, με σκοπό την 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών. Ση-

μειώνεται ότι μετά τον Ιανουάριο του 2011, που σήμανε 

την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Αίγυπτο, παρα-

τηρείται μεγάλη στενότητα χρηματοδοτικών πόρων προς 

διάθεση στις κρατικές επιχειρήσεις, με σκοπό τον εκσυγ-

χρονισμό και την επέκταση των παραγωγικών τους εγκα-

ταστάσεων, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και πρώ-

των υλών, καθώς οι εγχώριες τράπεζες δεν εμφανίζονται 

πρόθυμες να παράσχουν δανειοδοτήσεις, ιδιαίτερα σε 

προβληματικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Σύμ-

φωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το πρακτορείο 

MENA, ο αριθμός των προβληματικών κρατικών επιχει-

ρήσεων ανέρχεται σε 871, ενώ μεταξύ αυτών 135 παρα-

γωγικές μονάδες έχει κριθεί ότι μπορούν να επαναδρα-

στηριοποιηθούν. Το κεφάλαιο του ειδικού ταμείου ανέρ-

χεται σε πλησίον των EGP150 εκατ., εκ των οποίων 

EGP70 εκατ. συνεισφέρει το κρατικό κοινωνικό επενδυ-

τικό ταμείο Tahya Misr Fund, από EGP30 εκατ. οι κρατι-

κοί οργανισμοί Industrial Modernization Center και Na-

tional Investment Bank και EGP20 εκατ. το επενδυτικό 

ταμείο Ayadi Fund.            

 

Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου: αποπληρωμή διεθνών 

χρεών ύψους $30 δισ. το 2017 

Σύμφωνα με πηγές της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου 

(CBE), στη διάρκεια του 2017 η Αίγυπτος αποπλήρωσε 

συνολικά εκκρεμή χρέη και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις 

της ύψους $30 δισ., ενώ από την άλλη δανείστηκε κεφά-

λαια συνολικού ύψους $18,8 δισ. από το εξωτερικό. Κα-

τά την CBE, κεφάλαια συνολικού ύψους $19 δισ. εκτα-

μιεύθηκαν για την αποπληρωμή παλαιότερων διμερών 

δανείων από τη Σ. Αραβία, τη Λιβύη, την Τουρκία και 

χώρες της Λέσχης Παρισίων, καθώς επίσης και δανείου 

από την African Export-Import Bank. Η Κεντρική Τρά-

πεζα αποπλήρωσε επίσης τοποθετήσεις σε ξένα ομόλογα, 

οφειλές προς διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους, καθώς επί-

σης και κεφάλαια $5,6 δισ. έναντι δανείων για εισαγωγές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και υποχρεώσεων 

κρατικών φορέων. Από την άλλη, όπως προαναφέρθηκε, 

η Αίγυπτος δανείστηκε συνολικά κεφάλαια $18,8 δισ., 

συμπεριλαμβανομένων $3,2 δισ. από λήψεις δόσεων της 

τριετούς διάρκειας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το 

ΔΝΤ, $1 δισ. από λήψη δόσης τριετούς δανείου από την 

Παγκόσμια Τράπεζα για την υποστήριξη του προγράμμα-

τος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και $7,3 δισ. 

από δανεισμό μέσω διάθεσης κρατικών ομολόγων στις 

διεθνείς αγορές, αλλά και από σύναψη δανείων από πη-

γές του εξωτερικού για χρηματοδότηση εγχώριων επεν-

δυτικών έργων στους κλάδους ενέργειας, υποδομών και 

βιομηχανίας. 

 

Σημαντικά κέρδη για το Χρηματιστήριο Αιγύπτου 

Το Χρηματιστήριο Αιγύπτου πραγματοποίησε αξιόλογα 

κέρδη στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας του Ιανουα-

ρίου που έκλεισε στις 18/1, βασιζόμενο κυρίως στη ζήτη-

ση τίτλων από ξένους και Άραβες επενδυτές. Ο κεντρι-

κός δείκτης του Χρηματιστηρίου, EGX30, κατέγραψε 

εβδομαδιαία άνοδο 1,11%, κλείνοντας στο ιστορικά υψη-

λό επίπεδο των 15.411 μονάδων. Από πλευράς όγκου 

συναλλαγών, στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας Ιανουα-

ρίου 1,2 δισ. μετοχές έτυχαν διαπραγμάτευσης, ενώ ο 

συνολικός τζίρος ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό του από 

τον περασμένο Νοέμβριο, σε EGP4,2 δισ. Η κεφαλαιο-

ποίηση του Χρηματιστηρίου αυξήθηκε κατά EGP14,7 

δισ. και ανήλθε σε EGP861,8 δισ., έναντι EGP847,1 δισ. 

μία εβδομάδα νωρίτερα. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει πρωτοβουλία προς 

στήριξη επενδύσεων 

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 

(CBE) ανακοίνωσε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού 

στον οποίο θα μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα 

να συγκεντρώνονται τα «ψιλά» από διάφορες τραπεζι-

κές συναλλαγές (επιταγές, εμβάσματα κλπ.), κατόπιν 

έγγραφης σύμφωνης γνώμης των συναλλασσομένων, 

προς χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών έργων 

στη χώρα. Σύμφωνα με τη CBE, τα «ψιλά» θα συλλέ-

γονται από τραπεζικές συναλλαγές έως EGP1 εκατ. 

(περίπου $56.600), ενώ ποσό EGP10 θα συλλέγεται από 

συναλλαγές άνω του EGP1 εκατ. Από την πρωτοβουλία 

θα εξαιρούνται επιταγές και εμβάσματα για ποσά μικρό-

τερα από EGP100, ή που αφορούν συντάξεις. Οι εφαρ-

μοστικές λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας αναμένεται να 

συγκεκριμενοποιηθούν εντός του προσεχούς διαστήμα-

τος. 

 

Προς εκποίηση επενδυτικών στοιχείων ενεργητικού 

οι αιγυπτιακές τράπεζες 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του εγχώριου 

οικονομικού Τύπου, η ανάγκη για συμμόρφωση προς τις 

διεθνείς απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπε-

ζών που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο της Ε-

πιτροπής της Βασιλείας («Βασιλεία ΙΙΙ»), έως το τέλος 

Μαρτίου του 2019, ασκεί πίεση προς τις εγχώριες τρά-

πεζες για να βελτιώσουν τα επίπεδα ρευστότητάς τους. 

Συγκεκριμένα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιπέδων 

ρευστότητας και μείωση της μόχλευσης των τραπεζών 

αναμένεται να οδηγήσουν τις μεγάλες αιγυπτιακές τρά-

πεζες να εκποιήσουν κατά το προσεχές διάστημα επεν-

δυτικά στοιχεία του ενεργητικού τους, συμμορφούμενες 

και με σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύ-

πτου από το έτος 2016. Όπως ανέφεραν τα δημοσιεύμα-

τα, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κρατικής ιδιοκτη- 
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σίας, National Bank of Egypt, σχεδιάζει να εκποιήσει 

εντός του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους σημαντικές 

εκτάσεις γης που βρίσκονται στην κατοχή της, καθώς 

και άλλα, μικρότερα περιουσιακά της στοιχεία. Η δεύτε-

ρη μεγαλύτερη τράπεζα, επίσης κρατική, Banque Misr, 

σχεδιάζει να εκποιήσει το 50% των επενδύσεών της τό-

σο σε πάγια στοιχεία, όσο και σε χρηματοπιστωτικούς 

και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους στην Αίγυπτο και 

το εξωτερικό, συνολικής αξίας EGP15 δισ. (περίπου 

€750 εκατ.), εντός της περιόδου της προσεχούς τριετίας. 

Επίσης, η τράπεζα Egyptian Arab Land Bank (κρατική 

αναπτυξιακή τράπεζα για τον αγροτικό τομέα) αναμένε-

ται να εκποιήσει γη συνολικής αξίας EGP3 δισ. 

(περίπου €150 εκατ.) εντός του προσεχούς 11/2 έτους, με 

σκοπό να τονώσει το επίπεδο ρευστότητάς της. Σύμφω-

να με τις εκτιμήσεις του εγχώριου οικονομικού Τύπου, 

οι ανάγκες συμμόρφωσης προς το διεθνές κανονιστικό 

πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» αναμένεται πως θα δημιο-

υργήσουν μικρότερα προβλήματα στις ξένες τράπεζες 

που λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες κατά κανόνα δια-

θέτουν υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια από ότι οι αι-

γυπτιακές τράπεζες.   

 

Εγγυητικά κεφάλαια ύψους EGP2 δισ. από την Κε-

ντρική Τράπεζα για τις ΜΜΕ 

Στο τέλος Ιανουαρίου, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 

ανακοίνωσε την έκδοση εγγυήσεων ύψους EGP2 δισ. 

προς την ημικρατική εταιρεία ασφάλισης πιστωτικών 

κινδύνων (Credit Guarantee Company – CGC), με σκο-

πό την κάλυψη των κινδύνων των εγχώριων χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων από τη χρηματοδότηση των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα. Τα εν λόγω εγγυη-

τικά κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας αποτελούν συ-

μπλήρωμα της πρωτοβουλίας της για ενθάρρυνση και 

ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ι-

διωτικό τομέα, και δη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 

στόχο έως το τέλος 2020 οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τουλάχι-

στον το 20% των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Οι εγ-

γυήσεις της Κεντρικής Τράπεζας στοχεύουν στη στήρι-

ξη κυρίως των ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων, τα ο-

ποία προς το παρόν δε φαίνεται να χρηματοδοτούν ε-

παρκώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με 

τις κρατικής ιδιοκτησίας τράπεζες. Σημειώνεται επίσης 

ότι η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου πρόσφατα εκκίνησε 

πρόσθετη πρωτοβουλία χρηματοδότησης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με μειούμενα επίπεδα επιτοκίων, της τάξε-

ως του 5%, 7% και 12%. Στόχο της Κεντρικής Τράπε-

ζας αποτελεί η διοχέτευση κεφαλαίων ύψους EGP200 

δισ. στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

έως το τέλος του 2020.   

 

Η National Bank of Egypt θα διαχειρίζεται τα έσοδα 

του Zohr    

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιανουα-

ρίου, η μεγάλη κρατική τράπεζα της Αιγύπτου, National  

Bank of Egypt, υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το αι-

γυπτιακό κράτος για τη διαχείριση των εσόδων σε ξένο 

νόμισμα από τη λειτουργία και εκμετάλλευση του μεγά-

λου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr, η παραγωγή από 

το οποίο ξεκίνησε στο τέλος του 2017, ενώ η λειτουργία 

του εγκαινιάστηκε επίσημα από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο 

κ. Al Sisi στις 31/1. Κατά τα δημοσιεύματα, στην υπο-

γραφή της σύμβασης παρέστησαν ο πρόεδρος της τρά-

πεζας, κ. Okasha, ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής 

εταιρείας πετρελαίου (EGPC) κ. El-Regal, ο Υπουργός 

Πετρελαίου κ. El-Molla, καθώς και εκπρόσωποι των 

τριών ενεργειακών ομίλων που διαχειρίζονται το κοί-

τασμα, ήτοι της ιταλικής ENI, της British Petroleum και 

της ρωσικής Rosneft.      

 

Χρηματοδοτική συμφωνία Αιγύπτου με Interna-

tional Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις 30/1 η Υ-

πουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr 

υπέγραψε με την, εδρεύουσα στην Τζέντα, International 

Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), μέλος του 

ομίλου της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB), συμ-

φωνία για τη χρηματοδότηση προμηθειών βασικών αγα-

θών (τροφίμων, σιτηρών και πετρελαϊκών προϊόντων) 

από την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $3 δισ. Όπως ανέφε-

ρε η Υπουργός, η ITFC -αποστολή της οποίας είναι η 

στήριξη και ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των κρατών 

μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC)- 

έχει παράσχει στην Αίγυπτο χρηματοδοτικά κεφάλαια 

συνολικού ύψους $6,674 δισ. ως το τέλος του 2017, κυ-

ρίως για προμήθεια αργού πετρελαίου και παραγώγων 

πετρελαίου. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των χρηματο-

δοτήσεων της ITFC για υλοποίηση διαφόρων projects 

στην Αίγυπτο -στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργα-

σίας της με τη χώρα- ανέρχεται σε $8 δισ., σύμφωνα με 

στοιχεία που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της 

ITFC, κ. Sonbol.   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Συνεργασία της Emirates Healthcare Group με τον 

Όμιλο Alameda για επέκταση δραστηριοτήτων παρο-

χής περίθαλψης στην Αίγυπτο 

Ο εμιρατινός όμιλος Emirates Healthcare ανακοίνωσε 

στις αρχές Ιανουαρίου ότι προχώρησε σε στρατηγική 

συνεργασία με τον Όμιλο Alameda Healthcare της Αιγύ-

πτου με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του 

στον τομέα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη 

χώρα. Ο όμιλος Alameda Healthcare, κατέχει το μεγαλύ-

τερο μερίδιο για την υγεία στην Αίγυπτο, συνολικής δυ-

ναμικότητας 860 κλινών, συμπεριλαμβανομένου των νο-

σοκομείων Dar El Fouad και As Salam International 

Hospital, την αλυσίδα εργαστηρίων Tabibi 24/7 και ανε-

ξάρτητων μονάδων GIT, ενώ ο Όμιλος Emirates Health-

care Group, είναι μέλος του επενδυτικού ομίλου KBBO 

που εδρεύει στο Αμπού Ντάμπι. 
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Ο κ. Khalifa Bin Butti, πρόεδρος του ομίλου KBBO δή-

λωσε ότι η επέκτασή τους στην Αίγυπτο προέρχεται από 

την ισχυρή πίστη τους στην ανάπτυξη και την ευημερία 

της αιγυπτιακής αγοράς και την πρόοδο που έχει σημειώ-

σει η Αίγυπτος σε όλους τους τομείς ως έθνος, σημειώ-

νοντας επίσης τη σοβαρή ανάγκη για πρόσθετη υγειονο-

μική περίθαλψη στην Αίγυπτο. «Ο πληθυσμός της Αιγύ-

πτου έφτασε τα 95 εκατ. κατοίκους, αλλά ο αριθμός των 

διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών είναι μικρότερος από 

δύο κρεβάτια ανά 1.000 άτομα», όπως δήλωσε. «Με ετή-

σιο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού 2,2%, η Αίγυπτος 

χρειάζεται απεγνωσμένα περισσότερα νοσοκομειακά 

κρεβάτια και βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών υγειο-

νομικής περίθαλψης». 

Ο Δρ. Fahad Khater, που θα διαχειριστεί και θα ηγηθεί 

του ομίλου στην Αίγυπτο ως πρόεδρος της Alameda 

Healthcare, δήλωσε ότι αναζητούν συνεχώς τρόπους βελ-

τίωσης των εγκαταστάσεων τους και της φροντίδας που 

προσφέρουν στους ασθενείς, είτε μέσω των νέων και 

πρόσφατα αναβαθμισμένων ιατρικών συγκροτημάτων, ή 

μέσω διεθνών συνεργασιών με ειδικούς στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης, όπως ο όμιλος Emirates 

Healthcare. Η εν λόγω εταιρική σχέση προστίθεται στο 

ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών υγείας της Emirates 

Healthcare Group που περιλαμβάνει νοσοκομεία και κλι-

νικές που βρίσκονται σε όλα τα ΗΑΕ και διεθνώς, όπως 

η NMC Healthcare, η Emirates Hospitals και η Cosme-

Surge. 

 

Η ύφεση πλήττει την αγορά χρυσού της Αιγύπτου 

Η τιμή του χρυσού στην Αίγυπτο ανέβηκε το Σάββατο 

6/1 κατά EGP7, λόγω των αυξήσεων των διεθνών τιμών, 

εν μέσω μιας κατάστασης άνευ προηγουμένου στασιμό-

τητας στην εγχώρια αγορά. Εκπρόσωπος  της Ένωσης 

Κοσμηματοπωλών της Αιγύπτου δήλωσε ότι η αγορά 

παραμένει στάσιμη, με την τιμή μιας ουγγιάς χρυσού (31 

γραμμάρια 24 καρατίων) να ορίζεται σήμερα στα $1.300. 

Σύμφωνα με ανάλυση της αγοράς, οι καταναλωτές πρό-

σφατα έχουν απομακρυνθεί από την επένδυση σε χρυσό, 

προτιμώντας αντί αυτής τις τραπεζικές καταθέσεις με 

υψηλά επιτόκια καθώς και την αγορά οικοπέδων και ακι-

νήτων, ειδικά στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα και τις 

νέες πόλεις. Οι επιλογές αυτές έχουν οδηγήσει στην από-

συρση μετρητών από την αγορά χρυσού και ως εκ τούτου 

η αγορά διέρχεται από μια πλήρη ύφεση που δεν έχει 

συμβεί εδώ και χρόνια, δεδομένων των υψηλών τιμών 

και των πρόσφατων τρομοκρατικών ενεργειών. Η μέση 

τιμή του χρυσού 24 καρατίων ήταν EGP731 και του χρυ-

σού 21 καρατίων EGP639, ενώ του χρυσού 18 καρατίων 

έφτασε τις EGP548 και των 14 καρατίων τις EGP426, 

αντίστοιχα. 

 

Βρετανική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο 

αναμένεται το Φεβρουάριο 

Όπως ανέφερε στις 27/1 ο διμερής βρετανο-αιγυπτιακός 

επιχειρηματικός σύνδεσμος (British Egyptian Business 

Association), στο διάστημα 10-13/2 αναμένεται να επι-

σκεφθεί την Αίγυπτο επιχειρηματική αποστολή αποτε-

λούμενη από 22 ομίλους, υπό τον Εμπορικό Εκπρόσωπο 

του Βρετανού Π/Θ Sir Jeffrey Donaldson, με σκοπό τη 

διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης νέων συνεργασιών 

στον εμπορικό και επενδυτικό τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον παρουσιάζει η αναφορά του διμερούς επιμελητηρίου 

στον επιδιωκόμενο στόχο της αποστολής ο οποίος είναι η 

διερεύνηση δυνατοτήτων σχηματισμού τριμερούς 

«συμμαχίας» μεταξύ Αιγύπτου, Κίνας και Βρετανίας 

προκειμένου να εισδύσουν περισσότερο αποτελεσματικά 

στις αγορές της αφρικανικής ηπείρου. Σύμφωνα με σχετι-

κές δηλώσεις του προέδρου της Egyptian Businessmen’s 

Association (EBA) και μέλους του Δ.Σ. του ως άνω διμε-

ρούς επιχειρηματικού συνδέσμου κ. Eissa, «η Βρετανία, 

εν όψει της αποχώρησής της από την Ε.Ε., επιζητεί την 

οικοδόμηση νέων οικονομικών συμμαχιών, και, στη συγ-

κεκριμένη περίπτωση με την Αίγυπτο, η οποία αποτελεί 

πύλη για τις αφρικανικές αγορές, καθώς και την Κίνα, η 

οποία είναι εξαιρετικά τοποθετημένη, τόσο στο επενδυτι-

κό όσο και στο εμπορικό πεδίο, στην Αφρική.     

    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η οικιστική Αρχή NUCA της Αιγύπτου προσβλέπει 

σε επενδύσεις ύψους EGP40 δισ. μέχρι το τέλος οικ. 

έτους 2017 / 18 

Η Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων της Αιγύπτου 

(NUCA) επιδιώκει να αυξήσει τις συνολικές επενδύσεις 

της σε EGP40 δισ. από EGP30 δισ. στο τέλος του οικο-

νομικού έτους 2017/2018, σύμφωνα με δημοσίευμα της 

οικονομικής έκδοσης Al Borsa News που επικαλείται 

πηγές στο Υπουργείο Στέγασης της Αιγύπτου. Οι νέες 

οικιστικές επενδύσεις θα κατανεμηθούν σε όλες τις με-

γάλες πόλεις της Αιγύπτου, όπως η Sheikh Zayed, το 

Νέο Κάιρο και 6η Οκτωβρίου. Προβλέπεται, επίσης, ότι 

η NUCA θα εξασφαλίσει κονδύλια ύψους EGP8 – 10 

δισ. προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της Νέας  

Διοικητικής Πρωτεύουσας μέχρι το τέλος της τρέχουσας 

οικονομικής χρήσης. Οι συνολικές επενδύσεις της 

NUCA ανήλθαν σε περίπου EGP15 δισ. την περίοδο 

Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2017. 

 

Ο αιγυπτιακός όμιλος Arab Contractors κέρδισε α-

μερικανικό βραβείο 

Όπως ανέφερε στις 10/1 ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, 

ο μεγάλος αιγυπτιακός κατασκευαστικός όμιλος Arab 

Contractors κέρδισε πρόσφατα το βραβείο (“Global Best 

Project Award”) της φημισμένης κλαδικής αμερικανικής 

έκδοσης “Engineering News Record” για το 2017, στην 

κατηγορία της αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων. 

Σημειώνεται ότι το βραβείο απονεμήθηκε στον αιγυπτια-

κό όμιλο για τη συνεισφορά του στις εργασίες ανακαίνι-

σης του Ελληνορθόδοξου Ναού του Αγίου Γεωργίου στο 

Παλαιό Κάιρο. 
 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 0  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σχέδια υλοποίησης 20 επενδυτικών έργων ανάπτυξης 

κοιτασμάτων αερίου  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίου κ. El-

Molla στις αρχές Ιανουαρίου, η Αίγυπτος σχεδιάζει να 

υλοποιήσει 20 μεγάλα επενδυτικά έργα για την ανάπτυ-

ξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, συνολικού επενδυτι-

κού προϋπολογισμού $37,7 δισ., στην κατεύθυνση επί-

τευξης του στόχου της αυτάρκειας. Σύμφωνα  με τον 

Υπουργό, μεταξύ των ως άνω έργων περιλαμβάνονται 9 

ήδη υλοποιούμενα επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση 

κοιτασμάτων, συνολικού προϋπολογισμού $20,2 δισ. με 

σκοπό την άντληση 4,7 δισ. κ.π. αερίου και 26,8 χιλ. 

βαρελιών συμπυκνωμάτων ημερησίως. Ο κ. El-Molla 

δήλωσε επίσης ότι η Αίγυπτος προγραμματίζει ως το 

τέλος του 1ου τριμήνου του 2018, μετά την ολοκλήρωση 

σεισμικών ερευνών, την προκήρυξη διεθνούς διαγωνι-

σμού για έρευνες πετρελαίου και αερίου στις νότιες πε-

ριοχές της χώρας και στην Ερυθρά Θάλασσα.    

 

Σύμβαση Αιγύπτου με όμιλο “Siemens Gamesa Re-

newable Energy” 

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο εγχώριος οικο-

νομικός Τύπος, ο γερμανο-ισπανικός όμιλος ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας “Siemens Gamesa Renewable En-

ergy” –ο οποίος δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 2017 από 

τη συγχώνευση της ισπανικής “Gamesa Corporacion 

Tecnologica” και της γερμανικής “Siemens Wind 

Power”- εξασφάλισε πολύ πρόσφατα σύμβαση για την 

εγκατάσταση 125 ανεμογεννητριών για τη δημιουργία 

αιολικού πάρκου στον Κόλπο του Σουέζ (περιοχή Ras 

Gharib), συνολικής παραγωγικής ισχύος 262,5 MW. 

Σύμφωνα με τον Τύπο, πρόκειται για το μεγαλύτερο 

συμβόλαιο που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος στην Αίγυ-

πτο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο παλαιότερης συμ-

φωνίας -του 2015- μεταξύ αιγυπτιακής κυβέρνησης και 

ομίλου Siemens για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγι-

κών μονάδων με βάση το φυσικό αέριο και την αιολική 

ενέργεια με σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγι-

κής δυναμικότητας της χώρας κατά 50%. Η υλοποίηση 

του έργου σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 

2019, ενώ η λειτουργία των τουρμπινών αναμένεται να 

ξεκινήσει ως το τέλος του ιδίου έτους. Πρόκειται δε για 

το πρώτο έργο δημιουργίας αιολικού πάρκου στην Αί-

γυπτο, το οποίο στηρίζεται από τον ιδιωτικό τομέα και 

όχι από τον αιγυπτιακό κρατικό φορέα για τις ΑΠΕ 

(NREA), όπως μέχρι τώρα. Όπως σημείωσε ο οικονομι-

κός Τύπος, η κατασκευή του εν λόγω αιολικού πάρκου 

υλοποιείται από διεθνή κοινοπραξία αποτελούμενη από 

τους ενεργειακούς ομίλους Engie (Γαλλία), Toyota  

Tsusho Corporation και Eurus Energy (Ιαπωνία) και τον 

εγχώριο κατασκευαστικό όμιλο Orascom, ενώ ο γερμα-

νο-ισπανικός όμιλος “Siemens Gamesa” θα παράσχει 

υπηρεσίες συντήρησης για περίοδο 15ετίας.   

Η Αίγυπτος σχεδιάζει διεθνή δημοπράτηση για εξό-

ρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στις νότιες πε-

ριοχές της Ερυθράς Θάλασσας το 2018 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει τη διεξαγωγή διεθνούς δημοπρα-

σίας για την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου στις περιο-

χές της νότιας και της Ερυθράς θάλασσας της χώρας, 

ανακοίνωσε ο Υπουργός Πετρελαίου Tarek El-Molla τη 

Δευτέρα 1/1/2018. Η πρώτη δημοπρασία στις καθορι-

σμένες περιοχές θα διενεργηθεί ευθύς ως συγκεντρω-

θούν τα αντίστοιχα γεωφυσικά δεδομένα. Επί του πα-

ρόντος  προετοιμάζονται 12 νέες συμφωνίες για επενδύ-

σεις αξίας $433 εκατ. Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι ο 

στόχος της Αιγύπτου για το 2018 είναι η αυτάρκεια 

στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 

η επίτευξη του οποίου έχει τεθεί κατ’ ακολουθία της 

ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου αξιοποίησης του πε-

τρελαϊκού τομέα Zohr και του δεύτερου σταδίου των 

κοιτασμάτων της Βόρειας Αλεξάνδρειας και της δυτικής 

Μεσογείου αερίου (Giza και Fayoum), αντίστοιχα. Ο κ. 

El Molla δήλωσε ότι το 2018 θα ολοκληρωθεί η οριστι-

κοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Βόρειας 

Δαμιέττης Atoll (offshore), το οποίο ανακαλύφθηκε από 

την British Petroleum (BP) το Μάρτιο του 2015 και ε-

γκρίθηκε από την BP σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή 

Εταιρεία Συμπαραγωγής Φυσικού Αερίου (EGAS) τον 

Ιούνιο 2016. 

Η Αίγυπτος ήταν καθαρός εξαγωγέας ΥΦΑ μέχρι το 

2014. Εντούτοις, μετατράπηκε  τα τελευταία χρόνια σε 

καθαρό εισαγωγέα εξαιτίας της πτώσης της παραγωγής 

και της έλλειψης ενέργειας εν μέσω πολιτικών αναταρα-

χών. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. El-Molla είχε ανα-

κοινώσει ότι το 2018 θα επενδυθούν $27,3 δισ. σε τρία 

αιγυπτιακά πεδία φυσικού αερίου - Zohr, Βόρειας Αλε-

ξάνδρειας και Nooros τα οποία αναμένεται να αυξήσουν 

την παραγωγή φυσικού αερίου της Αιγύπτου κατά 50% 

το 2018 και 100% το 2020, σύμφωνα με το Υπουργείο. 

 

Η Σαουδαραβική ACWA Power υπογράφει συμφω-

νία ανάπτυξης ύψους $190 εκατ. για τρία ηλιακά ερ-

γοστάσια στο Benban της Άνω Αιγύπτου 

Η σαουδαραβική εργολαβική εταιρεία ACWA Power 

ήλθε σε οικονομική συμφωνία με την αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία    

τριών φωτοβολταϊκών έργων, ύψους επενδυτικής δαπά-

νης $190 εκατ. και για μέγιστη συνολική παραγωγή 

165,5 MW, στο συγκρότημα Benban στο Aswan. Από 

τα $190 εκατ., το 75% θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανει-

σμού που σε περίπτωση αθέτησης του δανειζομένου 

διασφαλίζεται μέσω της ανάκτησης του έργου, μόνο, 

(non-recourse project debt) από την Ευρωπαϊκή Τράπε-

ζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και τη Βι-

ομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας. Το υπόλο-

ιπο 25% του κόστους του έργου το οποίο χρηματοδοτεί-

ται με ίδια κεφάλαια, καλύπτει ο Πολυμερής Οργανι-

σμός Εγγύησης Επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA). Η 

κατασκευή των τριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής  
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ενέργειας θα ξεκινήσει το 1ο τρίμηνο τρέχοντος έτους 

και τα έργα θα τεθούν σε λειτουργία το 4ο τρίμηνο του 

2018. Τα έργα θα τροφοδοτήσουν 80.000 νοικοκυριά 

και θα εξοικονομήσουν 156.000 τόνους CO2 ετησίως. 

Η ACWA Power συνεργάζεται για το εν λόγω έργο με 

τον κινεζικό όμιλο Chint και τους αιγυπτιακούς ομίλους 

Tawakol και Hassan Allam Holding, δύο από τις πιο 

αξιόπιστες τοπικές εταιρείες στην Αίγυπτο, επισημαί-

νοντας τη δέσμευση και την πίστη της εταιρείας στην 

αγορά της Αιγύπτου. Η ACWA Power έχει επίσης συμ-

βληθεί για άλλα έργα ενεργειακής ανάπτυξης στην Αί-

γυπτο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγικής 

μονάδας συνδυασμένου κύκλου αεριοστρόβιλων στο 

Dairut 2250 MW καθώς και μιας σειράς αιολικών έργων 

άνω των 500 MW και φωτοβολταϊκών έργων 1 GW. 

 

Διακοπή διαπραγματεύσεων Αιγύπτου-Siemens για 

δημιουργία αιολικών πάρκων 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, στα 

μέσα Ιανουαρίου διεκόπησαν για δεύτερη φορά οι δια-

πραγματεύσεις μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και 

του γερμανικού ομίλου Siemens, σχετικά με τη δημιουρ-

γία 12 αιολικών πάρκων στη χώρα, συνολικής παραγω-

γικής ισχύος 2.000 MW. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα 

δημιουργίας αιολικών πάρκων στην Αίγυπτο από τη Sie-

mens είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης δι-

εθνούς οικονομικής-επενδυτικής διάσκεψης του Sharm 

El Sheikh στο τέλος του 2015 και εντάσσεται στη σύμ-

βαση του γερμανικού ομίλου με το αιγυπτιακό κράτος 

για επέκταση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας 

κατά 16,4 GW, που περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 

3 μεγάλων θερμοηλεκτρικών μονάδων συνδυασμένου 

κύκλου με βάση το αέριο, συνολικής δυναμικότητας 

14,4 GW, στις περιοχές Beni Suef, Burullus και Νέας 

Διοικητικής Πρωτεύουσας (τα κατασκευαστικά έργα 

των οποίων προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς). Σύμ-

φωνα με κυβερνητικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις με το 

γερμανικό όμιλο παρουσιάζουν στασιμότητα τους τε-

λευταίους δύο μήνες, ενώ όπως ανέφεραν δημοσιογρα-

φικές πηγές, κύριο αντικείμενο των διαφωνιών μεταξύ 

των δύο πλευρών αποτελεί η τιμή αγοράς από το κράτος 

της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα εν 

λόγω αιολικά πάρκα. Πιο συγκεκριμένα, οι ως άνω πη-

γές ανέφεραν ότι η τιμή επαναγοράς που ζητά η γερμα-

νική πλευρά κρίνεται υψηλή σε σύγκριση με άλλα α-

ντίστοιχα επενδυτικά σχέδια από τις αρμόδιες αιγυπτια-

κές αρχές (ρυθμιστική αρχή για τις ΑΠΕ-NREA και δια-

χειρίστρια του αιγυπτιακού ηλεκτρικού δικτύου-EETC).   

 

Προγραμματισμός αύξησης της παραγωγής πετρε-

λαϊκών προϊόντων 

Όπως ανάφερε στα μέσα Ιανουαρίου ο εγχώριος οικονο-

μικός Τύπος, η αιγυπτιακή κυβέρνηση στηρίζει τις κρα-

τικές εταιρείες διυλιστηρίων και παραγωγής πετροχημι-

κών προϊόντων με σκοπό την αύξηση των επιπέδων πα-

ραγωγής τους και την κάλυψη των κενών μεταξύ προ- 

σφοράς και κατανάλωσης, αντίστοιχα. Σύμφωνα με κλα-

δικά στοιχεία, η Αίγυπτος παράγει ετησίως 4,4 εκατ. 

τόνους βενζίνης (ενώ καταναλώνει 7 εκατ. τόνους), 8 

εκατ. τόνους ντίζελ (ενώ καταναλώνει 14,5 εκατ. το-

νους) και 2,1 εκατ. τόνους βουτανίου (ενώ καταναλώνει 

4,3 εκατ. τόνους). Βασικό στόχο του αιγυπτιακού Υ-

πουργείου Πετρελαίου αποτελεί η επέκταση της παρα-

γωγικής δυναμικότητας των διυλιστηρίων και των πε-

τροχημικών μονάδων και η επίτευξη συνδυασμένης αύ-

ξησης της ετήσιας παραγωγής βενζίνης, ντίζελ, βουτα-

νίου και καυσίμων αεροσκαφών κατά 11,6 εκατ. τόνους 

εντός της προσεχούς τετραετίας, στο επίπεδο των 28,5 

εκατ. τόνων, με συνολικό εκτιμώμενο ύψος απαιτούμε-

νων επενδύσεων στα $8,3 δισ. 

Στο εν λόγω πλαίσιο, τα τρία μεγάλα κρατικά διυλιστή-

ρια της χώρας, συγκεκριμένα τα Alexandria Petroleum 

Company, Assiut Oil Refining (ASORC) και Cairo Oil 

Refining (CORC) ανακοίνωσαν ότι προγραμματίζουν να 

διυλίσουν περί τους 16 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου 

και να αυξήσουν το συνολικό επίπεδό τους παραγωγής 

πετρελαϊκών προϊόντων στους 14,5 εκατ. τόνους, στη 

διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2018/19.   

 

Ο όμιλος Petrogas στοχεύει να προμηθεύσει την αγο-

ρά με 3,9 εκατ. τόνους βουτανίου 

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα μέσων Ιανουαρίου, 

ο αιγυπτιακός κρατικός όμιλος Petroleum Gas Company 

(Petrogas), στοχεύει στη διάρκεια του οικονομικού έτους 

2018/19 να αυξήσει την παραγωγή του βουτανίου, προ-

μηθεύοντας την αγορά με περίπου 312 εκατ. κυλίνδρους 

(φιάλες), που αντιστοιχούν σε ποσότητα 3,9 εκατ. τόνων 

βουτανίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πετρελαίου κ. El-

Molla, η κυβέρνηση επιχειρεί –με αρκετή επιτυχία- να 

αυξήσει την παραγωγή, τα στρατηγικά αποθέματα και τις 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του βουτανίου, επενδύο-

ντας σε έργα κατασκευής νέων μονάδων παραγωγής στα 

διυλιστήρια, καθώς και νέων δεξαμενών αποθήκευσης. 

 

Εκτιμήσεις Υπουργείου Πετρελαίου περί αύξησης 

κατανάλωσης καυσίμων 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του αιγυπτιακού 

Υπουργείου Πετρελαίου, η εγχώρια κατανάλωση προϊ-

όντων πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετη-

σίως κατά τα προσεχή έτη, έως το οικονομικό έτος 

2019/20. Συγκεκριμένα, η εγχώρια κατανάλωση καυσί-

μων εκτιμάται πως θα αυξηθεί στη διάρκεια του προσε-

χούς οικονομικού έτους κατά 4%, φθάνοντας τους 7,76 

εκατ. τόνους (έναντι 7,46 εκατ. τόνων το τρέχον οικονο-

μικό έτος), ενώ για το έτος 2019/20 αναμένεται περαιτέ-

ρω αύξησή της στο επίπεδο των 8 εκατ. τόνων. Το Υπο-

υργείο αναμένει παράλληλα την αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής καυσίμων κατά περίπου 3,2 εκατ. τόνους ως 

το οικονομικό έτος 2019/20, ώστε αυτή να φθάσει τους 

7,6 εκατ. τόνους, γεφυρώνοντας σημαντικά το «χάσμα» 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις του Υπουργείου Πετρελαίου, η εγχώρια κατανάλω- 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 2  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 

ση βουτανίου αναμένεται να μειωθεί κατά 2% στη διάρ-

κεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, φθάνοντας τους 

4,12 εκατ. τόνους, ενώ για τα προσεχή έτη αναμένονται 

περαιτέρω μειώσεις, στα επίπεδα των 4,03 εκατ. τόνων 

το 2018/19 και των 3,9 εκατ. τόνων το 2019/20.    

 

Αποπληρωμή οφειλών $200 εκατ. προς ξένους πετρε-

λαϊκούς ομίλους 

Στις 21/1 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al Garhy δήλωσε 

πως στη διάρκεια του Ιανουαρίου το αιγυπτιακό κράτος 

αποπλήρωσε προς ξένους πετρελαϊκούς ομίλους εκκρε-

μείς οφειλές της τάξεως των $200 εκατ., καθώς και ότι 

προτίθεται να καταβάλει επιπρόσθετα $550 εκατ. στη 

διάρκεια του διμήνου Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Σύμφωνα 

με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο 

Πετρελαίου, το αιγυπτιακό χρέος προς τους διεθνείς πε-

τρελαϊκούς ομίλους ως το τέλος Ιουνίου 2017 ανερχόταν 

σε $2,4 δισ., ενώ δέσμευση της κυβέρνησης αποτελεί η 

εξάλειψη των εκκρεμών οφειλών της προς αυτούς ως τον 

Ιούνιο 2019 και η μη εκ νέου συσσώρευση νέων.    

 
Παροχή πιστωτικών εγγυήσεων από το MIGA για 6 

ηλιακά projects στην Αίγυπτο 

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα o Πολυμερής Οργανισμός 

Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA), θυγατρικός της Πα-

γκόσμιας Τράπεζας, πρόκειται να παράσχει πιστωτικές 

εγγυήσεις συνολικού ύψους έως $102,6 εκατ. προκειμέ-

νου να στηρίξει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρη-

ση 6 μονάδων ηλιακής ενέργειας στο υπό κατασκευή 

μεγάλο συγκρότημα Benban στο Aswan. Συγκεκριμένα, 

ο Οργανισμός πρόκειται να παράσχει εγγυήσεις έναντι 

κινδύνων απαλλοτρίωσης, περιορισμών ή ελλείψεων συ-

ναλλάγματος, διακοπής της σύμβασης, καθώς και πολέ-

μου ή πολιτικών αναταραχών. Εγγυήσεις ύψους $5 εκατ. 

θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των επενδύσεων 

της γερμανικής εταιρείας developer των έργων, IB Vogt 

για περίοδο 15ετίας, ενώ εγγυήσεις $97,6 εκατ. θα πα-

ρασχεθούν προς τον κεντρικό χρηματοδότη των έργων 

κατασκευής των 6 ηλιακών μονάδων, τη Βιομηχανική 

και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας, για περίοδο 20ετίας. 

Σύμφωνα με το MIGA, η κατασκευή των 6 ηλιακών μο-

νάδων παραγωγής ενέργειας απαιτεί συνολικά επενδυτι-

κά κεφάλαια $385,8 εκατ., ενώ αυτές αναμένεται να δια-

θέτουν συνδυασμένη δυναμικότητα 250 MW και να τρο-

φοδοτούν με ηλεκτρισμό περίπου 350 χιλ. νοικοκυριά. 

Σημειώνεται ότι πολύ πρόσφατα, ο MIGA αποφάσισε 

την παροχή εγγυήσεων στη Βιομηχανική και Εμπορική 

Τράπεζα της Κίνας για την κατασκευή και λειτουργία 3 

φωτοβολταϊκών έργων στο συγκρότημα Benban -που 

συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω 6 ηλιακές μονάδες- και 

τα οποία θα εκτελέσει η σαουδαραβική εργολαβική εται-

ρεία ACWA Power.  

Θυμίζουμε ότι το Σεπτέμβριο 2017 o MIGA ενέκρινε την 

παροχή επενδυτικών εγγυήσεων συνολικού ύψους $210 

εκατ. προς διεθνείς ομίλους που συμμετέχουν στην υλο-

ποίηση 12 projects ηλιακής ενέργειας στο Benban του 

Aswan, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος εγγυημένων 

τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (“Feed-in-Tariff” 

Program). Επρόκειτο για την πρώτη φορά έπειτα από 7 

χρόνια, που ο MIGA παρέχει εγγυήσεις για επενδυτικά 

έργα στην Αίγυπτο.   

 

Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμό για ανάληψη 

λειτουργίας & συντήρησης ηλεκτροπαραγωγικών 

μονάδων της Siemens 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα της 23/1 βασι-

σμένα σε πληροφόρηση από το αιγυπτιακό Υπουργείο 

Ηλεκτρισμού, 8 επιχειρηματικοί όμιλοι και κοινοπρα-

ξίες τοπικών και ξένων εταιρειών έχουν υποβάλει προ-

σφορές στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού που είχε προ-

κηρυχθεί το Νοέμβριο 2017 από την κρατική εταιρεία 

ηλεκτρισμού (Egyptian Electricity Holding Company) 

για την ανάληψη της λειτουργίας, διαχείρισης και συ-

ντήρησης των 3 θερμοηλεκτρικών μονάδων συνδυασμέ-

νου κύκλου με βάση το αέριο, τις οποίες κατασκευάζει ο 

μεγάλος γερμανικός όμιλος Siemens, στις περιοχές Beni 

Suef, Burullus και Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας. 

Πρόκειται για τις κοινοπραξίες Orascom-ADERA En-

ergy, Elsewedy Electric-EDF, Triangle-GD France, και 

τους εταιρικούς ομίλους STEAG Gmbh (Γερμανία), 

Doosan (Ν. Κορέα) και Mitsubishi (Ιαπωνία).    

 

Ανανέωση σύμβασης για προμήθεια ιρακινού αργού 

πετρελαίου 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, βασιζόμενος 

σε πηγές της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC), η 

Αίγυπτος ανανέωσε τη σύμβαση για προμήθεια 12 εκατ. 

βαρελιών αργού πετρελαίου από το Ιράκ, για ένα ακόμη 

έτος. Σύμφωνα με την EGPC, θα υπάρξουν 6 φορτώσεις 

ιρακινού πετρελαίου, μεγέθους 2 εκατ. βαρελιών εκάστη, 

ενώ η έναρξη των παραδόσεων αναμένεται εντός του 

τρέχοντος μηνός. Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες συμφώ-

νησαν στη διάρκεια του 2017 την εισαγωγή ιρακινού αρ-

γού πετρελαίου από την Αίγυπτο για κάλυψη των κενών 

της εγχώριας προσφοράς, ενώ οι σχετικές παραδόσεις 

ξεκίνησαν το Μάιο 2017.  

 

Δηλώσεις Υπουργού Ηλεκτρισμού για νέες αυξήσεις 

τιμών ηλεκτρικού ρεύματος 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Ηλε-

κτρισμού κ. Shaker, τον Ιούλιο τρέχοντος έτους αναμέ-

νονται νέες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος ως αποτέλεσμα περαιτέρω περικοπών στις κρατικές 

επιδοτήσεις των ενεργειακών προϊόντων. Κατά τον κ. 

Shaker, το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης προέβλεπε 

πλήρη εξάλειψη των εν λόγω επιδοτήσεων τον προσεχή 

Ιούλιο, ωστόσο κατόπιν επανασχεδιασμού του μέτρου, η 

εξάλειψή τους μετατέθηκε χρονικά για το τέλος του οι-

κονομικού έτους 2021/22. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Ηλεκτρισμού, κατά το οικονομικό έτος 

2016/17 το κράτος δαπάνησε EGP64 δισ. σε επιδοτήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2017 

οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν κατά 15% 

έως 36%, ως αποτέλεσμα περικοπών των επιδοτήσεων. 

Κατά το Υπουργείο, το επίπεδο των φετινών αυξήσεων 
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θα είναι «ανεκτό» σε σύγκριση με το μέσο εισοδηματικό 

επίπεδο του πληθυσμού. 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας τον 

Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2018 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου διατήρησε 

σταθερή την προκαθορισμένη ισοτιμία της λίρας προς το 

δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων 

με τα τελωνεία, τόσο για τον Ιανουάριο όσο και για το 

Φεβρουάριο 2018, στο επίπεδο των 16 λιρών ανά δολλά-

ριο, για πέμπτο και έκτο συνεχόμενο μήνα, αντίστοιχα. Η 

επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας 

έναντι του αμερικανικού δολλαρίου διατηρήθηκε σταθε-

ρή τόσο το Δεκέμβριο όσο και τον Ιανουάριο, ανερχόμε-

νη στις 17,62 λίρες στο τέλος Ιανουαρίου.  

 

Ενεργοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας υποβοήθη-

σης Αιγυπτίων εξαγωγέων 

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εμπορίου & Βιομη-

χανίας κ. Kabil, στη διάρκεια του Ιανουαρίου αναμένε-

ται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία διαδικτυακή πλατ-

φόρμα με τίτλο “Expo Egypt”, η οποία θα περιλαμβάνει 

πληροφόρηση για αγορές του εξωτερικού, κλαδικές με-

λέτες και μελέτες αγορών προϊόντων στο εξωτερικό, 

καθώς και εργαλεία “matchmaking” Αιγυπτίων εξαγω-

γέων με ξένους εισαγωγείς, με σκοπό τη στήριξη των 

αιγυπτιακών εξαγωγών σε επιλεγμένες αγορές στόχους. 

Σύμφωνα με τον κ. Kabil, στη διάρκεια του τρέχοντος 

έτους θα υλοποιηθούν ειδικά προγράμματα στήριξης 

αλλά και επιμόρφωσης / καθοδήγησης (“export coach-

ing”) των Αιγύπτιων εξαγωγέων, ειδικότερα δε εκείνων 

μικρού και μεσαίου μεγέθους, με τη συνεργασία του 

UNDP. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε προγραμμα-

τιζόμενη διοργάνωση μεγάλης εκθεσιακής εκδήλωσης 

στο Κάιρο, με σκοπό την προώθηση του εμπορίου της 

Αιγύπτου με τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου. 

 

Υποβολή αιγυπτιακού αιτήματος στην COMESA για 

τη θέση του γενικού γραμματέα 

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εμπορίου 

& Βιομηχανίας κ. Kabil, η Αίγυπτος υπέβαλε επίσημο 

αίτημα στην Κοινή Αγορά Χωρών Ανατολικής & Νότιας 

Αφρικής (COMESA) προκειμένου να αναλάβει τη θέση 

του γενικού γραμματέα του οργανισμού κατά την προσε-

χή περίοδο. Ο κ. Kabil συμπλήρωσε ότι το εν λόγω αι-

γυπτιακό αίτημα αντανακλά τη σημασία που αποδίδει η 

Αίγυπτος στην ενδυνάμωση του ρόλου της στην αφρικα-

νική ήπειρο, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

εμπορίου της με τα κράτη της COMESA. Όπως ανέφερε 

ο κ. Kabil, η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών στις χώρες 

COMESA ανέρχεται σε πλησίον του $1,7 δισ., ενώ εκεί-

νη των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες σε $600 εκατ.    

Το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει έκτακτη δαπάνη για 

προμήθεια φαρμάκων 

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Υγείας, κ. Emad, ανακοίνωσε 

στις 10/1 ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την 

άμεση σύναψη σύμβασης ύψους EGP30 εκατ. με το με-

γάλο εγχώριο όμιλο “Egyptian Pharmaceutical Trading 

Company” για την προμήθεια από το κράτος φαρμάκων 

που βρίσκονται σε έλλειψη στην αγορά. Σύμφωνα με τον 

Υπουργό, υπάρχουν στην εγχώρια αγορά σημαντικές ελ-

λείψεις σε 9 φαρμακευτικά σκευάσματα (κυρίως για α-

ντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών και νόσου Parkinson), 

ενώ οι εν λόγω ελλείψεις οφείλονται βασικά σε αθέμιτες 

πρακτικές των εισαγωγικών εταιρειών, οι οποίες δεν διο-

χετεύουν τα φάρμακα στην αγορά, αλλά τα κρατούν 

προσβλέποντας σε πιθανές αυξήσεις των τιμών τους. Κα-

τά τον Υπουργό, η κυβέρνηση σκοπεύει να δημιουργήσει 

στρατηγικό απόθεμα στα συγκεκριμένα σκευάσματα, 

προκειμένου να αποφύγει μελλοντικές ελλείψεις. Σημει-

ώνεται ότι εδώ και πάνω από ένα έτος παρατηρούνται 

συστηματικά ελλείψεις στη διαθεσιμότητα φαρμάκων 

στην αιγυπτιακή αγορά, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής 

υποτίμησης της λίρας έναντι του δολλαρίου, που κατέ-

στησε την εισαγωγή τους εξαιρετικά δαπανηρή. 

 

Αυξήσεις τιμών σε σειρά φαρμακευτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της υπηρεσίας 

φαρμάκων του αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας κας 

Zeyada στα μέσα Ιανουαρίου, οι τιμές σειράς 30 περί-

που φαρμακευτικών σκευασμάτων αυξήθηκαν με από-

φαση της υπηρεσίας, εξαιτίας των ελλείψεων που παρα-

τηρούνται στη διαθεσιμότητά τους στην αγορά. Συγκε-

κριμένα, αυξήσεις μεταξύ 10% και 50% έχουν σημειω-

θεί μεταξύ άλλων στις τιμές φαρμάκων κατά του διαβή-

τη, της αρτηριακής πίεσης, καθώς και καρδιολογικών 

και νευρολογικών φαρμάκων. Σύμφωνα με την κα 

Zeyada, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αποφάσι-

σε την αύξηση των τιμών των προαναφερόμενων φαρ-

μάκων εξαιτίας παραπόνων που διατύπωσαν οι φαρμα-

κευτικές εταιρείες περί υψηλού κόστους παρασκευής 

τους, έναντι χαμηλών τιμών διάθεσής τους στην αγορά. 

Η κα Zeyada ανέφερε εξάλλου πως σήμερα σημειώνο-

νται ελλείψεις στη διαθεσιμότητα 222 φαρμακευτικών 

σκευασμάτων στην αιγυπτιακή αγορά, καθώς και ότι η 

κίνηση του Υπουργείου για αυξήσεις των τιμών των 

φαρμάκων που βρίσκονται σε έλλειψη είχε σκοπό τη 

διόρθωση των τιμών τους ώστε να αντιμετωπιστούν 

άμεσα οι ελλείψεις. Η κα Zeyada δήλωσε περαιτέρω ότι 

δε θα πρέπει να αναμένεται γενικευμένη άνοδος των 

τιμών των φαρμάκων στην αιγυπτιακή αγορά. 

 

Αύξηση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων 

στην Αίγυπτο το 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στατιστικά στοι-

χεία, ο όγκος πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών 

που λειτουργούν στην Αίγυπτο το 2017 αυξήθηκε κατά 

24% έναντι του 2016 και ανήλθε σε EGP51,59 δισ. 
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(περίπου $2,9 δισ.). Κατά τα στοιχεία, 20 φαρμακευτικές 

εταιρείες κατείχαν μερίδιο 62,6% των εγχώριων πωλή-

σεων φαρμάκων το 2017. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 

Novartis Egypt Company, Glaxo Smith Kline, Pharco 

Pharmaceuticals, Sanofi Aventis, Amoun Pharmaceutical, 

EIPICO, Eva Pharma, Hikma Pharmaceuticals, Medical 

Union Pharmaceuticals, Multi Apex Pharma, Global 

Napi, Marcyrl Pharmaceutical Industries, AstraZeneca, 

Abbott, Merck & Co., MSD, Servier Egypt, SEDICO 

Pharmaceutical και Bayer.  

 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών αγροτικών προϊ-

όντων το 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του αιγυπτιακού Συμβου-

λίου Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Agricultural Ex-

port Council), στη διάρκεια του 2017 η αξία των εξαγω-

γών αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 3% σε $2,2 

δισ., έναντι $2,1 δισ. το 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 

στα κύρια εξαγόμενα αιγυπτιακά αγροτικά προϊόντα στη 

διάρκεια του ενδεκαμήνου του 2017 συμπεριλαμβάνο-

νται τα εσπεριδοειδή (με εξαγωγές $523,23 εκατ.), οι 

πατάτες (εξαγωγές $270,38 εκατ.), τα κρεμμύδια και τα 

σκόρδα (εξαγωγές $215,54 εκατ.) και τα λοιπά φρούτα 

(εξαγωγές $335,03 εκατ.). Δέκα χώρες εμφανίζονται να 

απορρόφησαν το 65% των αιγυπτιακών εξαγωγών που 

αντιστοιχούν σε $1,3 δισ. το ενδεκάμηνο του 2017, μετα-

ξύ των οποίων, στην πρώτη θέση η Ρωσία (με εισαγωγές 

$290,52 εκατ.), ακολουθούμενη από τις Σ. Αραβία 

(εισαγωγές $286,68 εκατ.) και Ολλανδία (εισαγωγές 

$143,41 εκατ.). 

 

Διάψευση αυξήσεων στην τιμή του κρατικά διατιθέ-

μενου ρυζιού 

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση διέψευσε στις 20/1 την πρό-

σφατη φημολογία περί αύξησης της τιμής του ρυζιού που 

διατίθεται από κρατικά σημεία πώλησης κατά EGP200 

ανά τόνο, διευκρινίζοντας ότι η τιμή του κρατικά διατιθέ-

μενου ρυζιού παραμένει σταθερή στο επίπεδο των 

EGP6,5 ανά κιλό. Το αρμόδιο Υπουργείο Εφοδιασμού 

ανέφερε ότι προμηθεύει με ποσότητες ρυζιού πλησίον 

των 50.000 τόνων σε μηνιαία βάση τη Γενική Αρχή Προ-

μηθειών (GASC), σε τιμή EGP6.100 ανά τόνο, καθώς 

επίσης ότι τα στρατηγικά αποθέματα ρυζιού διατηρού-

νται σε ασφαλή επίπεδα και καλύπτουν τις ανάγκες της 

εγχώριας ζήτησης. Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο 2017, 

το Υπουργείο Εφοδιασμού είχε ανακοινώσει ότι το εγχώ-

ρια παραγόμενο ρύζι επαρκεί για την κάλυψη της ζήτη-

σης κατά το προσεχές δωδεκάμηνο. 

 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών δομικών υλικών 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του αιγυπτιακού Συμβου-

λίου Εξαγωγέων Δομικών Υλικών (Export Council for 

Building Materials), οι εξαγωγές του κλάδου στη διάρ-

κεια του 2017 ανήλθαν σε $5,08 δισ., αυξημένες κατά 

3% έναντι εκείνων του 2016 ($4,92 δισ.). Κατά την 

έκθεση, το 77% των εξαγωγών δομικών υλικών του 2017 

αφορούσε μεταλλουργικά προϊόντα, οι εξαγωγές των 

οποίων ανήλθαν σε $3,9 δισ., αυξημένες κατά 1% έναντι 

του 2016. Μεταξύ αυτών, οι εξαγωγές προϊόντων σιδή-

ρου αυξήθηκαν κατά 97% το 2017 ανερχόμενες σε $863 

εκατ., ενώ εκείνες προϊόντων χαλκού αυξήθηκαν επίσης 

κατά 47% ανερχόμενες σε $237 εκατ. Από τις λοιπές κα-

τηγορίες δομικών υλικών, οι εξαγωγές προϊόντων γυα-

λιού αυξήθηκαν κατά 41% ανερχόμενες σε $339 εκατ., 

εκείνες τσιμέντου αυξήθηκαν κατά 49% ανερχόμενες σε 

$94 εκατ., ενώ αυτές προϊόντων κεραμουργίας αυξήθη-

καν κατά 29% ανερχόμενες σε $158 εκατ.  

 

Το αιγυπτιακό κράτος αυξάνει την τιμή αγοράς της 

ζάχαρης από τους παραγωγούς 

Στο τέλος Ιανουαρίου, το Υπουργείο Εφοδιασμού ανα-

κοίνωσε την αύξηση της τιμής αγοράς από τους παρα-

γωγούς της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στο επίπεδο 

των EGP720 ($40,75) ανά τόνο, έναντι EGP700 ανά 

τόνο που ίσχυε προηγουμένως. Η εν λόγω αύξηση αιτιο-

λογείται ως μέσον «κάμψης» της απροθυμίας των παρα-

γωγών να διαθέσουν τη ζάχαρη στο κράτος κατά το ξε-

κίνημα της φετινής περιόδου συγκομιδής του ζαχαροκά-

λαμου. Το αιγυπτιακό κράτος προσδοκά το επίπεδο πα-

ραγωγής ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο να φθάσει τους 1 

εκατ. τόνους στη διάρκεια της φετινής περιόδου συγκο-

μιδής, η οποία διαρκεί από τον Ιανουάριο έως το Μάιο. 

Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος παράγει επίσης ετησίως 1,3 

εκατ. τόνους ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, ενώ το συνο-

λικό επίπεδο της εγχώριας κατανάλωσης ζάχαρης ανέρ-

χεται σε 3 εκατ. τόνους ετησίως. Το κενό μεταξύ εγχώ-

ριας προσφοράς και ζήτησης καλύπτεται μέσω μίγματος 

κρατικών και ιδιωτικών εισαγωγών, ωστόσο η χώρα 

αντιμετωπίζει συχνά ελλείψεις ζάχαρης –με πρόσφατο 

αποκορύφωμα την «κρίση της ζάχαρης» του έτους 2016

- εξαιτίας των στρεβλώσεων στη λειτουργία της αγοράς 

και του υψηλού βαθμού κρατικής παρέμβασης σε αυτήν. 

 

Η Κίνα επιτρέπει τις εισαγωγές αιγυπτιακών χουρ-

μάδων 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας στο 

τέλος Ιανουαρίου, η Κίνα ενέκρινε πρόσφατα τις εισα-

γωγές αιγυπτιακών χουρμάδων, ενώ έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για έγκριση των εισαγωγών και αιγυπτια-

κών ροδιών στην κινεζική αγορά. Ο Υπουργός Γεωργίας 

κ. El-Banna δήλωσε σχετικά ότι «η απόκτηση πρόσβα-

σης στην κινεζική αγορά ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο 

για την ενίσχυση των εξαγωγών αιγυπτιακών χουρμά-

δων και προς άλλες χώρες», ενώ επισήμανε ότι «η ετή-

σια αιγυπτιακή παραγωγή χουρμάδων ανέρχεται σε 1,3 

εκατ. τόνους και μεγαλύτερη παραγωγός περιφέρεια 

είναι αυτή της Matrouh» (στη βόρεια ακτή της Αιγύ-

πτου, δυτικά της Αλεξάνδρειας).      

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 5  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Χρηματοδότηση βιομηχανικών ζωνών στην Qena 

από κονδύλια της ΠΤ 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου & 

Βιομηχανίας, το Υπουργείο χρηματοδότησε πολύ πρό-

σφατα την κατασκευή υποδομών σε δύο βιομηχανικές 

ζώνες στην περιφέρεια της Qena, με κονδύλια ύψους 

EGP150 εκατ. (EGP75 εκατ. για εκάστη), στο πλαίσιο 

του προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 

ανάπτυξη της Άνω Αιγύπτου, που περιλαμβάνει συνολι-

κό ύψος χρηματοδοτήσεων $500 εκατ. Σημειώνεται ότι 

η πρώτη φάση του προγράμματος της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας για την Άνω Αίγυπτο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

6 συνολικά βιομηχανικών ζωνών, 2 στην περιφέρεια 

Qena και 4 στην περιφέρεια Sohag.    

 

Ινδική εταιρεία εκσυγχρονίζει εκκοκκιστήριο αιγυ-

πτιακού βαμβακιού με επένδυση $2,3 εκατ. 

Η αιγυπτιακή εταιρία Cotton and Textile Industries 

Holding υπέγραψε σύμβαση ύψους $2,3 εκατ. με την 

ινδική εταιρεία Bajaj Clothing με σκοπό την αυτοματο-

ποίηση της διαδικασίας εκκοκκισμού των προϊόντων 

της, δήλωσε στις αρχές Ιανουαρίου ο Υπουργός Δημό-

σιων Επιχειρήσεων Ashraf el-Sharkawy. Σύμφωνα με 

τους όρους του σχετικού συμβολαίου ο εξοπλισμός αυ-

τοματοποίησης θα παραδοθεί στο εργοστάσιο της Misr 

Cotton Ginning στο Fayoum για να τεθεί σε λειτουργία 

πριν από τον Αύγουστο του 2018. Η εν λόγω δράση ε-

μπίπτει στο πλαίσιο της ανάπτυξης 11 εκκοκκιστηρίων 

βαμβακιού στις αιγυπτιακές περιφέρειες. 

«Οι ινδικές εταιρείες ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις 

επενδύσεις στην Αίγυπτο για να φθάσουν τα $6 δισ. 

μέχρι το 2020», δήλωσε ο Khaled Abul Makarem, επι-

κεφαλής του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Αιγύπτου-

Ινδίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ειδών ένδυσης 

Classic Fashion, που εδρεύει στο Νέο Δελχί, δήλωσε 

τον Ιούλιο ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει νέα επιχείρηση 

υφασμάτων στην αγορά της Αιγύπτου με κεφάλαιο 

EGP1 δισ. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ Αιγύπτου και Ινδίας σημείωσαν άνοδο 11,8% 

φθάνοντας τα $1,421 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-

Μαΐου 2017, σε σύγκριση με $1,270 δισ. την αντίστοιχη 

περίοδο του 2016. 

Σε ό,τι αφορά το αιγυπτιακό βαμβάκι, είναι παγκοσμίως 

γνωστό για την υψηλή του ποιότητα και τις μακρές ίνες 

του που παράγουν ένα ελαφρύ ανθεκτικό ύφασμα με 

απαλή αίσθηση. Οι εξαγωγές βαμβακιού της Αιγύπτου 

μειώθηκαν κατά 38,4% το 4ο  τρίμηνο της γεωργικής 

περιόδου 2016/2017, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 

του 2017, περιορισμένες στα 86.000 qantar 

(1q=157,7kg), σε σύγκριση με περίπου 140.000 qantar 

την ίδια περίοδο το 2016. 
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Η Αίγυπτος ευθυγραμμίζεται για την ίδρυση νέας 

χημικής εταιρείας 

Το Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου 

θα συστήσει νέα (κρατική) μετοχική εταιρεία στον πε-

τροχημικό τομέα υπό την επωνυμία “Heliopolis Sharaf 

Chemicals”, ανακοίνωσε ο Υπουργός Στρατιωτικής Πα-

ραγωγής κ. Mohamed el-Assar την Τρίτη 9/1. «Η εται-

ρεία θα εργαστεί για την παραγωγή και την εμπορία ε-

κρηκτικών και ενισχυτικών υλών, προς χρήση σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα», προστίθεται στη δήλωση. Ο κ. 

Assar σημείωσε ότι η νέα εταιρεία θα καλύψει τις ανά-

γκες των ενόπλων δυνάμεων, των εθνικών έργων και 

των εξορυκτικών εταιρειών. 

Ο χημικός τομέας της Αιγύπτου θεωρείται ένας από τους 

στρατηγικούς τομείς, καθώς προσθέτει αξία στους ορυ-

κτούς πόρους της χώρας. Οι εξαγωγές χημικών της Αι-

γύπτου αυξήθηκαν κατά 37%, φθάνοντας τα $1,7 δισ. 

κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2017, σε σύγκριση 

με $1,2 δισ. ετησίως τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με 

έκθεση του Συμβουλίου Εξαγωγών Χημικών και Λιπα-

σμάτων (CEC). 

Οι εξαγωγές πλαστικών και καουτσούκ αυξήθηκαν κατά 

19%, φθάνοντας στα $545 εκατ. στα τέλη Μαΐου σε 

σύγκριση με $460 εκατ. την ίδια περίοδο του προηγού-

μενου έτους. Κατά τους ίδιους πέντε μήνες, οι εξαγωγές 

λιπασμάτων και προϊόντων χαρτιού σημείωσαν αύξηση 

67% και 13% φθάνοντας στα $246 εκατ. και τα $214 

εκατ., αντίστοιχα. Οι εξαγωγές οργανικών χημικών αυ-

ξήθηκαν κατά 362% στα $151 εκατ., ενώ εκείνες μη ορ-

γανικών χημικών ουσιών αυξήθηκαν κατά 6% στα $103 

εκατ. 

Ο τομέας των χημικών προϊόντων στο σύνολό του θεω-

ρείται ότι αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ και το 12% 

του όγκου παραγωγής του βιομηχανικού τομέα, σύμφω-

να με επίσημα στοιχεία. Μέχρι το 2020, η Αίγυπτος σχε-

διάζει να παράγει περισσότερους από 3 εκατ. τόνους 

χημικών προϊόντων, βάσει ενός 20ετούς εθνικού σχε-

δίου, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων από 

αιθυλένιο και πολυαιθυλένιο, έως ολεφίνες και αρωματι-

κές ενώσεις. 

 

Σχέδια δημιουργίας κορεατικής βιομηχανικής ζώνης 

στη Marsa Matrouh 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιανουαρί-

ου, ομάδα κορεατικών επιχειρηματικών ομίλων διεξήγε 

πρόσφατα διαπραγματεύσεις με τον Κυβερνήτη της περι-

φέρειας Matrouh (στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου στη 

Μεσόγειο), για δημιουργία βιομηχανικής ζώνης σε συνο-

λική έκταση 2 εκατ. feddans. Κατά τα δημοσιεύματα, οι 

βιομηχανικοί κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν στην εν 

λόγω ζώνη δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί από κορεα-

τικής πλευράς, ωστόσο εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει 90 

έως 100 εργοστάσια από διαφορετικές βιομηχανίες, τα 

προϊόντα των οποίων θα προορίζονται για εξαγωγή. Ε-

πιπλέον, η κορεατική πλευρά διεξάγει μελέτες σκοπιμό-

τητας που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον ένα 

εξάμηνο, προκειμένου να αποφασιστεί το ακριβές ύψος   
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των απαιτούμενων επενδύσεων για τη δημιουργία της 

βιομηχανικής ζώνης, αλλά και η σύνθεση αυτής. Σύμφω-

να με ανεπίσημες κρατικές πηγές, τα έργα κατασκευής 

της ζώνης εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν ως το τελευταίο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αφού προηγουμένως η αρ-

μόδια Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) μεριμνήσει 

για την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών 

(ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, υδροδότησης κλπ.) 

στην ως άνω έκταση. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, κα-

τόπιν σχετικού αιτήματος του Κυβερνήτη της περιφέ-

ρειας Matrouh, κ. Abou-Zeid, τεχνικό κλιμάκιο του Υπο-

υργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας επισκέφθηκε πρόσφα-

τα για επιθεώρηση την περιοχή όπου θα δημιουργηθεί η 

βιομηχανική ζώνη, ενώ έχει ανατεθεί στην IDA η εκπό-

νηση τεχνικών μελετών –έως τον Απρίλιο- αναφορικά με 

το χρονοδιάγραμμα και τα κόστη εγκατάστασης των α-

παραίτητων υποδομών.    

 

Εγκαινίαση επενδυτικών αναπτυξιακών έργων από 

τον Αιγύπτιο Πρόεδρο  

Στις 15/1, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε 

στην περιοχή Sadat City της περιφέρειας Menofia σειρά 

νέων επενδυτικών – αναπτυξιακών έργων στους κλάδους 

βιομηχανίας, υγείας και εκπαίδευσης, με την παρουσία 

του αναπληρωτή, ασκούντος καθήκοντα Π/Θ και Υπουρ-

γού Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly, του Υπουργού 

Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, του Υπουργού Υγείας 

κ. Emad El-Din, καθώς και άλλων υψηλών αξιωματού-

χων της κυβέρνησης. Στη διάρκεια των εγκαινίων, ο 

Πρόεδρος Al Sisi αναφέρθηκε με έμφαση στην ανάγκη 

επίσπευσης της ολοκλήρωσης της δημιουργίας μεγάλου 

κλωστοϋφαντουργικού βιομηχανικού συγκροτήματος 

στη Sadat City, συνολικού επενδυτικού κόστους $2,2 

δισ., από επτά σε τρία έως τέσσερα χρόνια, με χρηματο-

δότηση από το αιγυπτιακό κράτος σε συνεργασία με την 

Κίνα. Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε ο Υπουργός 

Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, το μεγάλο βιομηχανι-

κό συγκρότημα των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας και 

ενδύματος στη Sadat City θα καταλαμβάνει έκταση 3,1 

εκατ. τετρ. μέτρα, θα περιλαμβάνει 568 εργοστάσια, το 

87% της επένδυσης θα προέρχεται από ξένα κεφάλαια, η 

πρώτη φάση του σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2020 με 

57 εργοστάσια και ύψος επενδύσεων $230 εκατ. και η 

πέμπτη και τελευταία το 2024, ενώ αναμένεται να προ-

σφέρει έως 160 χιλ. θέσεις εργασίας.  

Κατά τον κ. Kabil, ο συνολικός αριθμός βιομηχανικών 

μονάδων στην ως άνω περιοχή ανέρχεται σε 632, συνολι-

κού ύψους επενδύσεων EGP24,5 δισ., στους κλάδους 

κλωστοϋφαντουργίας, δομικών υλικών, χημικών, ηλε-

κτρικών ειδών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και παρα-

γωγής τροφίμων. Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά δημο-

σιεύματα, την τελευταία διετία έχουν κατασκευαστεί 79 

νέες βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή Sadat City, συ-

νολικού ύψους επενδύσεων EGP2,5 δισ.    
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Σχέδια για νέα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα 

στην Άνω Αίγυπτο 

Σε δηλώσεις του στις 21/1 στο πλαίσιο εγκαινίασης νέων 

επενδυτικών έργων από τον Πρόεδρο Al Sisi, ο Αιγύπτιος 

Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil αποκάλυψε 

τα κυβερνητικά σχέδια για δημιουργία μεγάλου βιομηχα-

νικού συμπλέγματος στην περιοχή του Beni Suef, νοτίως 

του Καΐρου, όπου θα στεγαστούν παραγωγικές μονάδες 

εφοδιασμού των βιομηχανιών μηχανολογικού εξοπλι-

σμού, με συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό ύψους 

EGP15 δισ. (περίπου $847 εκατ.). Ο Υπουργός διευκρίνι-

σε μάλιστα ότι η υλοποίηση της πρώτης φάσης δημιουρ-

γίας του βιομηχανικού συμπλέγματος –το οποίο εκτιμά-

ται ότι όταν ολοκληρωθεί θα γεννήσει περί τις 11.000 

άμεσες θέσεις εργασίας- έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με 

τον κ. Kabil, η περιφέρεια του Beni Suef επιδεικνύει το 

τελευταίο διάστημα αλματώδη βιομηχανική ανάπτυξη, 

σημαντικό μέρος της οποίας οφείλεται στις δημόσιες ε-

πενδύσεις προς στήριξη αυτής, ύψους EGP723 εκατ. με-

χρι τώρα. Κατά τον Υπουργό, το αιγυπτιακό κράτος έχει 

διαθέσει συνολική επιφάνεια περίπου 700 χιλ. τετρ. με-

τρων για ανάπτυξη μεσαίου μεγέθους βιομηχανιών στις 

περιοχές των νέων πόλεων Beni Suef και Assiut στην 

Άνω Αίγυπτο, ενώ έχει εξάλλου ξεκινήσει η δημιουργία 

βιομηχανικού συμπλέγματος δομικών υλικών επενδυτι-

κού προϋπολογισμού EGP6 δισ. και επίκειται η εγκαινία-

ση επενδυτικού σχεδίου εργοστασιακής μονάδας παρα-

γωγής φωτοβολταϊκών κυττάρων στην περιφέρεια της 

Qena, επίσης στην Άνω Αίγυπτο, επενδυτικής αξίας 

EGP370 εκατ. Σύμφωνα με τον κ. Kabil, ο τρέχων σχε-

διασμός της αιγυπτιακής κυβέρνησης περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση 10 βιομηχανικών ζωνών ανά την επικράτεια 

της χώρας ως το τέλος του 2018. 

 

Προσέλκυση της μεγαλύτερης ξένης επένδυσης από το 

Νοέμβριο 2016 

Όπως ανακοίνωσε στις 22/1 η Υπουργός Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, η Αίγυπτος εξασφάλισε 

τη μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση –εκτός πετρελαϊκού 

κλάδου- από την εποχή της απελευθέρωσης της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας της λίρας το Νοέμβριο 2016. Συ-

γκεκριμένα, ο εμιρατινός όμιλος Al Ghurair Group συμ-

φώνησε να επενδύσει κεφάλαια $333 εκατ. στην κατά-

σκευή νέας βιομηχανικής μονάδας κατεργασίας ζάχαρης, 

συνολικού επενδυτικού κόστους $450 εκατ. Πιο αναλυτι-

κά, η θυγατρική του εμιρατινού ομίλου, Canal Sugar Co., 

θα διατηρήσει μερίδιο 33% στο νέο επενδυτικό project, 

το οποίο τοποθετείται 265 χλμ. νοτίως του Καΐρου στην 

Άνω Αίγυπτο (περιφέρεια Minya) και περιλαμβάνει επί-

σης εκτάσεις επιφάνειας 181 χιλ. feddans για καλλιέργεια 

ζαχαροκάλαμου, ενώ στη συνέχεια, μετά την παρέλευση 

τριετίας και την ολοκλήρωση της νέας βιομηχανικής μο-

νάδας, θα αυξήσει το μερίδιό της στο 51% του κεφα-

λαίου της επένδυσης, το οποίο θα ανέλθει συνολικά σε 

$1 δισ.  
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Το νέο εργοστάσιο ζάχαρης θα διαθέτει παραγωγική δυ-

ναμικότητα 1 εκατ. τόνων ετησίως, ποσότητα που επαρ-

κεί για να καλύπτει περίπου το 80% του χάσματος μετα-

ξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης ζάχαρης. Σημειώνε-

ται ότι στην επένδυση μετέχουν επίσης αιγυπτιακοί 

όμιλοι, μεταξύ των οποίων η επενδυτική τράπεζα Al 

Ahly Capital Holding.  

 

Μεγάλη επένδυση στον κλάδο αλουμινίου με κινεζικά 

κεφάλαια 

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής της αι-

γυπτιακής Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) κ. Ab-

del Razek, έχει τεθεί ο «θεμέλιος λίθος» νέας βιομηχανι-

κής μονάδας παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου, 

στη βιομηχανική ζώνη της Ataqa στην περιφέρεια του 

Σουέζ, επενδυτικής αξίας $100 εκατ., η κατασκευή της 

οποίας χρηματοδοτείται από κινεζικά, σαουδαραβικά και 

αιγυπτιακά κεφάλαια. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει δια-

θέσει προς το σκοπό αυτό έκταση 16 χιλ. τετρ. μέτρων, 

ενώ η νέα μονάδα του κινεζικού ομίλου Guangzhou 

Goodsense θα διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 

3 εκατ. μέτρων σύνθετων πάνελ αλουμινίου, ικανή να 

καλύψει το 70% των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Συ-

νέταιρος του κινεζικού ομίλου για την υλοποίηση της 

επένδυσης είναι η αιγυπτιο-σαουδαραβική κοινοπραξία 

WellBond, η οποία παράγει ετησίως 600 χιλ. μέτρα σύν-

θετων πάνελ αλουμινίου κατέχοντας μερίδιο 8%-9% της 

εγχώριας αγοράς. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η 

νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ως τον 

προσεχή Ιούλιο, με συμμετοχή αιγυπτιακών επενδυτικών 

κεφαλαίων κατά 25%, κινεζικών κατά 30% και σαουδα-

ραβικών κατά 45%.        

 

Σημαντική πρόοδος στην εξέλιξη του έργου “Al 

Robeky Leather City” 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Εμπο-

ρίου & Βιομηχανίας κ. Kabil στο πλαίσιο επίσκεψής του 

στο τέλος Ιανουαρίου στην υπό ανάπτυξη «Πόλη του 

Δέρματος» (“Al Robeky Leather City”, κοντά στην Badr 

City στο New Cairo), εντός του Φεβρουαρίου αναμένε-

ται παραδοθούν οι τελευταίες παραγωγικές μονάδες στο 

πλαίσιο της πρώτης φάσης της υπό κατασκευή νέας βιο-

μηχανικής πόλης. Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της 

“Al Robeky Leather City” περιλαμβάνει 82 συνολικά 

εργοστάσια που αποτελούνται από 322 παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο συνολικός 

αριθμός των εργοστασίων που λειτουργούν σήμερα στη 

νέα, καθετοποιημένη βιομηχανική πόλη δέρματος ανέρ-

χεται σε 25, ενώ ως το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται 

να τεθούν σε λειτουργία ακόμη 25 παραγωγικές μονά-

δες. Κατά τον κ. Kabil, σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα 

η μετεγκατάσταση 70 μικρών βυρσοδεψείων που στεγά-

ζονται στην περιοχή Magra El-Oyoun του Παλαιού Καΐ-

ρου στη νέα βιομηχανική πόλη. Σημειώνεται ότι το κό-

στος μετεγκατάστασης των μικρών βυρσοδεψείων από 

την περιοχή Magra El-Oyoun στη νέα βιομηχανική πόλη 
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έχει αναλάβει το αιγυπτιακό κράτος.   

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες 

της δεύτερης φάσης της νέας «Πόλης του Δέρματος», 

που εκτείνεται σε 135 χιλ. τετρ. μέτρα, προχωρούν με 

εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν 

έως τον προσεχή Απρίλιο. Σύμφωνα με τον κ. Kabil, οι 

εγκαταστάσεις της νέας βιομηχανικής πόλης θα περι-

λαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες του κλάδου δέρμα-

τος, από την κατεργασία και τα βυρσοδεψεία, έως απο-

θήκες για δερμάτινα είδη, καθώς και χημικά και τεχνο-

λογικά κέντρα.  

 

Συμβάσεις του Υπουργείου Γεωργίας για ανάπτυξη 5 

πτηνοτροφικών μονάδων 

Όπως ανέφερε στο τέλος Ιανουαρίου ο αιγυπτιακός οι-

κονομικός Τύπος, το Υπουργείο Γεωργίας υπέγραψε 

συμβάσεις για την κατασκευή 5 μεγάλων πτηνοτροφι-

κών μονάδων, δια συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα 

επί τη βάσει σχήματος “Build-Operate-Transfer” (BOT), 

που αναμένεται να δημιουργήσουν άνω των 2.000 

άμεσων θέσεων εργασίας. Το συνολικό ύψος των απαι-

τούμενων επενδύσεων ανέρχεται σε EGP1,433 δισ. σε 

χρονικό ορίζοντα τριακονταετίας, ενώ οι συμβάσεις πε-

ριλαμβάνουν τη διάθεση γαιών συνολικής επιφάνειας 

12.275 feddans στις περιφέρειες Qena, Sohag, Beni Suef 

και Matrouh. Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, 

τις συμβάσεις των έργων κατασκευής των πτηνοτροφι-

κών μονάδων ανέλαβαν οι όμιλοι TIBA Poultry Grand-

parents Company (θα της διατεθούν 7.000 feddans γης 

στην περιφέρεια Beni Suef, με συνολικό ύψος επενδύ-

σεων EGP230 εκατ.), Qena Poultry Co. (θα της διατε-

θούν 2.500 feddans γης στην περιοχή El Marashda, με 

συνολικό ύψος επενδύσεων EGP263 εκατ.) και CPC-

Cairo Poultry Co. που ανήκει στον κουβεϊτιανό όμιλο Al 

Kharafi Group (θα της διατεθούν 2.750 feddans γης 

στην περιφέρεια Matrouh για την υλοποίηση περισσότε-

ρων επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό ύψος επενδύσε-

ων EGP917 εκατ.). 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Arab Contractors και Orascom συνασπίζονται για την 

ανάληψη του έργου κατασκευής του πρώτου μείζονος 

τροχιόδρομου monorail της Αιγύπτου 

Οι  δύο ως άνω κολοσσιαίοι εργολάβοι της Αίγυπτου 

ανακοίνωσαν ότι ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να 

κερδίσουν την εντολή κατασκευής του πρώτου μείζονος 

σιδηροδρομικού έργου – γραμμής monorail εντός της 

προσεχούς περιόδου. 

Το Υπουργείο Στέγασης της χώρας έχει καλέσει εγχώ-

ριες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν τις προ-

σφορές τους για το εν λόγω έργο, ανέφερε ο Mohsen 

Salah, πρόεδρος της Arab Contractors προσθέτοντας ότι 

η Orascom είχε υποβάλει νωρίτερα πλήρη μελέτη για 

την εκτέλεσή του. Όπως αναφέρθηκε, τα έργα θα περι-

λαμβάνουν την αλλαγή της τοποθεσίας των εγκαταστά-

σεων κοινής ωφέλειας και των κατασκευών, καθώς και 

τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και την εγκατάσταση  
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των σιδηροδρομικών γραμμών. 

Η κοινοπραξία των δύο προαναφερθέντων Ομίλων ανα-

μένεται να υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με τη 

γνωστή Καναδική εταιρεία Bombardier Company, με 

κόστος άνω των $1,4 δισ. Η κατασκευή της γραμμής 

monorail αποσκοπεί στη σύνδεση της περιοχής της 6ης 

Οκτωβρίου με τη Γκίζα. 

 

Επενδύσεις ύψους EGP22,5 δισ. σε οδικά έργα την 

τριετία 2014-2017 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο κλα-

δικός Τύπος, κατά την τριετία 2014-2017 το αιγυπτιακό 

κράτος επένδυσε κονδύλια ύψους EGP22,5 δισ. 

(περίπου $1,27 δισ.) σε έργα κατασκευών δρόμων και 

γεφυρών. Οι εν λόγω επενδύσεις περιλαμβάνουν κονδύ-

λια EGP12,8 δισ. για κατασκευή 10 νέων οδικών αρτη-

ριών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Οδο-

ποιίας (“National Roads Project”), καθώς και κονδύλια 

EGP5,7 δισ. για αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμε-

νων οδικών συνδέσεων, συνολικού μήκους 2.000 χλμ., 

κονδύλια EGP1,9 δισ. για κατασκευή 4 διαμετακομιστι-

κών κόμβων στο Νείλο και τέλος κονδύλια EGP2,1 δισ. 

για κατασκευή γεφυρών, κυρίως κατά μήκος των εθνι-

κών οδικών αρτηριών “Desert Road” και “Cairo-Suez 

Road”. Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, το ύψος των 

κονδυλίων που δαπανώνται σε τρέχοντα προγράμματα 

επέκτασης των οδικών υποδομών ανέρχεται σε EGP32,9 

δισ. (περίπου $1,86 δισ.), εκ των οποίων κονδύλια 

EGP16 δισ. αφορούν το Εθνικό Πρόγραμμα Οδοποιίας 

(κατασκευή 8 νέων οδικών αρτηριών), κονδύλια EGP7 

δισ. αφορούν αναβαθμίσεις υφιστάμενων οδικών συνδέ-

σεων συνολικού μήκους 2.500 χλμ., κονδύλια EGP8,5 

δισ. αφορούν την κατασκευή 8 νέων διαμετακομιστικών 

κόμβων και κονδύλια EGP1,4 δισ. αφορούν την κατά-

σκευή γεφυρών.  

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Κεντρική Τράπεζα παρατείνει την ισχύ μέτρων 

στήριξης στον τουρισμό 

Με πρόσφατη απόφασή της, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-

πτου αποφάσισε να παρατείνει, έως το Δεκέμβριο 2018, 

την ισχύ των οδηγιών που είχε απευθύνει στις εγχώριες 

τράπεζες στις αρχές του 2016, με βάση τις οποίες θα πρέ-

πει να γίνονται δεκτά αιτήματα επιχειρηματιών του χει-

μαζόμενου τουριστικού κλάδου για αναβολή αποπληρω-

μής οφειλών τους από τραπεζικό δανεισμό για περίοδο 

έως 3 έτη. Η Κεντρική Τράπεζα παρέτεινε επίσης, έως το 

Δεκέμβριο 2018, την ισχύ ανάλογων οδηγιών προς τις 

τράπεζες από τα τέλη του 2015, με βάση τις οποίες επι-

τρέπεται η επί εξάμηνο άτοκη καθυστέρηση αποπληρω-

μής οφειλών εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, που 

προέρχονται από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. 
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Αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό κατά 123,5% 

το 2017 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα έσοδα της Αιγύπτου 

από τον τουρισμό αυξήθηκαν το 2017 κατά 123,5% σε 

ετήσια βάση, ανερχόμενα σε $7,6 δισ. Παράλληλα, ο α-

ριθμός των εισερχόμενων από το εξωτερικό τουριστών 

αυξήθηκε κατά 54% φθάνοντας τα 8,3 εκατ., παραμένο-

ντας ωστόσο σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα έναντι 

εκείνων του 2010, όταν είχαν επισκεφθεί τη χώρα 14,7 

εκατ. τουρίστες. 

 

Σύμβαση για κατασκευή μεγάλου τουριστικού έργου 

στη βόρεια ακτή 

Όπως ανέφερε στα μέσα Ιανουαρίου ο εγχώριος οικονο-

μικός Τύπος, ο μεγάλος όμιλος real estate developers 

Emaar Misr for Development (θυγατρική του εμιρατινού 

ομίλου Emaar Properties) υπέγραψε δύο συμβάσεις συνο-

λικής αξίας EGP2 δισ. (περίπου $112,9 εκατ.) με τους 

κατασκευαστικούς ομίλους Arabian Construction Com-

pany (ACC, ΗΑΕ) και Orascom Construction (Αίγυπτος), 

για την κατασκευή της πρώτης φάσης του μεγάλου έργου 

τουριστικών εγκαταστάσεων “Marassi Marina” στη βό-

ρεια ακτή της Αιγύπτου (πλησίον του Ελ Αλαμέιν). Οι 

συμβάσεις αφορούν την κατασκευή μαρίνας με δυναμι-

κότητα υποδοχής 300 σκαφών αναψυχής, επιπλωμένων 

κατοι-κιών συνολικής επιφάνειας 95.000 τετρ. μέτρων, 

καθώς επίσης και χώρων αναψυχής και εμπορικών κα-

ταστημάτων επιφάνειας 4.500 τετρ. μέτρων. Τα κατά-

σκευαστικά έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως 

το 2020.   
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Event: Furnex Exhibition  

Duration: 8-11/2/2018  

Tel.: +(202) 2794-7227 – 2795-4520, 2528-5036  

Fax: +202-2795-6104, 2528-5037, ext. 115  

Website: http://furnexthehome.com  

Organizer : 
Chamber of Woodworking & Furniture Industry, Egyptian 

Furniture Export Council 

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

vention and Exhibition Center 

Event: EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPS  

Duration: 12-14/2/2018  

Tel.: +(20) 100-1783246 (Ms. Noha Kabbani, Project Manager) 

Website, e-mail: http://www.egyps.com, noha-egyps@acg-itf.com   

Organizer : DMG Events Middle East 

Hall No.: New Egypt International Exhibition Center  

Event: Defile Kids Exhibition  
Duration: 16-18/2/2018  
Tel.: +(202) 2401-9488, 2403-5345  
Fax: +(202) 2405-1618  
Website: http://defiledegypte.com/main.htm  
Organizer : Defile D'Egypte Co. 

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

Convention & Exhibition Center  

Event: WOOD - TECH Exhibition  
Duration: 16-18/2/2018  
Tel.: +(202) 2289295 – 2289296  
Fax : +202- 2220632 

Website: http://www.woodtechegypt.com  
Organizer : Damietta Chamber of Commerce, MEDEXPO S.A. 

Hall No.: 
Exhibition Complex  Hall (4) - Cairo International Con-

vention & Exhibition Center  

Event: 

The 18th International Exhibition for Grain Industries 

Technology Mills Silos, Automatics Bakery Lines, Food-

ers, Pasta Equipments, Rice Mills & Oil Factories, Bis-

cuits Factories - Grain TECH  
Duration: 20-22 /2/2018  
Tel.: +(202) 2342-3934  
Fax : +(202) 2342-3935  
Website: http://www.igmfairs.com   
Organizer : International Exhibition Organizing Group - IGM  

Hall No.: Hall 19, Cairo Fair Grounds, Nasr City  
Event: Egyptian Dental Show (EDS)  
Duration: 21-23/2/2018  
Tel.: .+(202) 2405-1400  
Fax : +(202) 2405-1400  
Organizer : Egyptian Dental Trade Association 

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

vention & Exhibition Center  

Event: Egy Home Tex Exhibition  
Duration: 22-25/2/2018  
Tel.: +(202) 3335-5423  
Fax : +(202) 3336-7979  

Organizer : Vision Co. (Website: http://www.egyhometex.com)  

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

Center  
  

http://furnexthehome.com/
http://www.egyps.com/
mailto:noha-egyps@acg-itf.com
http://defiledegypte.com/main.htm
http://www.woodtechegypt.com/
http://www.igmfairs.com/
http://www.egyhometex.com/
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Ιανουάριος 2018: Κεντρικός δείκτης EGX30 Χρηματιστηρίου 
Αιγύπτου



 

 

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  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

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 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net

