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Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $44,03 δισ. τον Απρίλιο 2018
Στο τέλος Απριλίου τρέχοντος έτους, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου
9
ανήλθαν σε $44,03 δισ., έναντι $42,61 δισ. στο τέλος Μαρτίου, $42,52 δισ. στο τέλος
Φεβρουαρίου και $38,21 δισ. στο τέλος Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι τα συναλλαγμα11 τικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει το τελευταίο δεκάμηνο σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών του 2011.
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Αύξηση των φορολογικών εσόδων της Αιγύπτου το 2ο εξάμηνο 2017/18
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), τα δημόσια έσοδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους εκτιμώνται αυξημένα κατά 37,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
οικονομικού έτους 2016/17, σε EGP302,5 δισ. ($17,2 δισ.), εκ των οποίων EGP249
δισ. ($14,1 δισ.) αποτελούν φορολογικά έσοδα. Κατά την CAPMAS, τα φορολογικά
έσοδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017/18 εκτιμάται πως αντιπροσωπεύουν το
82,3% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy στις αρχές Μαΐου, η κυβέρνηση στοχεύει
σε αύξηση της αναλογίας των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ στο επίπεδο του
17% με 18% κατά την προσεχή τετραετία, έναντι ποσοστού 14,25% κατά το τρέχον
έτος. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού έτους (2018/19),
ο στόχος για τα συνολικά φορολογικά και τελωνειακά έσοδα ανέρχεται σε
EGP770,28 ($43,77 δισ. με τρέχουσες ισοτιμίες), έναντι EGP624,20 δισ. ($35,47 δισ.)
κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Ελαφρότατη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 13,12% τον Απρίλιο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Απρίλιο 2018 ελαφρότατη αποκλιμάκωση έναντι του
Μαρτίου, ανερχόμενος σε 13,12% σε ετήσια βάση, έναντι 13,32% το Μάρτιο, 14,4%
το Φεβρουάριο και 17,07% τον Ιανουάριο. Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα τον Απρίλιο 2018, ανερχόμενος σε 11,62% σε ετήσια βάση, έναντι
11,59% το Μάρτιο, 11,88% το Φεβρουάριο και 14,35% τον Ιανουάριο.
Κυβερνητικός στόχος ο περιορισμός του ελλείμματος σε 6,2% του ΑΕΠ το
2019/20
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) για τη νομισματική πολιτική, η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα σε ποσοστό 6,2% του ΑΕΠ έως το οικονομικό έτος 2019/20. Σημειώνεται
ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε έλλειμμα της τάξεως του 9,8% του ΑΕΠ στο τέλος του
τρέχοντος οικονομικού έτους (2017/18), έναντι ποσοστού 10,9% του ΑΕΠ που αντιπροσώπευε το έλλειμμα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2016/17). Σημειώνεται εξάλλου ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονομικών κ.
Al-Garhy ανέφερε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης
της τάξεως του 6% με 7% κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και στην επίτευξη
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πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος κατά το προσεχές οικονομικό έτος, της τάξεως του 0,2% του ΑΕΠ.
Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι, σε πρόσφατες εκτιμήσεις της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης (EBRD) ανέφερε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αιγύπτου συνέχισε να επιταχύνεται για πέμπτο
διαδοχικό τρίμηνο, φθάνοντας το 5,3% σε ετήσια βάση
κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους
(2017/18). Κατά την EBRD, η επιτάχυνση της οικονομικής
ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους κλάδους βιομηχανίας,
εμπορίου, τουρισμού και κατασκευών, καθώς και στην
παρατηρούμενη ανάκαμψη του κλάδου εξορύξεων. Οι εκτιμήσεις της EBRD αναφέρουν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 5,3% και του 5,5% κατά τα οικονομικά έτη 2017/18 και 2018/19, αντίστοιχα.
Κρατικές δαπάνες εκπαίδευσης και υγείας στον προϋπολογισμό του 2018/19
Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, το συνολικό ύψος των κρατικών δαπανών για τους τομείς εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και υγείας στο σχέδιο του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018/19 ανέρχεται σε
EGP177,4 δισ. (περίπου $9,93 δισ.). Κονδύλια ύψους
EGP115,6 δισ. πρόκειται να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ κονδύλια ύψους EGP61,8 δισ.
στον τομέα υγείας, αυξημένα τα μεν πρώτα κατά 8%, τα δε
δεύτερα κατά 13% έναντι του τρέχοντος οικονομικού
έτους. Παρά την αύξηση των εν λόγω κονδυλίων, όπως
επισήμανε ο οικονομικός Τύπος, η αναλογία τους ως ποσοστών του αιγυπτιακού ΑΕΠ δε βρίσκεται στα επιθυμητά
επίπεδα που προβλέπει το σύνταγμα της χώρας, της τάξεως
του 3% για την υγεία και του 4% για την εκπαίδευση, αλλά
κινείται στα επίπεδα του 1,18% όσον αφορά την υγεία και
του 2,2% όσον αφορά την εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η
αναλογία των κονδυλίων για δαπάνες εκπαίδευσης,
έρευνας και υγείας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του
2018/19 ανέρχεται σε ποσοστό πλησίον του 12,5% των
συνολικών κρατικών δαπανών.
Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης σε 5,4% κατά το 3ο τρίμηνο του 2017/18
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προγραμματισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2017/2018) αυξήθηκε σε 5,4%
έναντι 5,3% και 5,2% κατά το δεύτερο και το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους, αντίστοιχα, και έναντι 4,3% κατά το
τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους
(2016/17).
Σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος το εννεάμηνο του έτους 2017/18
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου
Προγραμματισμού, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στη
διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου οικονομικού έτους
2017/18 εμφανίστηκε μειωμένο κατά 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου οικονομικού έτους,
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κυρίως εξαιτίας της παρατηρηθείσας αύξησης των
μη πετρελαϊκών εξαγωγών, κατά 12%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέος διαδικτυακός και διαδραστικός Επενδυτικός Χάρτης της Αιγύπτου
Εδώ και λίγο καιρό έχει τεθεί σε λειτουργία ο πολυαναμενόμενος και πολλάκις ανακοινωθείς ηλεκτρονικός Επενδυτικός Χάρτης της Αιγύπτου, ο οποίος
παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα
επενδυτικά σχέδια και τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στην αιγυπτιακή επικράτεια, καθώς και τα
προσφερόμενα επενδυτικά κίνητρα ανά γεωγραφική
περιοχή της χώρας, τα διοικητικά και νομικά απαιτούμενα και τις διαδικασίες για αδειοδότηση, και
διάθεση κρατικής γης για επενδυτικά σχέδια ανά τη
χώρα, τις διαθέσιμες υποδομές κ.α. Το εν λόγω καθ’
όλα σοβαρό πόνημα παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει επένδυση στην Αίγυπτο υπό οιαδήποτε μορφή, σχήμα και
περιεχόμενο να διερευνήσει όλες τις υφιστάμενες
δυνατότητες και σύμφωνα με τα επιθυμητά κριτήρια
(κλαδικά, γεωγραφικά, καθεστώς κλπ.). Ο Επενδυτικός Χάρτης, ο οποίος αναρτήθηκε πρόσφατα στο
Διαδίκτυο, αποτελεί –σύμφωνα με το Υπουργείο
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας- το νέο, σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων
για επενδύσεις στη χώρα. Η περιήγηση στον οικείο
ιστότοπο, ο οποίος βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση και είναι δεκτικός προσθηκών και βελτιώσεων
μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.investinegypt.gov.eg/
English/Pages/explore.aspx?map=true.
Αναπτυξιακά κονδύλια για τη χερσόνησο του
Σινά ύψους EGP275 δισ.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το αιγυπτιακό
κράτος έχει εξασφαλίσει κονδύλια συνολικού ύψους
EGP275 δισ. ($15,4 δισ. με βάση την τρέχουσα ισοτιμία), για την ανάπτυξη της χερσονήσου του Σινά
κατά την προσεχή τετραετία. Τα εν λόγω κονδύλια
προέρχονται τόσο από τα κρατικά ταμεία, όσο και
από δάνεια διεθνών και περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών. Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της αιγυπτιακής κυβέρνησης για το Σινά περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου οδικού
δικτύου, τη δημιουργία οικιστικών και βιομηχανικών κατασκευαστικών συμπλεγμάτων, την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης, νοσοκομείων και δικτύων αποχέτευσης.
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Κρατικές επενδύσεις στην Άνω Αίγυπτο και το Σινά
το οικονομικό έτος 2018/19
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Προγραμματισμού
κας El-Saeed στο πλαίσιο του οικονομικού συνεδρίου
που έλαβε χώρα στο Κάιρο κατά το διήμερο 5-6/5, υπό
την αιγίδα του ΔΝΤ, της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, το αιγυπτιακό κράτος έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του
προσεχούς οικονομικού έτους κονδύλια δημοσίων επενδύσεων ύψους EGP26 δισ. (περίπου $1,48 δισ.) για αναπτυξιακά έργα στις περιφέρειες της Άνω Αιγύπτου, καθώς επίσης κονδύλια ύψους EGP3 δισ. (περίπου $170,5
εκατ.) για αναπτυξιακά έργα στις περιφέρειες Βορείου
και Νοτίου Σινά.
Συζητήσεις με Παγκόσμια Τράπεζα για λήψη δανείου
προς ανάπτυξη του Σινά
Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, η αιγυπτιακή
κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Παγκόσμια
Τράπεζα και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει δανειακή χρηματοδότηση συνολικού ύψους $5 δισ. με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στη χερσόνησο του Σινά. Κατά
τα δημοσιεύματα, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων &
Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr έχει ήδη ξεκινήσει τις
σχετικές συζητήσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα στη
διάρκεια του Απριλίου, για λήψη δανείου ύψους $1 δισ.
για την ανάπτυξη του Σινά.
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής κ. El-Kady, έως
το 2019 το αιγυπτιακό κράτος θα βρίσκεται σε θέση να
προσφέρει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών του ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης που
στοχεύει στη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή οικονομία. Σύμφωνα με τον κ. El-Kady, το Υπουργείο έχει ήδη
ξεκινήσει τη διαδικασία ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών στις κρατικές αρχές, ενώ επενδύει σημαντικά
κονδύλια στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τεχνολογίας 4ης γενιάς (4G). Κατά τον Υπουργό, η ψηφιακή πολιτική της κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ
άλλων, τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων (“smart
cities”), καθώς και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στη χώρα. Κατά τον κ. El-Kady, η
Αίγυπτος είναι η πρώτη χώρα της Μ. Ανατολής και Β.
Αφρικής η οποία διαθέτει στρατηγική για την ψηφιακή
μετάβαση και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου,
η οποία μάλιστα τυγχάνει χρηματοδοτικής υποστήριξης
από διεθνείς πηγές.
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Κυβερνητική πολιτική σταδιακής μετάβασης σε σύστημα άμεσων επιδοτήσεων
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την πλήρη αναμόρφωση
του συστήματος κρατικών επιδοτήσεων των τιμών, κυρίως όσον αφορά τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα
άμεσων επιδοτήσεων υπό μορφή μετρητών, οι οποίες θα
παρέχονται απ’ ευθείας στους δικαιούχους. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, αν και το ποσοστό
που αντιπροσωπεύουν οι επιδοτήσεις καυσίμων και ενέργειας επί των συνολικών δαπανών κρατικών επιδοτήσεων έχει μειωθεί διαχρονικά, από το επίπεδο του 64%
το οικονομικό έτος 2011/12 στο 33% στη διάρκεια του
τρέχοντος οικονομικού έτους, απαιτείται πλήρης μεταρρύθμιση του όλου συστήματος προκειμένου αφ’ ενός να
επιτευχθεί δραστική μείωση των κρατικών δαπανών
επιδοτήσεων και αφ’ ετέρου οι επιδοτήσεις να λαμβάνονται από τις πληθυσμιακές εκείνες ομάδες οι οποίες
τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Υπουργείου Προμηθειών, το 2017 ποσοστό
77% των Αιγυπτίων πολιτών μεσαίου προς ανώτερου
εισοδηματικού επιπέδου διέθεταν κάρτες σίτισης, οι οποίες αποτελούν το βασικό «εργαλείο» του αιγυπτιακού
κράτους προκειμένου να παρέχει τρόφιμα σε μειωμένες
τιμές στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού.
Όπως αναφέρουν εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές, η μετάβαση προς τις άμεσες επιδοτήσεις αναμένεται αφ’
ενός να μειώσει το επίπεδο διαφθοράς που παρατηρείται
στην πλευρά της προσφοράς βασικών αγαθών, καθώς
και στη διαχείριση του όλου συστήματος, και αφ’ ετέρου να περιορίσει τις μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές
καταστάσεις στην αγορά βασικών αγαθών. Η μετάβαση
προς ένα σύστημα άμεσων επιδοτήσεων αποτελεί εν των
κυρίων πυλώνων της πολιτικής οικονομικών μεταρρυθμίσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης, ενώ εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα η αιγυπτιακή διοίκηση ενημερώνει
τις βάσεις δεδομένων των σημερινών αποδεκτών επιδοτήσεων, προσπαθώντας να εντάξει στο νέο σύστημα τις
φτωχότερες κατηγορίες του πληθυσμού.
Σύσταση 5.203 νέων επιχειρήσεων στην Αίγυπτο από
τις αρχές του έτους
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στο τέλος Απριλίου το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων & Διεθνούς
Συνεργασίας, από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχουν
συσταθεί στη χώρα 5.203 νέες επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος καταβληθέντων εταιρικών κεφαλαίων EGP18,9
δισ., εκ των οποίων κεφάλαια ύψους EGP12 δισ. αφορούσαν συστάσεις επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα εντός
του Μαρτίου. Κατά το Υπουργείο, η «όρεξη» των εγχώριων επιχειρηματιών έχει μεγαλώσει, ιδιαίτερα κατόπιν
της εκκίνησης λειτουργίας του νέου κέντρου εξυπηρέτησης επενδυτών στο πλαίσιο της Γενικής Αρχής Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI), το οποίο δημιουρ-
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γήθηκε με βάση τη νέα επενδυτική νομοθεσία του 2017
και παρέχει πλήρες φάσμα νομικών, διοικητικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με την Υπουργό Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, «το κέντρο εξυπηρέτησης
επενδυτών συγκεντρώνει εκπροσώπους από 66 διαφορετικές κρατικές αρχές, οι οποίοι, με τις συντονισμένες
υπηρεσίες που παρέχουν, έχουν συμβάλει στο να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη σύσταση επιχείρησης
σε μόλις μία ημέρα».
Το Κουβέιτ εγκρίνει οριστικά την παράταση του χρόνου ωρίμανσης 2 χρηματοδοτήσεων προς την Αίγυπτο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) το Κουβέιτ ενέκρινε οριστικά την παράταση του χρόνου ωρίμανσης δύο προθεσμιακών χρηματοδοτικών του καταθέσεων προς την Αίγυπτο, συνολικής αξίας $4 δισ., για ακόμη ένα έτος, έως το Σεπτέμβριο 2019. Οι δύο κουβεϊτιανές καταθέσεις, αξίας $2
δισ. εκάστη, είχαν ληφθεί το Σεπτέμβριο 2013 και τον
Απρίλιο 2015, αντίστοιχα.
Συνέδριο για την οικονομική ανάπτυξη στην Αίγυπτο
(Κάιρο, 5-6/5/2018)
Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, το διήμερο 5
-6/5 έλαβε χώρα στο Κάιρο συνέδριο για την οικονομική
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας στην Αίγυπτο, υπό την αιγίδα του ΔΝΤ, της
Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) και της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο
Αιγύπτιος Υπουργός Οικονομικών, κ. Al-Garhy, αναφέρθηκε στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στους βασικούς δημοσιονομικούς στόχους δραστικού περιορισμού του ελλείμματος
και του δημοσίου χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ, έως το
έτος 2020. Σε σχετική του τοποθέτηση στο πλαίσιο του
συνεδρίου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του
ΔΝΤ, κ. Lipton, αναφέρθηκε στην επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της αιγυπτιακής κυβέρνησης, η οποία κατόρθωσε να αντιμετωπίσει εντονότατες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της κρίσης συναλλάγματος, του υψηλού πληθωρισμού, του υψηλότατου ελλείμματος και
δημοσίου χρέους, οι οποίες κορυφώθηκαν το έτος 2016,
και να αποκαταστήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα
και την εμπιστοσύνη των αγορών μέσα σε μόλις μία διετία. Κατά τον κ. Lipton, η Αίγυπτος βρίσκεται σήμερα
στο σημείο που θα πρέπει να διευρύνει και εμβαθύνει το
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη με δικαιότερο καταμερισμό
των αποτελεσμάτων της μεταξύ του ραγδαία αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και δημιουργία θέσεων εργασίας
και ένταξη του νεανικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Ο κ. Lipton τάχθηκε υπέρ της εξυγίανσης και μεγέθυνσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, της βελτίωσης της διαφάνειας του δημόσιου τομέα, του επιχειρηματικού κλίματος και του κλίματος «νομικής / κανονιστικής
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σταθερότητας και ασφάλειας», που θα φέρουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και επενδύσεις, της μείωσης των μέτρων
προστασίας των εγχώριων βιομηχανιών από το διεθνή
ανταγωνισμό ως μέσου ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητάς τους και επέκτασής τους στις διεθνείς αγορές, και
ασφαλώς υπέρ της χρήσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών
με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Έκθεση του Πανεπιστημίου Harvard τοποθετεί την
Αίγυπτο μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών
Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Διεθνούς Ανάπτυξης
(Center for International Development – CID) του αμερικανικού Πανεπιστημίου Harvard, η οποία δημοσιεύτηκε
στις 3/5, η Αίγυπτος κατετάγη τρίτη –μετά τις Ινδία και
Ουγκάντα- μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών, με χρονικό ορίζοντα έως το 2026. Η έκθεση
προβλέπει ότι η αιγυπτιακή οικονομία θα μεγεθύνεται
κατά 6,63% ετησίως κατά μέσο όρο στη διάρκεια της
προσεχούς οκταετίας. Όπως σημείωσε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, οι προβλέψεις της έκθεσης βασίζονται
στο βαθμό «οικονομικής πολυπλοκότητας» της οικονομίας εκάστης χώρας, που απεικονίζει την πολυμορφία και
την επιτήδευση των παραγωγικών δυνατοτήτων των χωρών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εξαγωγές τους. Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι το ότι εκείνες οι χώρες που έχουν μετατοπίσει τις οικονομίες τους σε περισσότερο πολύπλοκους κλάδους δραστηριότητας, θα είναι
αυτές που θα επιτύχουν τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης κατά την προσεχή δεκαετία.
Συνεργασία Αιγύπτου – Οικονομικού Συμβουλίου Αφρικής-Ασίας
Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στις
5/5 ο Αιγύπτιος Υπουργός Δημοσίων Επιχειρήσεων κ.
Badawi υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του νεοσύστατου
Οικονομικού Συμβουλίου Αφρικής-Ασίας (Afro-Asian
Economic Council – AAEC), με αντικείμενο την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας και της δραστηριοποίησης της Αιγύπτου στο χώρο ευθύνης του Συμβουλίου, με επικέντρωση της συζήτησης στις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν για αιγυπτιακούς κρατικούς ομίλους να συμμετάσχουν στην κατασκευή της νέας πόλης
“Silk City” (“Madinat Al-Hareer”) στο βόρειο Κουβέιτ,
καθώς και της προς τούτο το σκοπό συμμετοχή τους σε
διεθνές συνέδριο που θα λάβει χώρα για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο το Μάρτιο 2019.
Τριμερής συνάντηση για το αιθιοπικό Μεγάλο Φράγμα στην Αντίς Αμπέμπα
Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 15/5
έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα, προγραμματισμένη τριμερής συνάντηση αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων Αιγύπτου-ΣουδάνΑιθιοπίας, αποτελούμενων από τους ΥΠΕΞ, τους αρμόδιους Υπουργούς Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης και τους
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επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των τριών χωρών.
Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν από αιγυπτιακής πλευράς ως εποικοδομητικές, με θετικότερα και απτά αποτελέσματα έναντι των προηγούμενων, καθώς συμφωνήθηκαν ορισμένα βασικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) η υποβολή προς τον γαλλικό όμιλο
BRL Group που συνέταξε τη μελέτη επιπτώσεων του
αιθιοπικού Μεγάλου Φράγματος σχολίων και διευκρινιστικών ερωτημάτων από εκάστη πλευρά τα οποία θα
πρέπει να έχουν απαντηθεί σε διάστημα τριών εβδομάδων, β) η σύσταση τριμερούς επενδυτικού ταμείου υποδομών για την από κοινού χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων υποδομών στις τρεις χώρες, καθώς και γ) η
σύσταση τριμερούς ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που θα εξετάσει τις επιπτώσεις του Φράγματος και
θα υποβάλει την έκθεσή της έως τον Αύγουστο τρέχοντος έτους. Οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε νέα συνάντηση των αντιπροσωπειών τους, αυτή τη φορά στο Κάιρο, το διάστημα 12-13/6, καθώς και σε αλλεπάλληλες
συναντήσεις στη συνέχεια του καλοκαιριού, με σκοπό
τη συνέχιση και ουσιαστική πρόοδο των συνομιλιών.
Επίσης, συμφώνησαν τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου
κορυφής σε τακτική βάση, ανά εξάμηνο. Σημειώνεται
ότι προηγουμένως, τόσο στις αρχές Απριλίου όσο και
στις αρχές Μαΐου, οι εν θέματι τριμερείς συνομιλίες είχαν καταλήξει σε αδιέξοδο.
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβαθμίζει
το αξιόχρεο της Αιγύπτου
Στις 11/5, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard &
Poor’s (S&P) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε “B” από “B-” που ήταν προηγουμένως, διατηρώντας την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “B” και υποβαθμίζοντας τις προοπτικές του αξιόχρεου της χώρας, από θετικές σε σταθερές. Ο διεθνής οίκος πιστοποίησε την πρόοδο της Αιγύπτου όσον αφορά την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και
την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας,
χαρακτηρίζοντάς την ως τον κυρίαρχο παράγοντα που
συνέβαλε στην αναβάθμιση του αξιόχρεου. Σε σχετική
του ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονομικών, κ.
Al-Garhy, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση της αξιολόγησης του αιγυπτιακού αξιόχρεου, η
οποία κατά την άποψή του επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η
Αίγυπτος βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ενώ από την άλλη
αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης
στην αιγυπτιακή οικονομία, στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης τόσο του αιγυπτιακού κράτους, όσο και του ιδιωτικού τομέα.
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Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο εγκρίνει χρηματοδότηση
της ΕΤΕπ για μονάδα κατεργασίας υγρών λυμάτων
στην Αλεξάνδρεια
Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις
αρχές Μαΐου το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε συμφωνία παροχής τεχνικής υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με σκοπό την επέκταση και αναβάθμιση μονάδας κατεργασίας υγρών
λυμάτων στην Αλεξάνδρεια. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επιχορήγηση ύψους €400.000 από την ΕΤΕπ,
με σκοπό τη συνεισφορά στην υλοποίηση του έργου. Το
εν λόγω έργο στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών
αποχέτευσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας, καθώς και
στην εξασφάλιση μίας πρόσθετης πηγής υδάτινων πόρων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία.
Ολοκλήρωση 3ης αξιολόγησης προγράμματος μεταρρυθμίσεων από το ΔΝΤ
Στις 17/5 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη αξιολόγηση
από κλιμάκιο του ΔΝΤ της πορείας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Σημειωτέον ότι η αξιολόγηση από το κλιμάκιο του ΔΝΤ είχε ξεκινήσει στις 4/5,
ενώ η επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο για το
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης ανοίγει ουσιαστικά το
δρόμο για την εκταμίευση της 4ης δόσης, ύψους $2 δισ.,
της τριετούς διάρκειας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $12 δισ. Η
εκταμίευση θα λάβει χώρα πιθανότατα εντός του Ιουνίου
τρέχοντος έτους, αφού προηγουμένως τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης εγκριθούν από το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου. Το κλιμάκιο του ΔΝΤ διαπίστωσε κατ’
αρχάς την προσήλωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης στην
υλοποίηση του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο αρχίζει να αποφέρει καρπούς, ενώ χαιρέτισε τη βελτίωση όλων των μακροοικονομικών δεικτών κυρίως των δημοσιονομικών μεγεθών- και την τιθάσευση του πληθωρισμού, και παρότρυνε την Αίγυπτο να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, μεριμνώντας ιδιαίτερα για
την προστασία και ανακούφιση των οικονομικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Σημειώνεται ότι, αφού εκταμιευθεί η 4η δόση, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ως άνω χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα ανέρχεται σε $8 δισ. περίπου.
Συνεργασία Αιγύπτου με UNIDO και Ε.Ε. για την
ανάπτυξη κέντρου καινοτομίας
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου οικονομικού
Τύπου, στις 7/5 και στο πλαίσιο φόρουμ στρατηγικών
εταίρων που διοργανώθηκε στο νεοσύστατο αιγυπτιακό
κέντρο καινοτομίας, “Egypt’s Creative Hub”, στην περιοχή Mohandeseen του Καΐρου, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του αιγυπτιακού Κέντρου Βιομηχανικού Εκσυγχρονισμού (IMC) και του Οργανισμού των ΗΕ
για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO), με σκοπό την
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παροχή στήριξης στο ως άνω κέντρο καινοτομίας, υπό τη
μορφή τεχνικής και αναπτυξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης της δυναμικότητάς
του (“capacity building”).
Στο ως άνω φόρουμ στρατηγικών εταίρων καινοτομίας
παρέστησαν επίσης τόσο ο επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., Πρέσβης κ. Surkos, όσο και ο Ιταλός
Πρέσβης στην Αίγυπτο, κ. Cantini, καθώς η Ε.Ε. και η
Ιταλία συνεισφέρουν πόρους προς στήριξη του αιγυπτιακού κέντρου καινοτομίας. Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός
οικονομικός Τύπος, βασιζόμενος σε δηλώσεις της αρμόδιας βοηθού του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας για
διεθνή θέματα, κας Salem, «η Ε.Ε. έχει συνεισφέρει κονδύλια ύψους €6,1 εκατ. ως επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος προώθησης της καινοτομίας στη νότια Μεσόγειο, με σκοπό την ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανικών κλάδων, καθώς και τη δημιουργία
συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας».
Το αιγυπτιακό κέντρο καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Αιγύπτιο Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil το Νοέμβριο 2017, θα φιλοξενήσει και θα
παρέχει υποδομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε Αιγύπτιους επιχειρηματίες και σχεδιαστές
(designers) διαφόρων κλάδων των δημιουργικών βιομηχανιών (ενδύματος, κλωστοϋφαντουργίας, υαλουργίας,
εικαστικών τεχνών κλπ.). Απώτερο σκοπό της προσπάθειας αποτελούν η διάχυση της τεχνογνωσίας του βιομηχανικού σχεδίου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της εγχώριας παραγωγής. Η δημιουργία του “Egypt’s
Creative Hub” συνελήφθη ως ιδέα και χρηματοδοτήθηκε
από την Ε.Ε. -στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ENPI)- σε συνεργασία με την ιταλική υπηρεσία
αναπτυξιακής συνεργασίας και το UNDP, ενώ εμπίπτει
σε πρόγραμμα με τίτλο “Creative Mediterranean Project”, το οποίο υλοποιεί ο UNIDO, με σκοπό την παροχή
τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη clusters πολιτισμικών και δημιουργικών κλάδων σε περιοχές της νότιας
Μεσογείου. Το πρόγραμμα αφορά επτά μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου.
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και ILO
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA, στις αρχές Μαΐου υπογράφηκε μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό την
ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στον αιγυπτιακό ιδιωτικό τομέα. Η χρηματοδότηση των δράσεων της εν λόγω συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί,
σύμφωνα με το MENA, από κονδύλια που θα χορηγήσει
η νορβηγική κυβέρνηση, ύψους 30 εκατ. νορβηγικών
κορωνών (ήτοι $3,7 εκατ.), για περίοδο τριετίας. Στην
υπογραφή του πρωτοκόλλου παρέστησαν η Αιγύπτια
Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr
και ο επικεφαλής του εδώ Γραφείου της ILO, κ. Van
Rooij. Κατά την κα Nasr, η εν λόγω συνεργασία συνίστα-
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ται τόσο σε βοήθεια στην ανάπτυξη του αιγυπτιακού θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και σε τεχνική υποστήριξη
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους.
Σύμφωνα με την Αιγύπτια Υπουργό, η συνεργασία με
την ILO υποστηρίζεται τόσο από το Υπουργείο Επενδύσεων & Διεθνούς συνεργασίας, όσο και από τα Υπουργεία Εργατικού Δυναμικού και Τοπικής Ανάπτυξης, αλλά
και την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI) και
την Υπηρεσία Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(MSMEDA).
Σημειώνεται εξάλλου ότι στις 14/5, η MSMEDA υπέγραψε 5 συμβάσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις για την
ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης στην περιφέρεια
Assiut της Άνω Αιγύπτου, με χρηματοδότηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM).
16η σύνοδος ΜΔΕ Αιγύπτου-Σ. Αραβίας στο Ριάντ (13/5/2018)
Στο διάστημα 1-3/5 έλαβε χώρα στο Ριάντ η 16η σύνοδος της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας
μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Επικεφαλής
των δύο αντιπροσωπειών ήταν από αιγυπτιακής πλευράς
ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, και από
σαουδαραβικής ο Υπουργός Εμπορίου & Επενδύσεων κ.
Al-Qassabi. Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός
Τύπος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν την περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών οικονομικών τους σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς εμπορίου, βιομηχανίας και επενδύσεων,
ενώ επίσης συμφώνησαν να συνδιοργανώσουν σειρά
επαφών Αιγυπτίων και Σύρων επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στη Σ. Αραβία, προς διερεύνηση
των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών με σκοπό τη
διενέργεια επενδύσεων στην Αίγυπτο. Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν εξάλλου την προετοιμασία μελέτης σχετικά με αιγυπτιακή πρόταση για δημιουργία σαουδαραβικής βιομηχανικής ζώνης στη χώρα, την εντατικοποίηση
της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, με
έμφαση στην από κοινού ανάπτυξη θερμοκοιτίδων τεχνολογικών επιχειρήσεων (“technological incubators”),
καθώς επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς προώθησης των εκατέρωθεν εξαγωγών, βιομηχανίας, εναρμόνισης προτύπων / προδιαγραφών και τελωνειακών διαδικασιών. Σύμφωνα εξάλλου με τον εγχώριο
οικονομικό Τύπο, η αιγυπτιακή πλευρά ζήτησε την αδειοδότηση δύο κρατικών τραπεζών, της National Bank of
Egypt και της Banque Misr, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη Σ. Αραβία. Δράσεις συνεργασίας συμφωνήθηκαν επίσης στους τομείς προδιαγραφών και διαδικασιών εκτελωνισμού τροφίμων, εκατέρωθεν διευκολύνσεων στις διαδικασίες εγγραφής φαρμακευτικών
προϊόντων, καθώς και εκατέρωθεν αναγνώρισης και
βελτίωσης των δυνατοτήτων άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων.
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Ημερίδα για την Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων στο Κάιρο
Στις 13/5 έλαβε χώρα στο Κάιρο ημερίδα δια της οποίας
ανακοινώθηκε η διοργάνωση, στα μέσα του προσεχούς
Οκτωβρίου (14-18/10/2018) Εβδομάδας Υδάτινων Πόρων (“1st Cairo Water Week”, στο ξενοδοχείο Nile RitzCarlton), υπό την αιγίδα της αιγυπτιακής Προεδρίας. Την
Εβδομάδα θα διοργανώσει το αιγυπτιακό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων και Άρδευσης, με τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών και διεθνών εταίρων και δωρητών,
μεταξύ των οποίων η Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται
έντονα στην Αίγυπτο, έχοντας μέχρι τώρα παράσχει τόσο
τεχνική υποστήριξη, όσο και αναπτυξιακή βοήθεια σε
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υγρών λυμάτων, σε 12 αιγυπτιακές
περιφέρειες, ύψους €425 εκατ. Στην ημερίδα παρέστησαν
μεταξύ άλλων, ο Αιγύπτιος Υπουργός Υδάτινων Πόρων
& Άρδευσης κ. Abdel Ati, ο επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. Πρέσβης κ. Surkos, καθώς και ο
επικεφαλής περιφερειακών προγραμμάτων Μ. Ανατολής
& Β. Αφρικής του FAO, Δρ. Steduto.
Το κεντρικό θέμα της Εβδομάδας Υδάτινων Πόρων τιτλοφορείται “Water Conservation for Sustainable Development”, ενώ η Εβδομάδα θα χωρίζεται σε 5 θεματικές
ενότητες με τους ακόλουθους τίτλους: (α) Water Management for Sustainable Development”, (β) “Climate
Change & Environment”, (γ) “Water Scarcity, Health,
Sanitation Challenges & Opportunities”, (δ) “Science,
Technology & Innovation”, και (ε) “Transboundary Water Governance & Benefit Sharing”. Επιπλέον, παράλληλα με το συνεδριακό μέρος της Εβδομάδας, πρόκειται να
διοργανωθεί έκθεση προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογίας στον κλάδο διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπου θα
δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες
του κλάδου να καλλιεργήσουν επαφές με σκοπό την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Πληροφοριακό υλικό για
την Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων του Καΐρου μπορεί να
αντληθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στη διεύθυνση: http://www.cairowaterweek.eg.
Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων το Φεβρουάριο του 2018
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), τα εμβάσματα από Αιγύπτιους του
εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 11,6% το Φεβρουάριο του
2018, φθάνοντας τα $2 δισ., έναντι $1,8 δισ. το Φεβρουάριο του 2017, αντίστοιχα. Η συνολική αξία των εμβασμάτων κατά το διάστημα Ιουλίου 2017-Φεβρουαρίου
2018 εμφανίστηκε αυξημένη κατά $3,4 δισ. (24,1%)
έναντι της αντίστοιχης περιόδου ένα χρόνο νωρίτερα,
ανερχόμενη σε $17,3 δισ. έναντι $13,9 δισ., αντίστοιχα.
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Χρηματοδοτήσεις της International Finance Corporation προς την Αίγυπτο
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA, η International Finance Corporation (IFC) του
ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανακοίνωσε πρόσφατα την παροχή δανείου ύψους $15 εκατ. προς την Αίγυπτο, σε τοπικό νόμισμα, για την ενίσχυση του κλάδου
κατασκευών και της βιομηχανίας δομικών υλικών, με
έμφαση στην παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βαφών, κολλών
και μονωτικών υλικών για κατασκευές κτιρίων. Σύμφωνα με το MENA, η IFC έχει επενδύσει περίπου $3 δισ.
στον αιγυπτιακό ιδιωτικό τομέα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει πρόσθετα
κεφάλαια ύψους $1,5 δισ. στη διάρκεια της τρέχουσας
διετίας (2017-2018), είτε μόνη της, ή σε συνεργασία με
άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επενδυτικούς φορείς.
Σύσφιγξη
οικονομικών
σχέσεων
ΑιγύπτουΟυγκάντας
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της επίσημης επίσκεψης, στις αρχές Μαΐου,
του Προέδρου της Ουγκάντα κ. Museveni στην Αίγυπτο
και στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al
Sisi. Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, στη
διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε σειρά διμερών
συμφωνιών συνεργασίας στους τομείς γεωργίας, βιομηχανίας, ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη μνεία έγινε σε συμφωνίες συνεργασίας για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναμικότητας 4 MW στην Ουγκάντα, καθώς και για δημιουργία και διαχείριση από
την Αίγυπτο βιομηχανικών πάρκων στην Ουγκάντα. Οι
δύο ηγέτες εξήραν τη σημασία της εντατικοποίησης της
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των αφρικανικών κρατών σε πληθώρα τομέων (ανάπτυξης υποδομών, ενέργειας, μεταφορών), με ιδιαίτερη έμφαση στη συμφωνία
για την απελευθέρωση του εμπορίου και την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ τους
(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA),
που υπογράφηκε στη διάρκεια του περασμένου Μαρτίου
στο Κιγκάλι της Ρουάντα. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της
Ουγκάντα επισήμανε την εξαιρετική συμβολή της Αιγύπτου στην υλοποίηση σημαντικών έργων αναπτυξιακής
συνεργασίας στη χώρα του, ιδιαίτερα στους τομείς αντιπλημμυρικού ελέγχου, εξάλειψης ζιζανίων από τα
νερά του ποταμού Νείλου, καθώς και παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προεδρικής συνάντησης, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ κ. Shoukry αναφέρθηκε σε επικείμενη δραστηριοποίηση αιγυπτιακού
επιχειρηματικού ομίλου στην Ουγκάντα, συγκεκριμένα
στους τομείς ενέργειας και ηλεκτρισμού, σκοπούμενου
ύψους επενδύσεων $300 εκατ. Σημαντικό αντικείμενο
των συνομιλιών των δύο Προέδρων αποτέλεσε εξάλλου,
όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, το ζήτημα της δίκαιης και αδιατάρακτης ισορροπίας στη διαχείριση και
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την κατανομή των υδάτων του Νείλου, καθώς και οι
επιπτώσεις του αιθιοπικού Μεγάλου Φράγματος επί των
τρεχόντων μεριδίων των χωρών που βρέχονται από τον
ποταμό ή έχουν οικονομικά συμφέροντα επ’ αυτού, επί
των υδάτων του.
Σημειώνεται επί τη ευκαιρία ότι το τελευταίο διάστημα,
η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει
συμμαχίες όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των
υδάτων του Νείλου, με χώρες που βρίσκονται προς την
πλευρά των πηγών του ποταμού (“upstream countries”),
σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής
θέσης της έναντι του αδιεξόδου που διαφάνηκε, ιδιαίτερα από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ότι είχαν περιέλθει οι εν θέματι τριμερείς της συνομιλίες με τις κυβερνήσεις της Αιθιοπίας και του Σουδάν.
Φόρουμ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο Κάιρο (78/5/2018)
Στις αρχές Μαΐου έλαβε χώρα στο Κάιρο το 4ο Αιγυπτιακό Φόρουμ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), στις
εργασίες του οποίου παρέστησαν, από πλευράς της αιγυπτιακής κυβέρνησης, οι Υπουργοί Προγραμματισμού
κα El-Saeed, Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Wali, Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil και Τοπικής Ανάπτυξης κ.
El-Guindy. Το Φόρουμ παρακολούθησαν εκπρόσωποι
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα της χώρας, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
οι οποίοι παρουσίασαν σχέδια δράσεων για την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και λύσεων που θα μπορέσουν να οδηγήσουν την αιγυπτιακή
οικονομία σε άνθηση και να προσφέρουν αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης στους πολίτες της χώρας. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στη διάρκεια του Φόρουμ στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση των μικρών και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, για την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση εργαλείων μικροχρηματοδότησης,
για την ομαλή μετάβαση και ένταξη της παραοικονομίας
στην επίσημη οικονομία της χώρας, καθώς και για την
ενίσχυση της πρόσβασης του αιγυπτιακού πληθυσμού σε
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από το
επίσημο τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό
σύστημα της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς.
Συνέδριο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας
στην Αφρική (7-10/5/2018)
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, αιγυπτιακή αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό Επικοινωνιών &
Τεχνολογίας Πληροφορικής κ. Al Kady μετείχε στις εργασίες του 4ου συνεδρίου για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην αφρικανική ήπειρο, που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Ρουάντα, Κιγκάλι, το διάστημα
7-10/5.
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Στο εν λόγω συνέδριο μετείχαν πάνω από 4.000 εκπρόσωποι 75 χωρών, επικεφαλής αφρικανικών οργανισμών
και επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και εκπρόσωποι
μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών και επενδυτικών ταμείων. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση της τεχνολογίας
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την επίτευξη ισόρροπης και βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αφρικανικές χώρες. Ο Υπουργός κ.
Al Kady προέβαλε την πρόοδο που έχει σημειώσει η
Αίγυπτος στους ως άνω τομείς, υπογραμμίζοντας τους
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής τους -τους τρίτους υψηλότερους στην ευρύτερη περιοχή Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής- και τις υψηλές εξαγωγικές τους επιδόσεις, οι
οποίες μάλιστα πρόσφατα έχουν φθάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κρατικών εταιρειών
Στα μέσα Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε
την πρόθεσή της να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου την υλοποίηση του προγράμματος για τη διάθεση μετοχών
κρατικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου
(EGX). Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται να διατεθούν στο
Χρηματιστήριο μετοχές 4 έως 6 κρατικών και ημικρατικών εταιρειών, σε μία διαδικασία που θα διαρκέσει έως
τις αρχές του 2019. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές θα διατεθούν στο Χρηματιστήριο θα προέρχονται από τους κλάδους πετρελαίου και πετροχημικών, ενώ τα εκτιμώμενα
κρατικά έσοδα από τη διάθεση των μετοχών τους υπολογίζονται σε μεταξύ EGP15 και EGP18 δισ. Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος, η κρατική κατασκευαστική / τεχνική εταιρεία του κλάδου πετρελαιοειδών, Enppi, έχει ήδη
αναθέσει σε νομικό γραφείο την προετοιμασία της διάθεσης μετοχών της στο Χρηματιστήριο. Η Enppi αναμένεται να διαθέσει το 24% των μετοχών της προς το τέλος
του έτους. Επίσης, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA, η διοίκηση του ομίλου Misr
Insurance Holding Company ενέκρινε τη διάθεση μετοχών των θυγατρικών της, Misr Insurance και Misr Life
Insurance στο Χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η αιγυπτιακή
κυβέρνηση επέλεξε 23 κρατικές και ημικρατικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση ιδιωτικοποιήσεων μέσω διάθεσης μετοχών τους στο Χρηματιστήριο (“State IPO Program”), σχεδιάζοντας να διαθέσει
στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου (EGX) μερίδια μεταξύ
15% και 30% των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών.
Επιπλέον, στα μέσα Μαΐου η αιγυπτιακή κυβέρνηση
σύστησε υπουργική επιτροπή με σκοπό την εκπόνηση
και επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, Πετρελαίου, Εμπορίου & Βιομηχανίας, Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Δημοσίων Επιχειρήσεων, καθώς και τον επικεφαλής
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της γραμματείας νομοθετικών υποθέσεων του υπουργι- 50,1 μονάδες, από τις 49,2 μονάδες το Μάρτιο και τις
κού συμβουλίου.
49,7 μονάδες το Φεβρουάριο, με τις νέες παραγγελίες για
εξαγωγές να αυξάνονται για τέταρτο συνεχόμενο μήνα,
Στο κατώτατο σημείο τετραετίας η ανεργία στην Αί- και το επίπεδο παραγωγής του κλάδου μεταποίησης να
διατηρείται σε σταθερά επίπεδα.
γυπτο
Όπως ανακοίνωσε στις 19/5 το Υπουργείο Προγραμματισμού, ο δείκτης ανεργίας στην Αίγυπτο έπεσε στο καΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
τώτατο σημείο του της τελευταίας τετραετίας, καταγρά- Αύξηση της δραστηριότητας μικροχρηματοδοτήφοντας ποσοστό 10,6% στη διάρκεια του τρίτου τριμή- σεων το 1ο τρίμηνο 2018
νου του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ιαν.-Μαρτ. 2018), Το σωρευτικό ύψος των μικροχρηματοδοτήσεων στην
έναντι 12% ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με το Υπουρ- Αίγυπτο συνέχισε την ανοδική του πορεία με αύξηση
γείο, η αποκλιμάκωση της ανεργίας αναμένεται να συνε- κατά EGP1,3 δισ. (ή κατά 18%) στη διάρκεια του πρώχιστεί, με στόχο να φθάσει ο σχετικός δείκτης το 8,5% το του τριμήνου του τρέχοντος έτους, φθάνοντας το επίπεοικονομικό έτος 2021/22.
δο των EGP8,5 δισ. (περίπου $483 εκατ.), έναντι
Κατά το Υπουργείο, «η δραστική μείωση του επιπέδου EGP7,2 δισ. στο τέλος του 2017 (περίπου $409 εκατ.),
ανεργίας οφείλεται στη συντονισμένη πολιτική της αι- σύμφωνα με τον πρόεδρο της αιγυπτιακής Χρηματοοιγυπτιακής κυβέρνησης για δημιουργία θέσεων εργασίας κονομικής Ρυθμιστικής Αρχής (Financial Regulatory
σε ολόκληρη τη χώρα δια της διάθεσης κονδυλίων δημο- Authority – FRA, πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σίων επενδύσεων συνολικού ύψους $67,4 δισ. στη διάρ- EFSA), κ. Omran. Κατά τον κ. Omran, το 40% του
κεια της τελευταίας τετραετίας σε υλοποίηση αναπτυξια- όγκου των εγχώριων μικροχρηματοδοτήσεων αφορούσε
κών έργων και έργων υποδομών, με σκοπό την οικονομι- μικρού μεγέθους επιχειρηματικά / επενδυτικά projects
κή ανάπτυξη με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες αι- στην Άνω Αίγυπτο.
γυπτιακές περιφέρειες». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας Αποδέσμευση υψηλότοκων προθεσμιακών καταθέ(CAPMAS), το έτος 2017 ο αιγυπτιακός δείκτης ανερ- σεων από κρατικές αιγυπτιακές τράπεζες
γίας έπεσε στο 11,8%, έναντι 12,5% το 2016, με την α- Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, οι μενεργία των νέων (15-29 ετών) να ανέρχεται σε 24,8% γάλες κρατικές τράπεζες της Αιγύπτου, National Bank of
(20% για τους νεαρούς άνδρες και 36,5% για τις νεαρές Egypt (NBE) και Banque Misr, ανακοίνωσαν ότι θα ξεκιγυναίκες).
νήσουν στη διάρκεια του Μαΐου να αποδεσμεύουν κεφάλαια από υψηλότοκους λογαριασμούς προθεσμιακών
Φοροαπαλλαγές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαγ- καταθέσεων (CDs) και να τα επιστρέφουν στους πελάτες
τους. Συγκεκριμένα, η NBE πρόκειται να επιστρέψει
γέλλει ο Πρόεδρος Al Sisi
Σύμφωνα με αναφορές του αιγυπτιακού οικονομικού Τύ- σταδιακά συνολικά κεφάλαια ύψους EGP188 δισ. από
που, στο πλαίσιο του 5ου Εθνικού Φόρουμ Νεολαίας που προθεσμιακούς λογαριασμούς 18μηνης διάρκειας, ενώ η
έλαβε χώρα στο Κάιρο (16/5), ο Πρόεδρος της χώρας κ. Banque Misr αναμένεται να επιστρέψει στη διάρκεια του
Al Sisi εξήγγειλε την παροχή φοροαπαλλαγών πενταε- Μαΐου στους πελάτες της κεφάλαια ύψους EGP46 δισ.,
τούς διάρκειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ομοίως, από προθεσμιακούς λογαριασμούς 18μηνης διπροσχωρούν στην επίσημη οικονομία, εκπληρώνοντας άρκειας. Σημειώνεται ότι οι αιγυπτιακές κρατικές τράπεόλες τις σχετικές απαιτούμενες διαδικασίες. Όπως επισή- ζες είχαν προσφέρει υψηλότοκους προθεσμιακούς λογαμανε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, «τα στοιχεία που διαθέτει το ριασμούς, 18μηνης και τριετούς διάρκειας, με αποδόσεις
κράτος αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 20% και 16% αντίστοιχα, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο
λειτουργούν στη χώρα είναι εντελώς ανεπαρκή», γεγονός 2016, αμέσως μετά την απελευθέρωση της συναλλαγμαπου χαρακτήρισε ως «απαράδεκτο».
τικής ισοτιμίας της λίρας, με στόχο την κατά το δυνατό
σταθεροποίηση του αιγυπτιακού νομίσματος. Πρόσφατα,
Σε άνοδο τον Απρίλιο ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός οι αιγυπτιακές κρατικές τράπεζες έχουν αντικαταστήσει
τους ως άνω υψηλότοκους λογαριασμούς με λογαριατομέας της οικονομίας
Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον κλά- σμούς προθεσμιακών καταθέσεων, μεταβλητού ή και
δο μεταποίησης (PMI) για την Αίγυπτο που δημοσιεύει σταθερού επιτοκίου, το οποίο συμβαδίζει με το χαμηλόσε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής ανάλυ- τερο σημερινό επίπεδο των βασικών επιτοκίων της Κεσης της εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD, ο ιδιωτικός, ντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE).
μη πετρελαϊκός τομέας της αιγυπτιακής οικονομίας παρουσίασε μικρή άνοδο στη διάρκεια του Απριλίου 2018,
για δεύτερη μόλις φορά στο διάστημα των τελευταίων 31
μηνών, περνώντας μάλιστα το κατώφλι των 50 μονάδων
που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI αυξήθηκε τον Απρίλιο στις
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Κύριοι δείκτες αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα
(στοιχεία Δεκεμβρίου 2017)
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου
2017 οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς
της οικονομίας εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 12,5% σε
σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, ανερχόμενες συνολικά σε EGP1,463 τρισ. Αύξηση κατά 20,3% σημείωσε,
επίσης, το ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες ως το τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι του Δεκεμβρίου
2016, φθάνοντας σε EGP3,314 τρισ. Το ύψος των τραπεζικών τοποθετήσεων σε χρεόγραφα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου παρουσιάστηκε στο εν λόγω χρονικό
σημείο αυξημένο κατά 6,8% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο
σε EGP1,7 τρισ., ενώ το ύψος των στοιχείων ενεργητικού
του αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα εμφανίστηκε αυξημένο κατά 21,5% έναντι του Δεκεμβρίου 2016 και ανήλθε
σε EGP4,813 τρισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 75,5% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα,
ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευσαν
ποσοστό 78,5% των συνολικών ιδιωτικών καταθέσεων.
Από τις συνολικές τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, το 35,5% απορροφήθηκε από τη βιομηχανία,
το 29,3% από διάφορους κλάδους υπηρεσιών, το 9,6%
από το εμπόριο, το 1,1% από τη γεωργία και το 24,5%
από τα νοικοκυριά.
Χρηματοδοτήσεις ύψους EGP45 δισ. στον κατασκευαστικό κλάδο από την NBE
Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της National
Bank of Egypt (NBE) στις αρχές Μαΐου, κ. Aboul Fattouh, η τράπεζα εκτιμά ότι κατά το τρέχον οικονομικό
έτος (2017/18) το συνολικό ύψος των πιστώσεών της
προς τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο θα φθάσει το
επίπεδο των EGP45 δισ., έναντι συνολικής πιστωτικής
οροφής ύψους EGP65 δισ. Κατά τον κ. Aboul Fattouh, η
ετήσια πιστωτική οροφή προς τις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου αυξήθηκε δύο φορές, την πρώτη
από EGP30 δισ. σε EGP40 δισ., και στη συνέχεια σε
EGP65 δισ., προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
χρηματοδοτικές ανάγκες τους. Ο αντιπρόεδρος της NBE
δήλωσε επίσης ότι τα κέρδη της τράπεζας κατά το τρέχον
οικονομικό έτος αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια
επίπεδα με το προηγούμενο (2016/17), περί τις EGP13
δισ. (περίπου $735 εκατ.).
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής
Τράπεζας, στην συνεδρίαση της 17ης Μαΐου αποφάσισε
να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς,
με το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας να παραμένει
στο 16,75%, το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας στο 17,75% και το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής
Τράπεζας, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο να
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παραμένουν αμφότερα σταθερά στο 17,25%. Σημειώνεται ότι προηγουμένως, στις 15/2 και στις 29/3, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) είχε μειώσει δύο διαδοχικές
φορές τα βασικά επιτόκια αναφοράς, κατά συνολικά 200
μονάδες βάσης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, «η απόφαση διατήρησης αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων αναφοράς συνάδει με την πολιτική στοχευμένης μείωσης του πληθωρισμού, ο δείκτης του οποίου έφθασε τον Απρίλιο 2018 στα χαμηλότερα επίπεδά
του της τελευταίας διετίας», καθιστώντας ως εκ τούτου
μη αναγκαία μία νέα μείωση των επιτοκίων.
Επιπλέον, σύμφωνα με δήλωση του διοικητή της CBE κ.
Amer, το συνολικό ύψος των εισροών ξένου συναλλάγματος στο αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα από το Νοέμβριο 2016, οπότε υλοποιήθηκε η απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας, ανέρχεται σε άνω των $120 δισ.
Διεθνής δανεισμός κρατικών αιγυπτιακών τραπεζών
και εταιρειών
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος βασιζόμενος σε τραπεζικές πηγές, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
της Αιγύπτου, κρατικής ιδιοκτησίας, Banque Misr, ανέθεσε πρόσφατα στο διεθνή τραπεζικό όμιλο Citigroup να
οργανώσει για λογαριασμό της κοινοπρακτικό δάνειο
από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους $500 εκατ.,
λίγο καιρό μετά τη λήψη ανάλογου κοινοπρακτικού δανείου από το εξωτερικό, ύψους $600 εκατ., από τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, επίσης κρατικής ιδιοκτησίας,
National Bank of Egypt (NBE). Σύμφωνα εξάλλου με τον
οικονομικό Τύπο, πρόσφατα η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (Egyptian Electricity Holding Company) και η κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Telecom
Egypt) δανείστηκαν από τη διεθνή τραπεζική αγορά κεφάλαια $700 εκατ. και $900 εκατ., αντίστοιχα. Όπως ανέφεραν εγχώριοι αναλυτές, η λήψη των εν λόγω δανείων
αποτελεί σημάδι αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των
διεθνών δανειστών προς την αιγυπτιακή οικονομία, καθώς και ανάκαμψης του ενδιαφέροντός τους να παράσχουν δανειακές χρηματοδοτήσεις σε αιγυπτιακούς ομίλους του δημόσιου τομέα.
Αξιόλογη αύξηση των στοιχείων ενεργητικού της
Banque du Caire
Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού της τρίτης μεγαλύτερης αιγυπτιακής κρατικής τράπεζας, Banque du Caire,
η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης, αυξήθηκε κατά
14,5% στη διάρκεια του 2017, φθάνοντας στο τέλος του
έτους το επίπεδο των EGP150 δισ. (περίπου $8,4 δισ. με
τρέχουσα ισοτιμία), έναντι EGP131,3 δισ. στο τέλος του
2016. Με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία, το ενεργητικό της Banque du Caire στο τέλος του 2017 αντιστοιχούσε σε ποσοστό 3,1% της συνολικής αξίας στοιχείων
ενεργητικού του αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα, που
ανερχόταν σε EGP4,813 τρισ. στο τέλος του παρελθό-
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ντος έτους.
Κεφάλαια EGP3,4 δισ. από τη National Bank of Egypt
σε στεγαστικά δάνεια
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Μαΐου, η
μεγαλύτερη, κρατικής ιδιοκτησίας, τράπεζα της Αιγύπτου, National Bank of Egypt (NBE), έχει διαθέσει κεφάλαια ύψους EGP3,4 δισ. προς στήριξη της πρωτοβουλίας
της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) για τόνωση
της αγοράς στεγαστικών δανείων στη χώρα. Σημειώνεται
ότι η σχετική πρωτοβουλία της CBE ξεκίνησε το 2014
και προβλέπει τη σταδιακή διάθεση στις εγχώριες τράπεζες κεφαλαίων συνολικού ύψους EGP10 δισ. (περίπου
$560 εκατ. με τρέχουσες ισοτιμίες) με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα προς νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου, με ευνοϊκά επιτόκια της τάξεως του 7% με 8%. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της NBE,
κ. Fotouh, δια της διάθεσης των ως άνω κεφαλαίων η
τράπεζα έχει εκπληρώσει το στόχο της στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της Κεντρικής Τράπεζας, πριν το τέλος
του τρέχοντος έτους, ενώ προγραμματίζει τη διάθεση
πρόσθετων κεφαλαίων ύψους EGP300 εκατ. στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας έως το τέλος Ιουνίου 2018, καθώς επίσης εξετάζει τη διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους
EGP2 δισ. για τη χρηματοδότηση του κρατικού προγράμματος ανάπτυξης κατοικιών για νοικοκυριά μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου, με τον τίτλο “Dar Misr”.
Υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση με το αμερικανικό δολλάριο
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος επισήμανε την παρατηρούμενη το τελευταίο διάστημα υποτίμηση της αιγυπτιακής
λίρας έναντι του δολλαρίου, η οποία οφείλεται κατά βάση στη διεθνή άνοδο της ισοτιμίας του αμερικανικού νομίσματος. Συγκεκριμένα, η ισοτιμία του αιγυπτιακού νομίσματος προς το δολλάριο πλησιάζει στο τέλος Μαΐου
το επίπεδο των 18 λιρών ανά δολλάριο, με το αμερικανικό νόμισμα να έχει σημειώσει άνοδο κατά 25 πιάστρες
στη μέχρι τώρα διάρκεια του Μαΐου, έναντι του τέλους
Απριλίου και φθάνοντας το υψηλότερο επίπεδό του από
τον Αύγουστο 2017. Όπως ανέφεραν εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές, η ανατίμηση του δολλαρίου έναντι της αιγυπτιακής λίρας έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα και ουδόλως
σχετίζεται με ελλείψεις του αμερικανικού νομίσματος
στην αιγυπτιακή τραπεζική αγορά, αλλά μάλλον με την
παρατηρούμενη αύξηση της διεθνούς ζήτησης για το
δολλάριο. Επιπλέον, όπως ανέφεραν εγχώριες εκτιμήσεις, η παρατηρούμενη το τελευταίο διάστημα ελαφρά
τάση «εξόδου» ορισμένων ξένων επενδυτών από τοποθετήσεις τους σε αιγυπτιακά χρεόγραφα δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο επί της ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο. Κατά τις εν λόγω εκτιμήσεις, η ανωτέρω τάση σχετίζεται με τις δύο διαδοχικές μειώσεις των βασικών επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου στη διάρκεια
της φετινής χρονιάς, κατά συνολικά 200 μονάδες βάσης
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και την τάση των διεθνών επενδυτών να αναζητούν τοποθετήσεις σε χρεόγραφα με κατά το δυνατόν υψηλότερες
αποδόσεις.
Σημειώνουμε επίσης ότι, στη διάρκεια του Μαΐου, η ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας προς το ευρώ παρουσίασε
πτωτική τάση για το ευρωπαϊκό νόμισμα, πέφτοντας κάτω από το κατώφλι των 21 λιρών ανά ευρώ, επίπεδο το
οποίο είχε ξεπεράσει και διατηρηθεί πάνω από αυτό από
το τέλος του 2017.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Επιχειρηματικό forum Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου
στο
περιθώριο
εγκαινίων
προγράμματος
«Νόστος» (Αλεξάνδρεια, 1/5/2018)
Στο περιθώριο των εγκαινίων
του προγράμματος
«Νόστος», που τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος συνοδευόμενος από
τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η
Μαΐου επιχειρηματικό forum σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Helnan Palestine” της Αλεξανδρείας, με συμμετοχή εκπροσώπων εμπορικών επιμελητηρίων και εταιρειών
από Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Συνδιοργανωτές και
χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Ομοσπονδία Εμπορικών
Επιμελητηρίων Αιγύπτου και το Εμπορικό Επιμελητήριο
Αλεξανδρείας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης συμπεριέλαβε την πραγματοποίηση επιχειρηματικού forum και τη
διεξαγωγή συναντήσεων “Business-to-Business” μεταξύ
των εκπροσώπων των εμπορικών επιμελητηρίων αλλά
και επιχειρηματιών των τριών χωρών, αντίστοιχα.
Από ελληνικής πλευράς προσκλήθηκαν και συμμετείχαν
εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ (κ. Δ. Δημητρίου), ο οποίος εκπροσώπησε παράλληλα και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιά (κ. Β.
Κορκίδης), ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του
Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου (κ.κ. Χ. Γερονικόλας
και R. Mabger), και, επίσης, ένα μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (κ. Ι. Δημητριάδης). Εκ μέρους
της Πρεσβείας Καΐρου παρευρέθη ο προϊστάμενος του
Γραφείου Ο.Ε.Υ., κ. Μακρανδρέου.
Από κυπριακής πλευράς, η παρουσία της οποίας ήταν
συγκριτικά μεγαλύτερη σε αριθμό συμμετεχόντων έναντι
της ελληνικής, συμμετείχαν το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Γ.Γ. κ. Μ. Τσιακκής) και 23
εταιρείες.
Την αιγυπτιακή πλευρά εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Αιγυπτιακών Επιμελητηρίων και, παράλληλα, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας κ. Ahmed Al Wakeel με στελέχη των εν λόγω φορέων και περί τους 100 εκπρόσωπους τοπικών εταιρειών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεργάζονται με
ομολόγους τους σε Ελλάδα και Κύπρο. Παρέστη, επίσης,
ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Αλεξάνδρειας κ. Mohamed Sultan.

Μ ΑΪΟΣ
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Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου κ. Tarek Kabil, ο
οποίος αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις της χώρας του
με την Ελλάδα και την Κύπρο, με ειδικότερη αναφορά
στις αντίστοιχες διμερείς εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Μεταξύ άλλων, ο Αιγύπτιος Υπουργός αναφέρθηκε σε συνομιλίες για την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου, καθώς και για την υλοποίηση αιγυπτιακής επένδυσης 250 εκατ. ευρώ στην Κύπρο,
αλλά και για επενδύσεις σοβαρών ποσών στην Ελλάδα
κυρίως στο πεδίο της εγγείου περιουσίας. Ο κ. Kabil
πρόσθεσε ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με την κυπριακή πλευρά κατόπιν ενδιαφέροντος της δεύτερης να
επενδύσει στον τομέα των logistics στην επενδυτική ζώνη της διώρυγας του Σουέζ. Ο Υπουργός τόνισε ακόμα
ότι οι τρεις χώρες εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων συνεργασίας στον εμπορικό και
επενδυτικό τομέα μέσω των ιστορικών και πολιτιστικών
τους δεσμών και παράλληλα υπογράμμισε την ευχή και
την επιθυμία της χώρας του να αυξηθούν οι εν γένει οικονομικές συναλλαγές και ιδιαίτερα οι επενδύσεις στην
Αίγυπτο από Ελλάδα και Κύπρο. Στη συνέχεια το βάρος
της ομιλίας του έπεσε στις εξελίξεις της Αιγυπτιακής οικονομίας, τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί καθώς και
στους στόχους που έχουν τεθεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση με σκοπό την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
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δημιουργήσουν ευνοϊκές προοπτικές για τα αιγυπτιακά
επιχειρηματικά συμφέροντα στην κορεατική χερσόνησο.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικονομικό
Τύπο, ο όμιλος Orascom έχει επενδύσει κεφάλαια ύψους
$250 εκατ. στη Βόρεια Κορέα, συγκεκριμένα στο μοναδικό κορεατικό τηλεπικοινωνιακό φορέα, Koryolink, ο
οποίος αποτελεί κοινοπραξία της Orascom και της κρατικής εταιρείας ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών
(KPTC).

Σύσταση διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου Αιγύπτου-Μεξικού
Στις αρχές Μαΐου, η Αίγυπτος και το Μεξικό ανακοίνωσαν τη σύσταση διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου,
τα μέλη του οποίου θα περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς
ομίλους που δραστηριοποιούνται σε εκάστη χώρα, ή,
κυρίως, σε αμφότερες τις δύο χώρες. Σύμφωνα με τον
οικονομικό Τύπο, η σύσταση του διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου γίνεται με τη συνεργασία του οργανισμού ProMéxico (κρατικός οργανισμός προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων του Μεξικού) και
της Υπηρεσίας Εμπορικών Υποθέσεων (Egyptian Commercial Service – ECS) του αιγυπτιακού Υπουργείου
Εμπορίου & Βιομηχανίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, «οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις
με το Μεξικό έχουν φθάσει ένα σημείο που επιβάλλει τη
σύσταση διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου, καθώς
Ο Nassef Sawiris πλουσιότερος μεταξύ 31 Αράβων ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών έφθασε το
2017 τα $123,4 εκατ., εκ των οποίων $71 εκατ. υπήρξαν
δισεκατομμυριούχων
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη κατάταξη της δι- αιγυπτιακές εξαγωγές».
εθνούς έκδοσης Forbes για το έτος 2018, ο Αιγύπτιος
μεγαλοεπιχειρηματίας Nassef Sawiris ανακηρύχθηκε Αιγυπτιακές πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας εξαπλουσιότερος, μεταξύ 31 Αράβων δισεκατομμυριούχων, σφαλίζουν ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς χρηματοδοδιαθέτοντας συνολικό ύψος περιουσιακών στοιχείων τήσεις
$6,6 δισ., αυξημένο κατά $1 δισ. έναντι του 2017. Ση- Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, η αιγυπτιακή
μειώνεται ότι η φετινή κατάταξη της Forbes περιέλαβε διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας “Wuzzuf”
δύο ακόμη Αιγύπτιους μεγιστάνες, συγκεκριμένα τους εξασφάλισε στις αρχές Μαΐου χρηματοδοτικό κονδύλι
Naguib Sawiris -στην πέμπτη θέση, με ύψος περιουσια- ύψους $6 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυκών στοιχείων $4 δισ.- και Mohamed Mansour –στη γκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και χρηματοδέκατη θέση, με ύψος περιουσιακών στοιχείων $2,7 δισ. δοτήσεις από σουηδικούς, βρετανικούς και αμερικανιΣύμφωνα με τη Forbes, το συνολικό ύψος των περιουσι- κούς επενδυτικούς οίκους. Σύμφωνα με σχετικές δηλώακών στοιχείων των ως άνω 31 Αράβων δισεκατομμυ- σεις του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου του αιγυριούχων ανέρχεται σε $76,7 δισ.
πτιακού ομίλου Bashar Soft, κ. Sherif, στον οποίο ανήκουν τόσο η πλατφόρμα “Wuzzuf”, όσο και η –ανάλογης
Με θετικό πνεύμα αντιμετωπίζουν αιγυπτιακά επιχει- θεματολογίας- πλατφόρμα “Forasna”, οι δύο πλατφόρμες
ρηματικά συμφέροντα την προσέγγιση Βόρειας και έχουν μέχρι σήμερα συμβάλει στο να βρουν εργασία συνολικά 250 χιλ. άτομα στην Αίγυπτο, καθώς έχουν φιλοΝότιας Κορέας
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Naguib Sawiris, ξενήσει πάνω από 500 χιλ. προσφερόμενες θέσεις εργαπροέδρου του μεγάλου αιγυπτιακού ομίλου τηλεπικοινω- σίας, από 15.000 εταιρείες. Κατά τον κ. Sherif, η πλατνιών Orascom Telecom Media & Technology Holding, η φόρμα “Wuzzuf” κατέχει μερίδιο άνω του 60% στις
πρόσφατη προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Βόρειας και προσφερόμενες διαδικτυακά θέσεις εργασίας στην ΑίΝότιας Κορέας και η ενδεχόμενη συνεπακόλουθη άρση γυπτο, ενώ προσθέτει στον ιστότοπό της 8.000 νέες ευτων διεθνών κυρώσεων εναντίον της Βόρειας Κορέας, καιρίες απασχόλησης κάθε μήνα. Στόχος του ομίλου
αναμένεται να βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, να Bashar Soft είναι η προσφορά 1 εκατ. άμεσων θέσεων
χαμηλώσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να
εργασίας σε Αιγυπτίους, έως το έτος 2020.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Διάθεση του 65% μεγάλου οικιστικού project στη
Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα αρχών Μαΐου, ο αιγυπτιακός όμιλος real estate developers “Equity Real Estate Development” ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει ήδη
πωλήσει το 65% των οικιστικών μονάδων του μεγάλου
κατασκευαστικού project με τίτλο “The Capital Way”, το
οποίο έχει υλοποιήσει στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα.
Κατά τον αιγυπτιακό όμιλο, η επιτυχία της επιχείρησης
διάθεσης των οικιστικών μονάδων του project οφείλεται
κυρίως στο χαμηλό ποσοστό δόμησης που εφαρμόστηκε
κατά την κατασκευή, ώστε να διασφαλίζονται κατά το
δυνατό μεγαλύτεροι χώροι αναψυχής και πρασίνου. Σύμφωνα με τα κλαδικά δημοσιεύματα, το εν λόγω κατάσκευαστικό project σχεδιάστηκε από δύο παγκόσμιας
εμβέλειας τεχνικές εταιρείες από τις ΗΠΑ και το Χονγκ
Κονγκ. Το επενδυτικό κόστος του “The Capital Way”
ανέρχεται σε EGP5,5 δισ., ενώ το project εκτείνεται σε
επιφάνεια 168 χιλ. τετρ. μέτρων, σε εξαιρετική τοποθεσία στο κέντρο της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας. Περιλαμβάνει δε συνολικά 1.562 πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες, επιφανειών μεταξύ 90 και 333 τετρ. μέτρων, εντός 7 συνολικά κτιρίων, καθώς και διάφορες βοηθητικές
και εμπορικές εγκαταστάσεις.
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μέτρων, θα κοστίσει $350 εκατ. και θα μπορεί να εξυπηρετεί 80.000 ασθενείς. Ο λιβανικός τεχνικός / αρχιτεκτονικός όμιλος Dar Al-Handasah έχει αναλάβει το σχεδιασμό του έργου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης εκτελεί 8 έργα
ύδρευσης-αποχέτευσης στην περιφέρεια Matrouh
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly στις 23/5, το Υπουργείο εκτελεί 8
συνολικά έργα κατασκευής σταθμών ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιφέρεια Matrouh, στα βορειοδυτικά
της Αιγύπτου, συνολικού επενδυτικού κόστους EGP2,5
δισ. (περίπου $139,4 εκατ.). Πιο αναλυτικά, κατασκευάζονται 3 σταθμοί επεξεργασίας και παραγωγής πόσιμου
νερού, δυναμικότητας 56.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, κόστους EGP1,12 δισ., καθώς και 5 μονάδες κατεργασίας αποχετευτικών λυμάτων, δυναμικότητας
80.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, κόστους EGP1,28
δισ. Κατά τον κ. Madbouly, τα εν λόγω έργα αναμένεται
να ολο-κληρωθούν σύντομα, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία των ως άνω μονάδων.

Επίσημη προώθηση της αιγυπτιακής αγοράς ακινήτων στο Ντουμπάι
Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, για πρώτη φορά μετά το 2010, στο πλαίσιο της 14ης διεθνούς
έκθεσης “International Property Show” στο Ντουμπάι (911/4), το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης,
μέσω του ομίλου Citigroup, προώθησε την πώληση ακινήτων, και πιο συγκεκριμένα διαμερισμάτων σε 8 -από
τους 15 συνολικά σχεδιαζόμενους να κατασκευαστούνουρανοξύστες στη νέα πόλη του Ελ Αλαμέιν. Τα διαμερίσματα που αφορούσαν στην προωθητική δράση διαθέτουν επιφάνειες μεταξύ 120 και 250 τετρ. μέτρων, ενώ η
τιμή διάθεσης ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε περίπου EGP22.000 ($1.243) και η περίοδος αποπληρωμής
σε επτά έτη. Στην ως άνω έκθεση μετείχαν φέτος επίσης
17 αιγυπτιακές εταιρείες real estate developers, καθώς
και η κρατική τράπεζα Banque Misr.

Ο κατασκευαστικός όμιλος Hassan Allam αναλαμβάνει έργο μονάδας κατεργασίας αποβλήτων στη Νέα
Διοικητική Πρωτεύουσα
Όπως ανέφερε στο τέλος Μαΐου ο οικονομικός Τύπος, ο
μεγάλος αιγυπτιακός κατασκευαστικός όμιλος Hassan
Allam ανέλαβε την εκτέλεση έργου δημιουργίας μονάδας
κατεργασίας υγρών αποβλήτων, ημερήσιας δυναμικότητας 250.000 κυβικών μέτρων, στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η σύμβαση που
ανατέθηκε στον όμιλο από το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης μέσω δημόσιου διαγωνισμού έχει τη μορφή
EPC (“engineering-procurement-construction”). Πρόκειται για τη δεύτερη σύμβαση κατασκευής μονάδας κατεργασίας υδάτων που ανατέθηκε φέτος στον όμιλο Hassan
Allam, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο κέρδισε –σε κοινοπραξία με τον εμιρατινό όμιλο Metito- διαγωνισμό για
την εκτέλεση έργου μεγάλης μονάδας κατεργασίας υδάτων στην περιοχή Mahsama στη χερσόνησο Σινά. Η εν
λόγω μονάδα θα έχει δυναμικότητα 1 εκατ. κυβικών μετρων νερού ημερησίως. Το νερό θα διοχετεύεται σε
άρδευση αγροτικών εκτάσεων στο Σινά.

Έναρξη κατασκευής μεγάλου καρδιολογικού κέντρου
στη νέα πόλη του Ασουάν
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, στις 8/5 εγκαινιάστηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες νέου μεγάλου καρδιολογικού διαγνωστικού, θεραπευτικού και ερευνητικού κέντρου στη νέα πόλη του Ασουάν, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του διάσημου Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού Δρα Magdi Yacoub. Στην τελετή εγκαινίασης
του έργου παρέστησαν οι Υπουργοί Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Wali.
Σύμφωνα με τον Δρα Yacoub, το νέο καρδιολογικό κέντρο θα κατασκευαστεί σε έκταση 148 χιλ. τετρ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εκκίνηση λειτουργίας δύο πρόσθετων μονάδων παραγωγής αερίου στο κοίτασμα Zohr
Στις 26/4, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακοίνωσε την εκκίνηση λειτουργίας της δεύτερης μονάδας παραγωγής (T-1) στο κοίτασμα Zohr, η οποία πρόκειται να
αυξήσει την ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά
400 εκατ. κ.π.. Στις 10/5, η ENI ανακοίνωσε την εκκίνηση λειτουργίας της τρίτης μονάδας παραγωγής (T-2) στο
κοίτασμα Zohr, η οποία αύξησε τη συνολική ημερήσια
παραγωγική δυναμικότητα του κοιτάσματος σε πλησίον
των 1,2 δισ. κ.π.

Μ ΑΪΟΣ
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Σύμφωνα με τον όμιλο ENI, «το κοίτασμα Zohr παράγει
σήμερα 1,1 δισ. κ.π. φυσικού αερίου, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 200 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμων πετρελαίου». Κατά την ENI, «το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα
επιτεύχθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη παραγωγής αερίου από το κοίτασμα Zohr, τον παρελθόντα
Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε
θέση να έχουμε φθάσει έως το τέλος του 2018 το επίπεδο
παραγωγής στα 2 δισ. κ.π., ενώ το 2019 θα επιτύχουμε
την προγραμματισμένη πλήρη παραγωγική δυναμικότητα
του κοιτάσματος, που ανέρχεται σε 2,7 δισ. κ.π. ημερησίως».
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Εμιρατινό ενδιαφέρον για επενδύσεις στους αιγυπτιακούς κλάδους πετρελαίου & αερίου
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Μαΐου,
όπως προέκυψε από συνάντηση στο τέλος Απριλίου του
διευθύνοντος συμβούλου της Mubadala Petroleum, θυγατρικής του μεγάλου εμιρατινού κρατικού επενδυτικού
ομίλου του Abu Dhabi, Mubadala Investment Company,
κ. Bakheet Al-Katheeri, με τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου κ. El-Molla, διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον της εμιρατινής πλευράς να επενδύσει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην Ερυθρά Θάλασσα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η
Αίγυπτος έχει ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες στα
ανοικτά των ακτών της στην Ερυθρά Θάλασσα και τελειοποιεί περιεκτική μελέτη αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για πρόσκληση διεθνών πετρελαϊκών
εταιρειών –πιθανότατα έως το τέλος του τρέχοντος έτους
- να υποβάλουν σχετικές προσφορές για έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων στην εν λόγω περιοχή, η οποία εκτιμάται πως είναι εξαιρετικά πλούσια σε πετρέλαιο ή και
φυσικό αέριο.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο όμιλος
Mubadala συμφώνησε με τον ιταλικό ενεργειακό όμιλο,
την απόκτηση μεριδίου 10% του υπεράκτιου οικοπέδου
παραχώρησης Shorouk, βορείως της Αλεξάνδρειας, εντός
του οποίου βρίσκεται το γιγαντιαίο κοίτασμα Zohr,
έναντι τιμήματος $934 εκατ. Σύμφωνα με τα οικονομικά
δημοσιεύματα, ο όμιλος Mubadala εξέφρασε το ενδιαφέρον του για μακρόπνοη συνεργασία με την Αίγυπτο
στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς
επίσης για την πραγματοποίηση επενδύσεων προς εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων στα αιγυπτιακά κοιτάσματα πετρελαίου.

Επαφές Αιγύπτου-Κύπρου για σύνδεση κοιτάσματος
«Αφροδίτη» με Αίγυπτο
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla
συναντήθηκε πρόσφατα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. Λακκοτρύπη και συζήτησαν τα προσεχή βήματα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση του κυπριακού κοιτάσματος φυσικού
αερίου «Αφροδίτη» με τις μονάδες υγροποίησης αερίου
στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, με σκοπό την εν
συνεχεία μεταφόρτωσή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Κατά τον κ. El-Molla, το κόστος του αγωγού που θα
συνδέει το κοίτασμα Αφροδίτη με τα αιγυπτιακά παράλια εκτιμάται σε μεταξύ $800 εκατ. και $1 δισ. Ο Αιγύπτιος Υπουργός τόνισε ότι οι διαδικασίες για την υπογραφή σχετικής διμερούς συμφωνίας προχωρούν με σταθερά βήματα και η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί
στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας στο να καταστεί η
Αίγυπτος περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος για
το φυσικό αέριο. Κατά τον κ. El-Molla, μέρος του κυπριακού φυσικού αερίου θα διοχετευθεί σε πρώτη φάση
στην κάλυψη αναγκών της αιγυπτιακής αγοράς, ενώ το Ενδιαφέρον αιγυπτιακών εταιρειών για εισαγωγή φυυπόλοιπο θα εξάγεται στην Ευρώπη.
σικού αερίου από Ισραήλ
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού ΠετρεΥπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου λαίου κ. El-Molla στις αρχές Μαΐου, ορισμένοι εγχώριοι
επιχειρηματικοί όμιλοι επιδιώκουν στην παρούσα φάση
& Ιταλίας στις υποδομές φ/α
Όπως ανέφερε στις αρχές Μαΐου το κρατικό ειδησεο- να λάβουν εγκρίσεις από τις αιγυπτιακές αρχές, προκειγραφικό πρακτορείο MENA, η αιγυπτιακή κρατική εται- μένου να εισάγουν φυσικό αέριο από ισραηλινά κοιτάρεία φυσικού αερίου, EGAS, και ο ιταλικός ημικρατικός σματα. Κατά τον Υπουργό, «διεξάγονται διαπραγματεύόμιλος SNAM που διαχειρίζεται δίκτυα αποθήκευσης σεις μεταξύ της κυβέρνησης και αιγυπτιακών ιδιωτικών
και διανομής φυσικού αερίου, υπέγραψαν μνημόνιο συ- εταιρειών, με αντικείμενο την εισαγωγή φυσικού αερίου
νεργασίας στους τομείς υποδομών αερίου και κατά- από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Αιγύσκευής συναφούς μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι δύο πτου να καταστεί περιφερειακός διαμετακομιστικός
εταιρείες συμφώνησαν επίσης να μελετήσουν τις δυνα- κόμβος για το αέριο». Θυμίζουμε ότι τον περασμένο
τότητες από κοινοί δραστηριοποίησής τους σε περιφε- Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω στρατηγικής,
ρειακής εμβέλειας επενδυτικά projects στον κλάδο του οι εταίροι των ισραηλινών κοιτασμάτων Tamar και Leφυσικού αερίου.
viathan, ισραηλινή Delek Drilling και αμερικανική Noble Energy, υπέγραψαν δύο συμφωνίες για την πώληση
αερίου στην εταιρεία Dolphinus Holdings της Αιγύπτου.
Με βάση τις εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες έλαβαν χώρα
με την έγκριση του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η Dolphinus πρόκειται να εισάγει φυσικό αέριο
από το Ισραήλ, αξίας $15 δισ. σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Μ ΑΪΟΣ

2018

Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακαλύπτει πετρέλαιο στη Δυτική Έρημο
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακοίνωσε την ανακάλυψη, στις 3/5, μικρού κοιτάσματος πετρελαίου στην περιοχή Faghur Basin, οικόπεδο άδειας παραχώρησης
“South West Meleiha” της Δυτικής Ερήμου, περίπου
103 χλμ. βορείως της οάσεως Siwa. Σύμφωνα με την
ENI, το διερευνητικό φρέαρ με την επωνυμία SWM A2X, βάθους 5.090 μέτρων, στο οποίο ανακαλύφθηκε το
μικρό κοίτασμα, έχει διανοιχτεί πλήρως και είναι έτοιμο
για παραγωγή, παραδίδοντας μάλιστα αρχική ποσότητα
2.300 βαρελιών ελαφρού πετρελαίου, με 400.000 κ.π.
προσμίξεων αερίου ημερησίως. Όπως ανακοίνωσε ο
ιταλικός όμιλος, «η ENI σκοπεύει να διανοίξει σύντομα
πρόσθετα ερευνητικά φρέατα πλησίον του SWM A-2X,
και, εφ’ όσον η έρευνα στεφθεί με επιτυχία, πιθανότατα
θα πρόκειται για την ανακάλυψη μίας νέας πετρελαιοπαραγωγού περιοχής στην Αίγυπτο».
Συμφωνία Αιγύπτου-ομίλου ENI για έρευνες στις μεσογειακές ακτές της χώρας
Στις 9/5 το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
συμφωνία μεταξύ του ιταλικού ενεργειακού ομίλου ENI
και της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας Tharwa Petroleum, για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη
Μεσόγειο Θάλασσα, βορείως των ακτών του Σινά. Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου κ. El-Molla,
το βάθος των υδάτων στις ακτές του Βορείου Σινά είναι
σχετικά μικρό και κυμαίνεται μεταξύ 200 και 350 μετρων, διευκολύνοντας τις εργασίες έρευνας. Όπως προβλέπει η συμφωνία, οι δύο όμιλοι που συμμετέχουν στην
κοινοπραξία πρόκειται να επενδύσουν κεφάλαια $105
εκατ. σε δύο φάσεις, σε διάστημα εξαετίας, εκ των οποίων $75 εκατ. θα επενδυθούν στην πρώτη φάση, και τα
υπόλοιπα $30 εκατ. στη δεύτερη φάση του επενδυτικού
σχεδίου.
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Κοινοπραξία ENI-Lukoil-EGPC για νέα μονάδα κατεργασίας φυσικού αερίου
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος στις
14/5, κοινοπραξία του ιταλικού ενεργειακού ομίλου
ENI, του ρωσικού ομίλου Lukoil και της αιγυπτιακής
κρατικής εταιρείας πετρελαίου EGPC πρόκειται να κατασκευάσει νέα μονάδα κατεργασίας φυσικού αερίου
στη Δυτική Έρημο, ημερήσιας δυναμικότητας 100 εκατ.
κ.π. αερίου και επενδυτικού κόστους $700 εκατ. Η κατασκευή της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει πριν το
τέλος του έτους, αφού προηγουμένως ληφθούν οι σχετικές κυβερνητικές εγκρίσεις, και να ολοκληρωθεί εντός
περιόδου τριετίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου
της AGIBA Petroleum Company (πρόκειται για κοινοπραξία της ENI και της EGPC που δραστηριοποιείται
από το 1981 κυρίως σε κοιτάσματα της Δυτικής Ερήμου), κ. Al-Kaffas, η νέα μονάδα θα λαμβάνει φυσικό
αέριο από κοιτάσματα της Δυτικής Ερήμου, θα το κατεργάζεται και θα το διοχετεύει –μέσω αγωγού μήκους
200 χλμ.- στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια. Κατά τον κ. Al-Kaffas, η AGIBA πρόκειται
να διανοίξει 28 νέα φρέατα για την άντληση φυσικού
αερίου στη Δυτική Έρημο, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν την παραγωγή τους ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση της νέας μονάδας κατεργασίας.

Αναμενόμενη εξόφληση εκκρεμών οφειλών προς ξένους πετρελαϊκούς ομίλους
Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) κ. Amer στα μέσα Μαΐου, αναμένεται στο προσεχές διάστημα η εξόφληση εκκρεμών οφειλών ύψους $850 εκατ. του αιγυπτιακού κράτους προς
διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους που δραστηριοποιούνται
στη χώρα. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν εγχώριες
πηγές, το ύψος των εκκρεμών οφειλών της Αιγύπτου
προς τους εν λόγω ομίλους με βάση στοιχεία τέλους Ιουνίου 2017 ανερχόταν σε $2,4 δισ. Επισημαίνεται ότι στο
πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
Έρευνες για νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού από το ΔΝΤ προς τη χώρα, η Αίγυπτος έχει δεσμευθεί να
αποπληρώσει το σύνολο των εκκρεμών οφειλών της προς
αερίου στο Βόρειο Σινά
Στο τέλος Μαΐου, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο έδωσε τη ξένους πετρελαϊκούς ομίλους ως το τέλος Ιουνίου 2019.
συγκατάθεσή του στο Υπουργείο Πετρελαίου, ώστε αυτό
να προχωρήσει σε συμβάσεις με εγχώριους ομίλους για Η Αίγυπτος θα κατασκευάσει 3 ηλεκτροπαραγωγιτη διενέργεια ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου κούς σταθμούς στην Ερυθραία
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου,
στη Μεσόγειο Θάλασσα, βορείως των ακτών του Σινά.
Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη συνεργα- στις 9/5 το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
σία του Υπουργείου Πετρελαίου με εγχώριους και δι- αναπτυξιακά έργα κατασκευής τριών ηλεκτροπαραγωγιεθνείς ομίλους για διεξαγωγή ερευνών στην περιοχή Abu κών σταθμών στην Ερυθραία, δυναμικότητας 4 MW, με
Senan, στη Δυτική Έρημο. Επισημαίνεται τέλος ότι, σύμ- συνολικό επενδυτικό κόστος πλησίον των $7 εκατ., εξουφωνα με πηγές του Υπουργείου Πετρελαίου, η Αίγυπτος σιοδοτώντας τoν Αραβικό Οργανισμό Εκβιομηχάνισης
πρόκειται να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες στον Κόλπο (Arab Organization for Industrialization - AOI), συμφετου Σουέζ πριν το τέλος του 2018, με σκοπό την αξιοποί- ρόντων του αιγυπτιακού Στρατού, και την Εθνική Αρχή
ησή τους για διενέργεια ερευνών για νέα κοιτάσματα στο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREA) να τα υλοποιήσουν.
μέλλον.

Μ ΑΪΟΣ

2018

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η εν λόγω δράση
περιλαμβάνεται σε σχετική αναπτυξιακή πρωτοβουλία
της αιγυπτιακής κυβέρνησης για τις χώρες της Λεκάνης
του Νείλου, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται επίσης η
από κοινού ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
Ερυθραία, με μεταφορά αιγυπτιακής τεχνογνωσίας. Κατά τα δημοσιεύματα, ανάλογες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αιγυπτιακή τεχνογνωσία έχουν αναπτυχθεί στη
Δημοκρατία του Κονγκό, στο Μάλι, στην Τανζανία, στη
Ζάμπια, στο Νίγηρα και στο Τόγκο.
Εξέταση προσφορών για έργο κατασκευής μεγάλης
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 20/5
ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail εξέτασε τις προσφορές που
υπέβαλαν τρία διεθνή κοινοπρακτικά σχήματα στο πλαίσιο διαγωνισμού για την ανάληψη έργου κατασκευής
μεγάλης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, τεχνολογίας καθαρού άνθρακα, δυναμικότητας 6.000 MW στην περιοχή
Hamrawein της περιφέρειας Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker, η πρώτη κοινοπραξία, κινεζικών συμφερόντων, αποτελούμενη από
τους ομίλους Shanghai Electric και Dongfang Electric
Corporation (DEC) υπέβαλε προσφορά αξίας $4,4 δισ. Η
δεύτερη, ιαπωνο-αιγυπτιακών συμφερόντων, αποτελούμενη από τους ομίλους Mitsubishi, Hitachi, Elsewedy
Electric και Orascom Electric υπέβαλε προσφορά αξίας
$6,19 δισ., ενώ η τρίτη, αμερικανο-κινεζικών συμφερόντων, αποτελούμενη από τους ομίλους General Electric
και Harbin Electric υπέβαλε προσφορά αξίας $5,2 δισ.
Δηλώσεις Αιγυπτίων αξιωματούχων για μεγάλα έργα
ηλεκτρικής διασύνδεσης
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις 22/5
σε δηλώσεις ανώτατων αξιωματούχων του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, αναφορικά με μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισμού, κ. Shaker, επισήμανε ότι η Αίγυπτος συμμετέχει
ενεργά στα έργα περιφερειακής διασύνδεσης ηλεκτρικής
ενέργειας με τις γειτονικές χώρες, ενώ σημείωσε ότι η
κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με
τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης Έργων Ηλεκτρικής
Διασύνδεσης (GEIDCO) για συνεργασία σε πολλούς
τομείς, με κυριότερους την παγκόσμια ηλεκτρική διασύνδεση, τη διεξαγωγή ερευνών για την ενεργειακή
στρατηγική στην Αίγυπτο και την προώθηση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κ. Shaker πρόσθεσε
ότι η Αίγυπτος είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένη με τις γειτονικές της χώρες στα ανατολικά και τα δυτικά, ήτοι με
την Ιορδανία και με τη Λιβύη, ενώ ετοιμάζεται μελέτη
σκοπιμότητας για την αύξηση της ισχύος της γραμμής
διασύνδεσης με την Ιορδανία στα 2.000 MW ή και μέχρι
τα 3.000 MW, αντί των 450 MW που είναι σήμερα. Αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρετική γεωγραφική θέση
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της Αιγύπτου, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης, γεγονός που την
καθιστά σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη βορειοανατολική Αφρική. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή την περίοδο προχωρούν οι διαδικασίες για την ηλεκτρική σύνδεση
μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, μέσω γραμμών ρεύματος ισχύος 3000 MW, τάσεως 500 KV. Η λειτουργία της πρώτης φάσης του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2021, ενώ η ολοκλήρωση των διαγωνισμών
για το έργο και η υπογραφή των συμβάσεων θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του επόμενου μήνα. Το έργο αναμένεται να κοστίσει πλησίον των $2 δισ., εκ των οποίων
$600 εκατ. θα συνεισφέρει το αιγυπτιακό κράτος, ενώ το
υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί με συνεισφορές του Κουβεϊτιανού Ταμείου Οικονομικής Ανάπτυξης (Kuwait
Fund for Arab Economic Development), του εδρεύοντος
στο Κουβέιτ Αραβικού Ταμείου Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (Arab Fund for Economic & Social
Development), της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης
(IDB) και της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας διανομής
ηλεκτρισμού (EETC).
Σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στο βορρά
με την Κύπρο και την Ελλάδα προς την ευρωπαϊκή
ήπειρο, ο Υπουργός τόνισε ότι έχει συμφωνηθεί το σημείο προσαιγιάλωσης στην Αίγυπτο, το οποίο βρίσκεται
δυτικά της Δαμιέττης. Υπογράμμισε επίσης ότι με την
ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την Ελλάδας και την
Κύπρο, η Αίγυπτος θα καταστεί κομβικό κέντρο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των τριών ηπείρων.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (EETC), κ. Abdel
Rahim, τόνισε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με το
Σουδάν θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών, σημειώνοντας ότι το κόστος του έργου αναμένεται να κυμανθεί
μεταξύ $50 και $80 εκατ. Επισήμανε εξάλλου ότι το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού σε αυτή τη φάση δίνει
προτεραιότητα σε έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με αραβικές και άλλες γειτονικές χώρες, καθότι η Αίγυπτος διαθέτει ισχυρό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και σήμερα
διαθέτει πλεόνασμα στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να εξάγει ενέργεια. Ο κ. Abdel Rahim τόνισε ότι επιδίωξη των υπευθύνων για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι να καταστεί η Αίγυπτος κόμβος ηλεκτρικής διασύνδεσης στην
περιοχή, τόσο με τις γειτονικές χώρες, όσο και με την
ευρωπαϊκή ήπειρο, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας.
Όσον αφορά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Abdel Rahim δήλωσε ότι η μελέτη σκοπιμότητας θα ολοκληρωθεί
εντός δύο εβδομάδων και στη συνέχεια θα καθοριστούν
το συνολικό κόστος του έργου, οι θέσεις των σταθμών
μετασχηματισμού και η πορεία του υποβρύχιου καλωδίου.
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Εκκίνηση παραγωγής φυσικού αερίου από τη Shell
στο Δυτικό Δέλτα
Σύμφωνα με πηγές της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου (EGAS), ο μεγάλος πετρελαϊκός όμιλος Royal Dutch
Shell αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού
αερίου από το υπεράκτιο κοίτασμα “9B” του Δυτικού
Δέλτα, στις βόρειες ακτές της χώρας, εντός του τρίτου
τριμήνου 2018. Η αρχική παραγωγική δυναμικότητα του
κοιτάσματος θα ανέρχεται σε 100 εκατ. κ.π. ημερησίως,
ενώ αργότερα στη διάρκεια του 2018 και του 2019 πρόκειται να συνδεθούν πρόσθετα φρέατα που θα αυξήσουν
την ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος. Σύμφωνα με
πρόσφατες εκτιμήσεις του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου από το
ανωτέρω κοίτασμα του Δυτικού Δέλτα, που βρίσκεται σε
περιοχή παραχώρησης της Shell (σε κοινοπραξία με την
κρατική εταιρεία πετρελαίου – EGPC και τη μαλαισιανή
Petronas), αναμένεται να φθάσει τα επίπεδα των 350-400
κ.π. ημερησίως, έως το τέλος του 2019.
Προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών για έρευνες πετρελαίου & φυσικού αερίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Πετρελαίου κ.
El-Molla, πρόσφατα προκηρύχθηκαν δύο διεθνείς διαγωνισμοί για πραγματοποίηση ερευνών για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τις κρατικές εταιρείες
πετρελαίου (EGPC) και φυσικού αερίου (EGAS), αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός της EGPC περιλαμβάνει συνολικά 11 οικόπεδα παραχώρησης, εκ των οποίων τα 5 στη
Δυτική Έρημο, τα 2 στο Δέλτα του Νείλου, τα 3 στον
Κόλπο Σουέζ και το ένα στην Ανατολική Έρημο. Προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός της EGAS, ο οποίος χαρακτηρίστηκε
από τον Υπουργό Πετρελαίου ως ο μεγαλύτερος στην
ιστορία του ομίλου, περιλαμβάνει συνολικά 16 οικόπεδα
παραχώρησης, εκ των οποίων τα 13 στη Μεσόγειο Θάλασσα και τα 3 σε χερσαία εδάφη του Δέλτα του Νείλου.
Προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 8η Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Ο.Ε.Υ. Καΐρου, στη διεύθυνση: http://www.agora.mfa.gr/
ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/office/811, ή στις οικείες ιστοσελίδες των δύο
αιγυπτιακών κρατικών ομίλων, στις διευθύνσεις: http://
www.egpc.com.eg/Bidding.aspx, και http://egas.com.eg/
Business_Opportunities/Bid_Round_Main_2015.aspx.
Στοιχεία παραγωγής & κατανάλωσης φυσικού αερίου
από την CAPMAS
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), το μήνα
Μάρτιο η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου παρουσιάστηκε αυξημένη κατά 20,5% έναντι του Μαρτίου 2017,
ανερχόμενη σε 3,437 εκατ. τόνους, έναντι 2,849 εκατ.
τόνων. Από την άλλη, η εγχώρια κατανάλωση αερίου
εμφανίστηκε το Μάρτιο 2018 αυξημένη κατά 9,3%
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έναντι του περσινού Μαρτίου, ανερχόμενη σε 3,551 εκατ.
τόνους, έναντι 3,249 εκατ. τόνων.
Υπογραφή συμφωνίας Αιγύπτου-EBRD για προώθηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας
Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, η Αιγύπτια
Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr
και ο διευθυντής του τμήματος φυσικών πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης
(EBRD) κ. Rasmussen υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία
για τη χρηματοδότηση με κεφάλαια ύψους $200 εκατ. σε
έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του
κρατικού διυλιστηρίου Suez Oil Processing Company
(SOPC), καθώς και αξιοποίησης διαφόρων εκπομπών
από την επεξεργασία του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου. Σύμφωνα με την κα Nasr, «η συμφωνία με την
EBRD στοχεύει στην πραγματοποίηση επενδύσεων στους
τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, με βασικό σκοπό τον περιορισμό των
εκπομπών ρύπων». Σημειώνεται ότι το εν λόγω διυλιστήριο βρίσκεται στην είσοδο της Διώρυγας Σουέζ και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.
Επιπλέον, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. ElMolla, ο οποίος παρέστη στην υπογραφή της εν λόγω
συμφωνίας, συζήτησε με τον ως άνω εκπρόσωπο της
EBRD το στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο για το φυσικό αέριο, την υλοποίηση σχεδίου για τη διαχείριση εκπομπών
ρύπων από τη βιομηχανία πετρελαίου / αερίου, καθώς
επίσης την ενδεχόμενη συνεισφορά της τράπεζας σε σκοπούμενο project ενίσχυσης της χρήσης συμπιεσμένου
φυσικού αερίου (μεθανίου αποθηκευμένου σε υψηλή πίεση, CNG) ως καυσίμου οχημάτων, αντί βενζίνης, ντίζελ ή
προπανίου / LPG.
Έκθεση της αμερικανικής Energy Information Administration για τον αιγυπτιακό κλάδο ενέργειας
Στο τέλος Μαΐου, η αμερικανική κρατική υπηρεσία Energy Information Administration (EIA) δημοσίευσε
έκθεση ανάλυσης του αιγυπτιακού κλάδου ενέργειας,
στην οποία επιδοκιμάζονται τόσο η ταχύτητα της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων
από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, στο οποίο περιλαμβάνεται η περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων στην ενέργεια,
όσο και οι ανακαλύψεις σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ως παράγοντες που προσελκύουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για να τοποθετηθούν στη χώρα.
Κατά την έκθεση της EIA, αναγνωρίζεται η σημασία της
Αιγύπτου ως του μεγαλύτερου -εκτός ΟΠΕΚ- παραγωγού
πετρελαίου και του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου στην Αφρική, καθώς και ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου για τη μεταφορά πετρελαίου από
τον Περσικό Κόλπο στις αγορές της Ευρώπης και της
Αμερικής, μέσω της Διώρυγας Σουέζ και του πετρελαιαγωγού SUMED. Η έκθεση της EIA περιλαμβάνει επίσης,
πέραν των κλάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου
(συμπεριλαμβανομένης της διύλισης πετρελαίου),
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συνοπτικές αναλύσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
Αίγυπτο. Ολόκληρη η έκθεση μπορεί να εντοπιστεί στην
ιστοσελίδα https://www.eia.gov/beta/international/
analysis.php?iso=EGY.
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Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας το
Μάιο
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε
στις αρχές Μαΐου τη διατήρηση της προκαθορισμένης
ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά τις
συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία για το
Μάιο στο επίπεδο των 16 λιρών ανά δολλάριο, για ένατο
ΕΜΠΟΡΙΟ
Εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας για διευκόλυνση συνεχόμενο μήνα. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία
της αιγυπτιακής λίρας έναντι του αμερικανικού δολλαρίτων εισαγωγών
Στις 3/5, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) εξέδωσε ου διατηρήθηκε περίπου σταθερή και τον Απρίλιο, ανερεγκύκλιο με αντικείμενο την άρση ορισμένων περιορι- χόμενη στις 17,6 λίρες στο τέλος Απριλίου.
σμών στις τραπεζικές διαδικασίες εισαγωγών, οι οποίες
είχαν εισαχθεί το 2015. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η
Θεμελίωση έργου δημιουργίας χονδρεμπορικής αγουποχρέωση της τράπεζας του Αιγύπτιου εισαγωγέα να
ράς στη Sadat City
επικοινωνεί απ’ ευθείας με την τράπεζα του ξένου εξαΣτο τέλος Απριλίου, ο Υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης
γωγέα στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογής των φορτωκ. Madbouly, θεμελίωσε κατασκευαστικό έργο δημιουρτικών εγγράφων, η οποία μέχρι σήμερα διενεργείτο αγίας δημόσιας χονδρεμπορικής αγοράς, έκτασης περίπου
ποκλειστικά διατραπεζικά. Η νέα εγκύκλιος κατευθύνει
320 χιλ. τετρ. μέτρων, στην περιοχή Al-Tahadi 1, στην
τις εγχώριες τράπεζες να αφήνουν τη διαχείριση της διαπόλη Sadat City, 94 χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου. Η
δικασίας φορτωτικών εγγράφων στους πελάτες τους. Εκατασκευή της αγοράς πρόκειται να υλοποιηθεί σε φάπιπλέον, η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας απαλλάσσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τη δησει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν βασικά
μιουργία αποθηκευτικών χώρων για φρούτα και λαχανιτρόφιμα από την υποχρέωση πραγματοποίησης κατάθεκά, ψυκτικών αποθηκευτικών θαλάμων, εργαστηρίων
σης σε εγχώριο νόμισμα, ισόποσης με το συνολικό ύψος
συντήρησης, καταστημάτων, καταστημάτων τραπεζών
-σε δολλάρια- του τιμολογίου για την εισαγωγή αγαθών,
και ασφαλιστικών οργανισμών, διοικητικών κτιρίων και
που είχε σκοπό την πλήρη κάλυψη της σχετικής ενέγγυας
βοηθητικών εγκαταστάσεων.
τραπεζικής πίστωσης για εκάστη εμπορική συναλλαγή.
Ταυτόχρονα, ο κ. Madbouly δήλωσε ότι 360 οικιστικές
μονάδες, σε συνολικά 15 κτίρια, παραδόθηκαν ήδη προς
Άνοδος των αιγυπτιακών μη πετρελαϊκών εξαγωγών διάθεση στη Sadat City, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης
ο
κατά 15% το 1 τρίμηνο 2018
του εθνικού προγράμματος στέγασης για μεσαία εισοδηΣύμφωνα με δημοσιευθέντα στις αρχές Μαΐου στοιχεία
ματικά στρώματα με τίτλο “Dar Misr”, ενώ σε εξέλιξη
του Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, οι αιγυπτιαβρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες σε ακόμη 432
κές μη πετρελαϊκές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο της τάξεοικιστικές μονάδες (σε συνολικά 18 κτίρια), στο πλαίσιο
ως του 15% κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους,
της δεύτερης φάσης του εν λόγω προγράμματος. Κατά
ανερχόμενες σε $6,324 δισ., έναντι $5,52 δισ. το αντίτον κ. Madbouly, ποσοστό 80% της δεύτερης φάσης του
στοιχο τρίμηνο του 2017, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπρογράμματος έχει ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται με
πο στη μείωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος
εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την ολοκλήρωση
κατά 2%. Οι κλάδοι προϊόντων, οι εξαγωγές των οποίων
διαφόρων εγκαταστάσεων υποδομών, μονάδας υγειονοπαρουσίασαν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε
μικής περίθαλψης και σχολείου.
ετήσια βάση στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2018
περιλαμβάνουν τα χημικά προϊόντα και λιπάσματα
Εκτιμήσεις για την αιγυπτιακή αγορά σπορέλαιων το
(+24%), τα έτοιμα ενδύματα (+17%), το μηχανολογικό
οικονομικό έτος 2018/19
εξοπλισμό (+10,5%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (+9%),
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών του αμερικανιτα δομικά υλικά (+8,5%), τα κλωστοϋφαντουργικά προϊκού Υπουργείου Γεωργίας στο Κάιρο (USDA-FAS,
όντα (+6,5%), τα κλινοσκεπάσματα (+5,5%), τα τρόφιμα
Cairo Office), η συνολική κατανάλωση σογιέλαιου, ηλι(+5%) και τα νωπά αγροτικά προϊόντα (+4,5%). Ως κυριέλαιου και φοινικέλαιου στην Αίγυπτο, τόσο για βιομηότερες ξένες αγορές για τις αιγυπτιακές εξαγωγές κατά
χανικές όσο και για τελικές χρήσεις, αναμένεται να αυτο πρώτο τρίμηνο του 2018, καταγράφονται από το Υξηθεί κατά 1,7% στη διάρκεια του οικονομικού έτους
πουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας οι ΗΑΕ, Σ. Αραβία,
2018/19 και να ανέλθει σε 2,29 εκατ. τόνους, έναντι
ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία και
2,25 εκατ. τόνων κατά το τρέχον οικονομικό έτος. ΠοΒρετανία, οι οποίες συγκέντρωσαν το 51% των αιγυπτιασοστό 45,8% της συνολικής κατανάλωσης σπορέλαιων
κών εξαγωγών ($3,21 δισ., ετήσια άνοδος 8,5%).
αφορά το φοινικέλαιο (το οποίο χρησιμοποιείται εντατικά από την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων ως πρώτη
ύλη), το 34,1% αφορά το σογιέλαιο και το 20,1% το ηλιέλαιο. Ως βασικές αιτίες για την αναμενόμενη περιορισμένη μεγέθυνση της κατανάλωσης το έτος 2018/19
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καταγράφονται αφ’ ενός η αύξηση των εισαγόμενων
πρώτων υλών και αφ’ ετέρου η πτώση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης.
Κατά το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, η εγχώρια
παραγωγή ηλιέλαιου το 2018/19 αναμένεται να παραμείνει σταθερή στους 31.000 τόνους, ενώ η κατανάλωση
αναμένεται να ανέλθει στους 460.000 τόνους –αυξημένη
κατά 2,2% έναντι του 2017/18- και οι εισαγωγές στους
450.000 τόνους, σε σταθερά επίπεδα έναντι του 2017/18.
Επιπλέον, το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά
πως η αιγυπτιακή παραγωγή σογιέλαιου θα αυξηθεί κατά
16,5% το 2018/19, ανερχόμενη σε 530.000 τόνους, η κατανάλωση θα αυξηθεί επίσης, κατά 2,6%, και θα ανέλθει
σε 780.000 τόνους, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν κατά
14,3% και θα ανέλθουν σε 400.000 τόνους. Τέλος, όσον
αφορά το φοινικέλαιο, προϊόν στο οποίο δεν υφίσταται
εγχώρια παραγωγή, το μέγεθος των εισαγωγών κατά το
οικονομικό έτος 2018/19 εκτιμάται πως θα φθάσει τους
980 χιλ. τόνους, αυξημένο κατά 8,9% έναντι του
2017/18, ενώ το επίπεδο κατανάλωσής του αναμένεται
να είναι ελαφρότατα αυξημένο έναντι του 2017/18, φθάνοντας τους 1,05 εκατ. τόνους (εκ των οποίων, 100.000
τόνοι σε βιομηχανικές χρήσεις και 950.000 τόνοι σε τελικές καταναλωτικές χρήσεις).
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, η
αιγυπτιακή βιομηχανία φυτικών ελαίων έχει κατά τα
τελευταία έτη παρουσιάσει τάσεις μεγέθυνσης, προσπαθώντας αφ’ ενός να καλύψει τις ανάγκες της ολοένα
αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης και αφ’ ετέρου να επεκτείνει την εξαγωγική της παρουσία στις αγορές του
εξωτερικού, πραγματοποιώντας εξαγωγές 20.000 τόνων
ηλιέλαιου και 40.000 τόνων σογιέλαιου στη διάρκεια
του τρέχοντος οικονομικού έτους (2017/18).
Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών δομικών υλικών
το 1ο τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξαγωγών Δομικών Υλικών (Export
Council for Building Materials – ECBM), κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι αιγυπτιακές εξαγωγές δομικών υλικών εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 7% έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2017, ανερχόμενες σε $1,5
δισ. Όπως ανέφερε το Συμβούλιο, οι εξαγωγές σιδήρου
παρουσίασαν αύξηση 4% και ανήλθαν σε $250 εκατ., οι
εξαγωγές συρμάτων, σωλήνων και δεξαμενών αυξήθηκαν κατά 48% και ανήλθαν σε $44 εκατ., οι εξαγωγές
χαλκού αυξήθηκαν κατά 76% στα $63 εκατ., ενώ οι εξαγωγές αλουμινίου και μολύβδου παρουσίασαν αύξηση
κατά 50% και 94%, ανερχόμενες σε $154 εκατ. και $4
εκατ., αντίστοιχα. Ως κύριες αγορές στόχους των αιγυπτιακών δομικών υλικών το Συμβούλιο κατέγραψε τις
Ρουμανία, Ινδία, Κίνα και ΗΑΕ.
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Απόφαση για περιορισμένη αύξηση των εκτάσεων
καλλιέργειας ρυζιού
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άρδευσης & Υδάτινων Πόρων, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τις εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την
καλλιέργεια ρυζιού κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος 2018), κατά πλησίον των 100
χιλ. feddans. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αύξηση των συνολικών εκτάσεων για καλλιέργεια ρυζιού στα επίπεδα των 820 χιλ. feddans, έναντι
724,2 χιλ. feddans που αυτές είχαν οριστεί στις αρχές
του τρέχοντος έτους δια υπουργικής απόφασης η οποία
τις είχε μειώσει κατά περίπου 35% έναντι της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού. Με βάση τη νεότερη απόφαση, στις επιπλέον εκτάσεις θα επιτραπεί η πειραματική καλλιέργεια
με σπόρους ρυζιού υψηλής απόδοσης, η άρδευση των
οποίων θα πραγματοποιηθεί με νερό από γεωργική απόστράγγιση. Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε ο εγχώριος
οικονομικός Τύπος, τον Απρίλιο τρέχοντος έτους το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία η οποία απαγορεύει ολοσχερώς ορισμένες υδροβόρες καλλιέργειες,
ένεκα των γενικότερων ανησυχιών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του αιθιοπικού Μεγάλου υδροηλεκτρικού Φράγματος στη ροή των υδάτων του ποταμού Νείλου και στο μερίδιο της Αιγύπτου σε αυτά.
Μέχρι τώρα αγορές 1,4 εκατ. τόνων εγχώριου σιταριού από το αιγυπτιακό κράτος
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προμηθειών
στις αρχές Μαΐου, το αιγυπτιακό κράτος είχε μέχρι τότε
αγοράσει ποσότητες εγχωρίως παραχθέντος σιταριού που
αντιπροσωπεύουν το 35% του τεθέντος στόχου για τη
φετινή περίοδο εσοδείας, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα, το κράτος έχει προμηθευτεί ήδη
1,4 εκατ. τόνους, έναντι συνολικής στοχευόμενης ποσότητας 4 εκατ. τόνων για τη φετινή περίοδο εσοδείας, που
ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Όπως δήλωσε εξάλλου
ο Υπουργός Προμηθειών, κ. Meselhy, το μέχρι τώρα
κόστος αγοράς εισαγόμενου σιταριού ανέρχεται στο επίπεδο των EGP5,5 δισ. (περίπου $313 εκατ.). Σημειώνεται
ότι η Αίγυπτος προγραμματίζει να εισάγει 7 εκατ. τόνους
σιτηρών στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018/19.
Ιταλική χρηματοδότηση για δημιουργία 15 σιλό για
σιτάρι στην Αίγυπτο
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA στα μέσα Μαΐου, η αιγυπτιακή Αρχή Ανάπτυξης
Εσωτερικού Εμπορίου (Internal Trade Development Authority – ITDA) και η ιταλική Υπηρεσία Αναπτυξιακής
Συνεργασίας συμφώνησαν τη δημιουργία 15 σιλό αποθήκευσης σιταριού και γενικότερα σιτηρών σε διάφορες
περιφέρειες της χώρας, συνολικού επενδυτικού κόστους
EGP250 εκατ., με χρηματοδότηση της ιταλικής πλευράς.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η ιταλική πλευρά
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προτίθεται να κατασκευάσει καθετοποιημένα σιλό, μεγάλης αποθηκευτικής χωρητικότητας. Οι κατασκευαστικές εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν από αιγυπτιακές
εργολαβικές εταιρείες, ενώ ιταλικές εταιρείες θα ασχοληθούν με τα ηλεκτροτεχνικά έργα και τα συστήματα
αυτοματοποίησης των σιλό.
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τιμή $610 ανά τόνο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Al
Fajr Steel κ. Wael Said, το πρώτο φορτίο 10.000 τόνων
σιδήρου έχει ήδη φθάσει στον αιγυπτιακό λιμένα Al Adabiya της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ οι τιμές διάθεσής του
στην αιγυπτιακή αγορά θα κυμανθούν σε μεταξύ
EGP12.400 και EGP12.450 ανά τόνο. Κατά τα δημοσιεύματα, η Rajhi Steel σκοπεύει να εξάγει 10.000 τόνους
Προετοιμασία νέας νομοθεσίας για τις κρατικές προ- σιδήρου σε μηνιαία βάση προς την Αίγυπτο.
μήθειες
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου,
Προοπτικές αιγυπτιακής παραγωγής βάμβακος την
νέα νομοθεσία για τους δημόσιους διαγωνισμούς προμηπερίοδο 2018/19
θειών και έργων βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης από
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο εγχώριος οικοτην αρμόδια επιτροπή προγραμματισμού και προϋπολονομικός Τύπος στο τέλος Μαΐου, το Υπουργείο Γεωργίας
γισμού του αιγυπτιακού κοινοβουλίου. Κύριους σκοπούς
της Αιγύπτου έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της πατης νέας νομοθεσίας, η οποία θα αντικαταστήσει τον ισραγωγής μακρόινων και μεσαίου μεγέθους ποικιλιών
χύοντα νόμο 89/1998, αποτελεί η άσκηση μεγαλύτερου
βάμβακος κατά την προσεχή περίοδο συγκομιδής
ελέγχου στις κρατικές δαπάνες και ο περιορισμός τους,
(2018/19), με σκοπό την κάλυψη της αυξημένης -όπως
καθώς και η εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς.
αναμένεται- διεθνούς ζήτησης. Συγκεκριμένα, το ΥπουρΌπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η νέα νομοθεσία
γείο επιδιώκει την αύξηση της συνολικής διαθέσιμης
δίνει στις επιχειρήσεις που μετέχουν σε αιγυπτιακούς
επιφάνειας για καλλιέργεια βάμβακος στο επίπεδο των
δημόσιους διαγωνισμούς πρόσθετα δικαιώματα σε ότι
216.000 feddans (907,2 εκατ. τετρ. μέτρα), έναντι τρέαφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση, καθώς και
χουσας συνολικής επιφάνειας περίπου 600 εκατ. τετρ.
την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών.
μέτρων που υπολογίζεται ότι καλλιεργείται σήμερα με
Επιπλέον, η νομοθεσία ενισχύει το ρόλο του ιστορικού
βαμβάκι, σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Ινστιεκάστης συμμετέχουσας επιχείρησης ως κριτηρίου επιτούτου Έρευνας Βάμβακα (CRI). Σύμφωνα εξάλλου με
λογής αναδόχων, πέραν του βασικού κριτηρίου της τιπρόσφατα στοιχεία των υπηρεσιών του αμερικανικού
μής, εισάγει σύστημα διαγωνιστικών διαδικασιών δύο
Υπουργείου Γεωργίας στο Κάιρο (USDA-FAS, Cairo
σταδίων (το πρώτο θα αφορά τις προδιαγραφές, ενώ το
Office), η αιγυπτιακή παραγωγή βάμβακος στη διάρκεια
δεύτερο την εξέταση των οικονομικών προσφορών και
της περιόδου συγκομιδής 2018/19 εκτιμάται ότι θα ανέλτην επιλογή αναδόχου), ενώ ταυτόχρονα μειώνει το
θει σε 420.000 δέματα, σημειώνοντας αύξηση της τάύψος της απαιτούμενης κατάθεσης εγγύησης συμμετοξεως του 40% έναντι του επιπέδου παραγωγής της περιόχής από 2% σε 1,5% της αξίας της σύμβασης, με στόχο
δου 2017/18. Όπως αναφέρουν κλαδικές πηγές, το συνοτην προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων σε κρατιλικό επίπεδο της αιγυπτιακής παραγωγής βάμβακος έχει
κούς διαγωνισμούς.
μειωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2005-2017, από τα
ο 938 χιλ. δέματα στα 395 χιλ. δέματα.
Αύξηση αιγυπτιακών πετρελαϊκών εξαγωγών το 1 Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία περίοδο συγκομιδής,
δίμηνο 2018
η αιγυπτιακή κυβέρνηση αύξησε την τιμή αναφοράς τόΣύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Πετρεσο για τις μακρόινες ποικιλίες που παράγονται στο Δέλλαίου, οι αιγυπτιακές εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν
τα του Νείλου, σε EGP2.700 ανά καντάρι, όσο και για
κατά 5,7% στη διάρκεια του διμήνου Ιανουαρίουτις βραχύινες και μεσαίου μεγέθους ποικιλίες, σε
Φεβρουαρίου 2018 και ανήλθαν σε $407 εκατ., έναντι
EGP2.500 ανά καντάρι. Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυ$385 εκατ. το αντίστοιχο δίμηνο του 2017.
πτιακής ομοσπονδίας εξαγωγέων βάμβακος, παρατηρούνται πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές διάθεσης του
Έναρξη φορτώσεων σιδήρου από τη Σ. Αραβία προς
προϊόντος, ωστόσο οι αιγυπτιακές εξαγωγές φαίνεται ότι
την Αίγυπτο
κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τον όγκο εξαγωΣύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου,
γών να ανέρχεται κατά την τρέχουσα περίοδο συγκομιξεκίνησαν πρόσφατα φορτώσεις σαουδαραβικού σιδήρου
δής (2017/18) σε 51,5 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά
από τον όμιλο Rajhi Steel Industries προς την Αίγυπτο,
41,6% έναντι της προηγούμενης περιόδου (2016/17,
για πρώτη φορά έπειτα από την επιβολή, στη διάρκεια
στους 36 χιλ. τόνους), ενώ παρουσιάζουν εξαιρετικές
του 2017, εισαγωγικών δασμών antidumping σε χαλυπροο-πτικές για την προσεχή καλλιεργητική περίοδο.
βουργικά προϊόντα με προέλευση την Κίνα, την Τουρκία
Σημειώνεται ότι η εξαγωγική περίοδος για τον αιγυπτιακαι την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αποκό βάμβακα ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται
δέκτες των φορτώσεων του σαουδαραβικού σιδήρου είτον Αύγουστο του επόμενου έτους. Ως κύριοι αποδέκτες
ναι οι αιγυπτιακοί όμιλοι Al Fajr Steel Building Materials
των αιγυπτιακών εξαγωγών βάμβακος, και δη των παCompany και Ahmadi Construction Materials, οι οποίοι
γκοσμίου φήμης μακρόινων ποικιλιών, αναφέρονται με
αγόρασαν από τη Rajhi Steel 10.000 τόνους σιδήρου σε
βάση αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία η Ινδία, η Ελβετία,
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η Γερμανία και το Πακιστάν.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει παρουσία παρασίτου στο εισαγόμενο σιτάρι
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις 26/5 το αιγυπτιακό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι επιτρέπεται η περιορισμένη –σε οριακά επίπεδα- περιεκτικότητα
του εισαγόμενου σιταριού στο παράσιτο ερυσίβη, ακυρώνοντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου διοικητικού
δικαστηρίου της χώρας που επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής σιταριού που περιέχει το συγκεκριμένο παράσιτο,
προκαλώντας αντιδράσεις στον εμπορικό κόσμο. Όπως
επισήμανε ο οικονομικός Τύπος, η απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη στα
τελωνειακά σημεία εισόδου της χώρας, δεδομένου ότι το
αιγυπτιακό κράτος εφεσίβαλε κατά αυτής και διατήρησε
την πολιτική περιορισμένης ανοχής στην παρουσία του
παρασίτου, μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.
Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο 2016 η Αίγυπτος είχε επιβάλει εξαιρετικά περιοριστικές προδιαγραφές στις εισαγωγές σιταριού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιεκτικότητα του παρασίτου ερυσίβη, πλήττοντας τότε σοβαρά τις εξαγωγές των κύριων προμηθευτών της αιγυπτιακής αγοράς με σιτάρι, κυρίως της Ρωσίας. Στη συνέχεια,
εντός του Σεπτεμβρίου 2016, η αιγυπτιακή κυβέρνηση,
πιεζόμενη από ρωσική απαγόρευση εισαγωγών αιγυπτιακών φρούτων και λαχανικών που είχε επιβληθεί ως αντίποινα για τους αιγυπτιακούς περιορισμούς στις εισαγωγές σιταριού, ήρε την απαίτησή της για μηδενική περιεκτικότητα, επαναφέροντας το αποδεκτό επίπεδο περιεκτικότητας των εισαγόμενων φορτίων στον ανωτέρω μύκητα στο διεθνώς καθιερωμένο 0,05%.
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, δεδομένου ότι παρατηρούνται αρκετά συχνά αλλαγές στην αιγυπτιακή πολιτική ανοχής στο παράσιτο ερυσίβη, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και αντιδράσεις στους διεθνείς προμηθευτές της χώρας με σιτάρι, το Υπουργείο Γεωργίας σκέπτεται να εισάγει αλλαγές στη λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας, Central Administration of Plant Quarantine, η
οποία φέρεται να προωθεί τα ανωτέρω μέτρα μηδενικής
ανοχής.
Αρθρογραφία περί επικείμενης απαγόρευσης εισαγωγών αιγυπτιακών προϊόντων στο Κατάρ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου στο
τέλος Μαΐου, η κυβέρνηση του Κατάρ φέρεται να έχει
επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών ενίων κατηγοριών προϊόντων από την Αίγυπτο, τα ΗΑΕ, τη Σ. Αραβία και το
Μπαχρέιν, ως αντίποινα για την προ έτους απόφαση των
ως άνω χωρών να διακόψουν διπλωματικές σχέσεις με το
Κατάρ, καθώς να αποκλείσουν τις οδικές, θαλάσσιες και
αεροπορικές συνδέσεις τους με αυτό. Κατά τα δημοσιεύματα, τα οποία βασίζονται σε κυβερνητικές πηγές του
Κατάρ, ωστόσο χαρακτηρίζονται από σχετική ασάφεια,
οι απαγορεύσεις θα συμπληρωθούν με εντατικούς ελέγχους στα τελωνειακά σημεία εισόδου στη χώρα,
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με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των
παράνομων εισαγωγών μέσω τρίτων χωρών. Σύμφωνα με
τον οικονομικό Τύπο, η καταρινή κυβέρνηση δεν έχει
παράσχει πλήρεις διευκρινίσεις σχετικά με την έναρξη
ισχύος της απαγόρευσης, τις κατηγορίες προϊόντων που
πλήττονται από αυτήν, αλλά ούτε και αναφορικά με το
εάν η απαγόρευση θα καλύπτει και αγαθά τρίτων προελεύσεων που διαμετακομίζονται στο Κατάρ μέσω των ως
άνω τεσσάρων χωρών.
Ξεπέρασαν τα $500 εκατ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές
ενδυμάτων το 1ο τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού κλαδικού συνδέσμου εξαγωγέων ετοίμου ενδύματος, οι εξαγωγές του
κλάδου στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου τρέχοντος
έτους ανήλθαν σε $511 εκατ., έναντι $447 εκατ. κατά την
αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 14%). Σύμφωνα με
τα στοιχεία, οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων προς τις
ΗΠΑ –που αποτελούν το μεγαλύτερο εισαγωγέα αιγυπτιακών ενδυμάτων- αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε
$247 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2018, έναντι $216 εκατ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2017. Οι εξαγωγές προς την
Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 20% και έφθασαν τα $173 εκατ.,
έναντι $144 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2017, οι εξαγωγές
προς την Αφρική αυξήθηκαν επίσης κατά 40%, ενώ αντιθέτως οι εξαγωγές προς τις αραβικές χώρες μειώθηκαν
κατά 11% το πρώτο τρίμηνο 2018.
Άρση απαγόρευσης του Μπαχρέιν για εισαγωγές
guava από Αίγυπτο
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στις
27/5 το Μπαχρέιν ήρε προσωρινή απαγόρευση που είχε
επιβάλει στις εισαγωγές αιγυπτιακών guava, επιτρέποντάς τις από την προσεχή εξαγωγική περίοδο
(2018/2019). Σημειώνεται ότι στις αρχές Απριλίου είχε
αρθεί ανάλογη απαγόρευση για τις αιγυπτιακές guava
από την πλευρά της Σ. Αραβίας.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αύξηση των εγχώριων πωλήσεων αυτοκινήτων το 1ο
τρίμηνο του 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Μαρτίου το αιγυπτιακό συμβούλιο εμπόρων αυτοκινήτων
(“Automotive Marketing Information Council” - AMIC),
οι εγχώριες πωλήσεις οχημάτων εμφάνισαν αύξηση της
τάξεως του 32,3% σε ετήσια βάση στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους, ανερχόμενες σε περίπου
35.100 μονάδες. Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων
αυξήθηκαν στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2018 κατά 24%, ανερχόμενες σε 24.449 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις φορτηγών αυξήθηκαν κατά 91%, ανερχόμενες σε
7.440 μονάδες. Κατά τα στοιχεία του συμβουλίου, οι πωλήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινήτων σημείωσαν κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2018 άνοδο 49,8% σε ετήσια βάση,
εκείνες ιαπωνικών μειώθηκαν κατά 4,9%, αυτές νοτιοκορεατικών αυξήθηκαν κατά 57,5%, οι πωλήσεις αμερικανικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 62,5%, ενώ εκείνες
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κινεζικών μειώθηκαν κατά 9,8%.
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Σαουδαραβικός όμιλος επενδύει στην αιγυπτιακή παραγωγή χουρμάδων & ελιών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εμπορίου &
Βιομηχανίας κ. Kabil στις 17/5, ο σαουδαραβικός όμιλος
Zadna Company for Agricultural Investment & Real Estate Development προτίθεται να υλοποιήσει μεγάλη επένδυση στην Αίγυπτο, εκτιμώμενου ύψους EGP2 δισ.
(περίπου $112 εκατ.) για την καλλιέργεια, παραγωγή,
τυποποίηση και διανομή χουρμάδων και ελιών. Κατά τον
κ. Kabil, ο σαουδαραβικός όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει τη
φύτευση φοινίκων σε έκταση περίπου 4 εκατ. τετρ. μετρων στην όαση της Bahariya στη Δυτική Έρημο (μεταξύ
Καΐρου και όασης Siwa), ενώ σύντομα θα ξεκινήσει την
κατασκευή μονάδας τυποποίησης χουρμάδων, καθώς και
ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων. Κατά τον Υπουργό, «η
Αίγυπτος παράγει πλησίον του 18% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής χουρμάδων, με το ύψος της παραγωγής υπερβαίνει τους 60.000 τόνους ημίξηρων και
άλλων ειδών χουρμάδων ετησίως, από οάσεις στη Δυτική
Έρημο, καθώς και από περιοχές στην Άνω Αίγυπτο».

Αιγυπτιο-κινεζική συμφωνία για μονάδα παραγωγής
ηλιακών συλλεκτών
Όπως ανέφερε στα μέσα Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός
Τύπος, στις 9/5 ο κινεζικός όμιλος παραγωγής πράσινης
ενέργειας GCL Group (Golden Concord Group Limited)
και το αιγυπτιακό Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή
μονάδας παραγωγής ηλιακών συλλεκτών (solar panels),
επενδυτικού κόστους πλησίον των $2 δισ., η οποία θα
κατασκευάζει συλλέκτες, συνολικής ετήσιας ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας 5 GW. Σύμφωνα με το Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής, η παραγωγική διαδικασία
θα αποτελείται από 5 φάσεις, ξεκινώντας από την εξόρυξη και τον καθαρισμό αιγυπτιακού ορυκτού χαλαζία, έως
την τελική φάση κατασκευής ηλιακών κυττάρων και
συλλεκτών. Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι ηλιακοί
συλλέκτες θα κατασκευάζονται από πυριτική άμμο απόκλειστικά αιγυπτιακής προέλευσης, ωστόσο δεν έδωσε
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την τοποθεσία
της μονάδας παραγωγής, ούτε του χρονοδιαγράμματος Συμφωνία αιγυπτιακού Στρατού και αυστραλιανού
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
ομίλου για αξιοποίηση ορυκτών
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο αιγυπτιΣχέδια για δημιουργία αιγυπτιακής βιομηχανικής ακός όμιλος Egyptian Black Sand Company (EBSC),
ζώνης στο Χαρτούμ
συμφερόντων του αιγυπτιακού Στρατού, και ο αυστραλιΣύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ανός όμιλος Mineral Technologies Inc. υπέγραψαν πρόMENA, στο πλαίσιο της προσπάθειας της αιγυπτιακής σφατα σύμβαση για την προμήθεια μηχανολογικού εξοκυβέρνησης για προσέγγιση με το Σουδάν, επισπεύδο- πλισμού προς την αιγυπτιακή πλευρά με σκοπό τη δηνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία βιομηχανικής ζώ- μιουργία δύο βιομηχανικών μονάδων περισυλλογής και
νης, αιγυπτιακών συμφερόντων, έκτασης 2 εκατ. τετρ. διαχωρισμού μαύρης ορυκτής άμμου, καθώς και άλλων
μέτρων στην πρωτεύουσα της χώρας, Χαρτούμ. Κατά το οικονομικά εκμεταλλεύσιμων ορυκτών και ιζημάτων,
MENA, στη διάρκεια της πρόσφατης πρώτης συνόδου στην περιοχή της λίμνης Burullus, στη βόρεια Αίγυπτο,
του διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου Αιγύπτου- στο Δέλτα του Νείλου.
Σουδάν τον περασμένο Απρίλιο, συμφωνήθηκε να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για οριστικοποίηση Δημιουργία νέου τεχνολογικού πάρκου στο Borg El
των τεχνικών λεπτομερειών του εγχειρήματος, συμπερι- Arab
λαμβανομένης της μεταφοράς αιγυπτιακής τεχνογνωσίας Στο πλαίσιο της πολιτικής της αιγυπτιακής κυβέρνησης
για τη δημιουργία δικτύου οδικών και σιδηροδρομικών για δημιουργία τεχνολογικών πάρκων, η Αρχή Νέων
μεταφορών που θα αυξήσει την εκατέρωθεν εμπορευμα- Αστικών Κοινοτήτων (NUCA) ενέκρινε στα μέσα Μαΐτική κίνηση, αλλά και για τη σύνδεση των δικτύων ηλε- ου τη διάθεση έκτασης λίγο άνω των 46 feddans για τη
κτρισμού και αερίου των δύο χωρών.
δημιουργία νέου τεχνολογικού πάρκου στην περιοχή
Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, η Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Borg El Arab, της Αλεξάνδρειας. Το τεχνολογικό πάρκο,
Εμπορικών Επιμελητηρίων (FEDCOC) ολοκλήρωσε με ειδίκευση στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και τεχνολοπρόσφατα μελέτες για τη δημιουργία κέντρου logistics γίας πληροφορικής (ICT), θα κατασκευαστεί δια της
στο χερσαίο λιμένα του Arqin και τη σύνδεσή του με το συνεργασίας της NUCA με την Information Technology
χερσαίο λιμένα Qustal, στα σύνορα με το Σουδάν, με Industry Development Agency (ITIDA), που υπάγεται
σκοπό τη διευκόλυνση των εκατέρωθεν εμπορικών συ- στο Υπουργείο Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφοναλλαγών. Σημειώνεται ότι ο χερσαίος λιμένας Arqin ρικής.
θεωρείται ότι θα μετεξελιχθεί σε σημαντικό διεθνές κέντρο logistics και τμήμα του εμπορικού άξονα σύνδεσης
της Αιγύπτου με τις χώρες της Λεκάνης του Νείλου και
τη Ν. Αφρική.
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Σύσταση αιγυπτιακού συμβουλίου μόδας και σχεδιασμού
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Μαΐου,
συστάθηκε πολύ πρόσφατα αιγυπτιακό συμβούλιο μόδας και σχεδιασμού (EFDC), το οποίο ιδρύθηκε από
πέντε διακεκριμένες εγχώριες προσωπικότητες του κλάδου ενδύματος και μόδας και υπαγόμενο στο Υπουργείο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του νεοσυσταθέντος
συμβουλίου είναι ο συντονισμός της τεχνογνωσίας των
μελών σε τομείς όπως το σχέδιο, η παραγωγή, το λιανεμπόριο, οι εξαγωγές, η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις, καθώς και η ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη
και τη διεθνή ανάδειξη των αιγυπτιακών κλάδων βάμβακος, κλωστοϋφαντουργίας, σχεδίου μόδας και ετοίμου
ενδύματος. Το συμβούλιο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί άμεσα στους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης και
επιμόρφωσης, διοργάνωσης εμπορικών προωθητικών
εκδηλώσεων, καθώς και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπους της παγκόσμιας βιομηχανίας
μόδας.
Έναρξη κατασκευής μεγάλου πετροχημικού συγκροτήματος πριν το τέλος 2018
Όπως ανέφερε στο τέλος Μαΐου ο κλαδικός Τύπος, ο
επικεφαλής του αιγυπτιακού ομίλου Carbon Holdings κ.
Basil El-Baz ανακοίνωσε ότι πριν το τέλος του 2018 πρόκειται να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του μεγαλύτερου πετροχημικού βιομηχανικού συμπλέγματος στη χώρα, με την επωνυμία Tahrir Petrochemicals στην περιοχή
της Ain Sokhna, επενδυτικού κόστους $7 δισ., το οποίο
εκτιμάται ότι –όταν φθάσει σε επίπεδο πλήρους δυναμικότητας- θα καλύπτει περίπου το 25% των συνολικών
εξαγωγών της χώρας. Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση του εν λόγω μεγάλου επενδυτικού έργου, το Μάιο
2016 ο όμιλος Carbon Holdings πέτυχε συμφωνία με τον
αμερικανικό κρατικό οργανισμό OPIC, με το ύψος των
χρηματοδοτικών κονδυλίων να ανέρχονται σε μεταξύ $4
και $5 δισ. Επιπλέον, μέρος του έργου πρόκειται να υλοποιηθεί με τη συνεργασία του ιταλικού ομίλου Maire
Tecnimont και της ελληνικών συμφερόντων Αρχιρόδον.
Υπογραφή συμφωνίας Αιγύπτου-Ρωσίας για ίδρυση
ρωσικής βιομηχανικής ζώνης
Στις 23/5, ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας της Ρωσίας κ. Manturov και ο Αιγύπτιος ομόλογός του κ. Kabil
υπέγραψαν, στο περιθώριο των εργασιών της 11ης συνόδου της μικτής διυπουργικής επιτροπής (ΜΔΕ) οικονομικής συνεργασίας που έλαβε χώρα στη Μόσχα, την πολυαναμενόμενη διμερή συμφωνία για τη δημιουργία ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή του Ανατολικού
Πορτ Σαΐντ, εντός της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας
Σουέζ, συνολικής επενδυτικής αξίας $7 δισ. Η ρωσική
βιομηχανική ζώνη αναμένεται να κατασκευαστεί σε
έκταση 5,25 εκατ. τετρ. μέτρων, η οποία θα διατίθεται
στους επενδυτές με καθεστώς επικαρπίας.
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Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ρωσικό κρατικό
επενδυτικό ταμείο Russian Direct Investment Fund
(RDIF), καθώς και από αιγυπτιακούς τραπεζικούς ομίλους. Η κατασκευή της βιομηχανικής ζώνης θα λάβει
χώρα σε τρεις φάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν
το 2031, οπότε και θα ξεκινήσει η λειτουργία των ρωσικών επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν εκεί, προσφέροντας περίπου 35.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. Το επενδυτικό κόστος υλοποίησης της πρώτης
φάσης ανέρχεται σε περίπου $190 εκατ., σύμφωνα με τον
Αιγύπτιο Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil.
Το ρωσικό Υπουργείο χαρακτήρισε τη συμφωνία, πεντηκονταετούς διάρκειας με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για 5 έτη σε περίπτωση συμφωνίας των δύο πλευρών,
ως ιστορικής σημασίας για την ανάπτυξη των διμερών
σχέσεων, ενώ όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, η
ρωσική πλευρά προσβλέπει στην αξιοποίηση της βιομηχανικής ζώνης ως πύλης εισόδου ρωσικών προϊόντων
στις αγορές της Μ. Ανατολής, της Αφρικής, αλλά και της
Ευρώπης.
Ο Ρώσος Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας επισήμανε ότι, βάσει της συμφωνίας, η ρωσική πλευρά θα καταρτίσει το γενικό σχέδιο (master plan) για τη βιομηχανική
ζώνη, σε συνεργασία με το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας και την Αρχή της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ, καθορίζοντας τις πλέον αποτελεσματικές εναλλακτικές επιλογές για τον εξοπλισμό της
βιομηχανικής ζώνης με τις κατάλληλες υποδομές, τα σχέδια αφομοίωσης των ήδη υφιστάμενων υποδομών και
τους εκτιμώμενους δείκτες χρήσης των υποδομών. Ο κ.
Manturov πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά θα προσελκύσει επιχειρήσεις στη ρωσική βιομηχανική ζώνη και θα
οργανώσει την εργασία τους. Θα αναλάβει επίσης την
οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής και της παροχής
υπηρεσιών στο χώρο της βιομηχανικής ζώνης. Επιπρόσθετα, ρωσικές επιστημονικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές
και κατασκευαστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί θα
συμμετάσχουν στην ίδρυση και στη λειτουργία της βιομηχανικής ζώνης.
Στο πλαίσιο της 11ης ΜΔΕ, οι δύο πλευρές συζήτησαν
επίσης ζητήματα διμερούς συνεργασίας στους τομείς γεωργίας, σιδηροδρομικών μεταφορών και υποδομών, αερομεταφορών, εμπορίου, εκπαίδευσης, τεχνολογίας πληροφορικής, υγείας, τουρισμού και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής από τη Ρωσία της πρώτης
πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας στην Αίγυπτο,
στην περιοχή Dabaa.
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Το αιγυπτιακό κράτος δαπανά κονδύλια EGP1,1 δισ.
για αξιοποίηση γαιών
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους 2017/18 η αρμόδια Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) έχει διαθέσει κονδύλια ύψους
EGP1,1 δισ. για την ανάπτυξη υποδομών και την αξιοποίηση κρατικών γαιών, έναντι συνολικών διαθέσιμων εν
θέματι πιστώσεων ύψους EGP1,4 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανηθέντων κρατικών κονδυλίων κάλυψε την ανάπτυξη υποδομών σε βιομηχανικές γαίες στις περιφέρειες της Άνω Αιγύπτου και του Σινά. Σημειώνεται ότι η IDA στοχεύει να
αυξήσει στη διάρκεια του 2018 τις συνολικές εκτάσεις
που θα διατεθούν σε βιομηχανικούς επενδυτές στο επίπεδο των 11 εκατ. τετρ. μέτρων, ενώ κατά το διάστημα της
τελευταίας διετίας η IDA έχει αξιοποιήσει και διαθέσει
σε επενδυτές συνολικές εκτάσεις περίπου 28,5 εκατ.
τετρ. μέτρων, έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις σε
ανάπτυξη υποδομών ύψους EGP42 εκατ. Η IDA έχει
πρόσφατα προκηρύξει τη διάθεση σε επενδυτές βιομηχανικών γαιών έκτασης άνω των 8 εκατ. τετρ. μέτρων στις
περιοχές 10th of Ramadan City και Sadat City.
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“Success stories fostering intermodality and connectivity
in the Euro-Mediterranean Region”.

Στο συνέδριο μετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, λιμενικών αρχών, διεθνών οργανισμών, διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
καθώς και εμπειρογνώμονες και άλλοι εμπλεκόμενοι με
τον κλάδο μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου.
Κύριο θέμα του συνεδρίου αποτέλεσε η ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων λιμένων της Μεσογείου που
έχουν αναπτύξει δραστηριότητες διασύνδεσης με άλλους
λιμένες, καθώς και διαμετακομιστικούς κόμβους μέσω
συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, ενώ βασικοί
στόχοι υπήρξαν η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των
κύριων μεσογειακών λιμένων και η περαιτέρω ανάπτυξη
των θαλάσσιων συνδέσεων και των συστημάτων logistics στο χώρο της Μεσογείου. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου εγκαινιάστηκε το νέο πρόγραμμα
ανάπτυξης δυναμικότητας (“capacity building”) των δικτύων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον
ευρωμεσογειακό χώρο, με τίτλο “TransLogMED”, το
οποίο έχει πενταετή διάρκεια, προϋπολογισμό €1,5
εκατ., χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια και αφορά 7 μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αλγερία,
Μαρόκο, Αίγυπτο, Ιορδανία και Τυνησία), με επικεφαΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
λής του προγράμματος την Ιταλία (Escola EuropeaΈγκριση νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία των
Intermodal Transport).
δικτύων Uber & Careem
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 7/5
το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα νομοθεσία Αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων του μετρό Καΐπου ρυθμίζει τη λειτουργία των δύο δικτύων ιδιωτικής ρου
μεταφοράς επιβατών που λειτουργούν στην Αίγυπτο, Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στις 10/5 το αιγυUber και Careem. Η νομοθεσία, η οποία πλέον θα πρέ- πτιακό Υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την άμεση
πει να κυρωθεί από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, παρέχει με- αύξηση, ήδη από την επομένη, των εισιτηρίων του μετρό
ταβατική περίοδο 6 μηνών προς τα δύο δίκτυα προκει- Καΐρου, ορίζοντας μάλιστα διαφορετικά κόμιστρα ανάμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της, οι οποίες λογα με το μήκος της διαδρομής. Με βάση τη νέα τιμοπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στα τέλη αδει- λόγηση, οι τιμές των εισιτηρίων μπορούν να φθάσουν
οδότησης της λειτουργίας των δύο δικτύων με οροφή τις έως τις 7 αιγυπτιακές λίρες, έναντι ενιαίας τιμής 2 αιγυEGP30 εκατ. ($1,7 εκατ.) για περίοδο πενταετίας, υπο- πτιακών λιρών, για όλες τις διαδρομές, που ανέρχονταν
χρέωση έκδοσης ειδικών αδειών για τους οδηγούς, κα- μέχρι τώρα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, κ.
θώς και επιβολή υψηλότατων προστίμων τόσο στα δί- Arafat, «οι πραγματικές ανώτατες τιμές των εισιτηρίων
κτυα, όσο και στους οδηγούς, σε περιπτώσεις που δε του μετρό θα έφθαναν τις 16 λίρες, εάν το κράτος δεν
διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες. Η νέα νομοθεσία επιδοτούσε πάνω από το ήμισυ της πραγματικής τιμής,
θεσπίζει εξάλλου υποχρέωση των δικτύων ιδιωτικής ήτοι 9 λίρες». Η απόφαση για αύξηση των τιμών των ειμεταφοράς να κατακρατούν στοιχεία για τους χρήστες σιτηρίων του μετρό σε 3,5 ή 7 λίρες, ανάλογα με το μήτων υπηρεσιών τους για περίοδο 180 ημερών, και να κος της διαδρομής, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις, οι
παρέχουν σχετικές πληροφορίες στις εθνικές αρχές α- οποίες εκδηλώθηκαν με διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα
σφαλείας, εφ’ όσον τους ζητηθεί, στο πλαίσιο επιβολής σε διάφορους σταθμούς, οι οποίες οδήγησαν ακόμη και
σε συλλήψεις πολιτών. Σύμφωνα με υπευθύνους του μετου νόμου.
τρό Καΐρου, «η αποφασισθείσα αύξηση των κομίστρων
Συνέδριο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» στην Ισμα- θα αποβεί σε όφελος του κοινού, δεδομένου ότι θα μας
επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή νέων
ηλία (8-9/5/2018)
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το διήμε- σταθμών, να βελτιώσουμε την ποιότητα της μεταφορικής
ρο 8-9/5 έλαβε χώρα στην Ισμαηλία επί της Διώρυγας υπηρεσίας και να προσφέρουμε στους πολίτες ένα αντου Σουέζ, διεθνές συνέδριο της «Ένωσης για τη Μεσό- θρώπινο μέσο μεταφοράς».
γειο» με αντικείμενο τις θαλάσσιες και τις συνδυασμένες μεταφορές και τις υπηρεσίες logistics, με τίτλο
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Συνεργασία Διώρυγας Σουέζ – Dubai Ports για δημιουργία χερσαίου λιμένα στην περιοχή 6th of October
City
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA, στις αρχές Μαΐου ανακοινώθηκε η υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Αρχής της Διώρυγας
Σουέζ, της Dubai Ports και του αιγυπτιακού ομίλου
Holding Company for Maritime & Land Transport
(HCMLT) με έδρα την Αλεξάνδρεια, με σκοπό τη δημιουργία χερσαίου λιμένα στην περιοχή 6th of October
City, στα περίχωρα του Καΐρου, επενδυτικού κόστους
$100 εκατ. Όπως ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του ο
επικεφαλής της Dubai Ports Sultan Bin Sulayem, «η
Dubai Ports θα αναλάβει τη διαχείριση της κατασκευής
και λειτουργίας του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των
διαδικασιών δημοπράτησης των κατασκευαστικών
έργων, δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας του ομίλου,
ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από 78 θαλάσσιους και χερσαίους λιμένες σε ολόκληρο τον κόσμο». Σημειώνεται
ότι η Dubai Ports διαχειρίζεται ήδη το λιμένα της Ain
Sokhna στην περιοχή του Σουέζ.
Το εν λόγω επενδυτικό έργο στοχεύει στη δημιουργία
ενός σημαντικού διαμετακομιστικού κόμβου και κέντρου logistics, το οποίο θα συνδέεται με σημαντικούς
αιγυπτιακούς θαλάσσιους λιμένες, και κυρίως το λιμένα
της Αλεξάνδρειας. Η εν λόγω συνεργασία με την Dubai
Ports εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος της αιγυπτιακής κυβέρνησης για υλοποίηση έργων κατασκευής ή
επέκτασης «χερσαίων λιμένων» (τελωνειακών σημείων
εισόδου-εξόδου και κέντρων logistics), σε συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα.

ΣΕΛΙΔΑ 25

Συζητήσεις αιγυπτιακού Υπουργείου Μεταφορών με
ΕΤΕπ για χρηματοδοτήσεις
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Μαΐου, ο
Αιγύπτιος Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat είχε στις 26/5
συνομιλίες με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με αντικείμενο τη συνεργασία και
την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από την Τράπεζα για
σειρά έργων υποδομών μεταφορών που υλοποιεί το αιγυπτιακό κράτος. Κατά τα δημοσιεύματα, η ΕΤΕπ εξέφρασε την ετοιμότητά της να παράσχει χρηματοδοτήσεις
ύψους €380 εκατ. στα έργα αναβάθμισης της γραμμής 1,
καθώς και στα έργα αποκατάστασης της γραμμής 2 του
μετρό Καΐρου. Επίσης, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκε η πρόοδος των έργων της τρίτης φάσης κατασκευής της γραμμής 3 του μετρό Καΐρου, που χρηματοδοτείται με κεφάλαια €600 εκατ. από την ΕΤΕπ, καθώς
και η χρηματοδότηση της κατασκευής του τραμ στην
Αλεξάνδρεια, με κεφάλαια ύψους €180 εκατ. Ο κ. Arafat
συζήτησε εξάλλου με τους εκπροσώπους της ΕΤΕπ
πρόσθετες δυνατότητες που υπάρχουν για χρηματοδοτήσεις της τράπεζας σε σιδηροδρομικά και λιμενικά κατάσκευαστικά έργα στην Αίγυπτο.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 83,3% το 1ο
τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού, τα τουριστικά έσοδα της χώρας στη διάρκεια του
πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους κατέγραψαν αύξηση
της τάξεως του 83,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2017, ανερχόμενα σε $2,2 δισ., ενώ παράλληλα ο
Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το 1ο τετράαριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Αίγυπτο
μηνο 2018
παρουσιάστηκε αυξημένος κατά 37,1% σε ετήσια βάση,
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στατιστικά στοιανερχόμενος σε 2,383 εκατ. τουρίστες.
χεία, τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ κατά το πρώτο τετράμηνο τρέχοντος έτους εμφανίζονται αυξημένα κατά
Άνοδος του ιταλικού τουριστικού ρεύματος προς την
12,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, ανερΑίγυπτο
χόμενα σε $1,8 δισ. Επιπλέον, τα έσοδα κατά το μήνα
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου ΤουρισΑπρίλιο 2018 ανήλθαν σε $479,3 εκατ., αυξημένα κατά
μού, παρατηρείται διπλασιασμός των κρατήσεων Ιταλών
11,5% έναντι του επιπέδου τους τον Απρίλιο 2017 και
τουριστών για διακοπές στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια
κατά 3,5% έναντι του Μαρτίου 2018, φθάνοντας στο
της φετινής θερινής περιόδου, σε σύγκριση με την αντίανώτατο επίπεδό τους από τον Αύγουστο 2015, όταν
στοιχη περσινή. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι κατά το
ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης της Διώρυγας
πρώτο δίμηνο του 2018, ο αριθμός εισερχόμενων Ιταλών
Σουέζ. Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση του επικεφατουριστών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 75%.
λής της Αρχής της Διώρυγας, ναυάρχου ε.α. Mohab
Όπως εξάλλου ανέφεραν ιταλικές τουριστικές πηγές, ο
Mamish, στις 18/5 ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν
αριθμός των εισερχόμενων Ιταλών τουριστών στην Αίαπό τη Διώρυγα ανήλθε σε 52, με συνολική μεταφορική
γυπτο κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2018
χωρητικότητα 3,7 εκατ. τόνων, εκ των οποίων πλοία χωεμφανίζεται αυξημένος κατά πλησίον του 94%.
ρητικότητας 2,2 εκατ. προήλθαν από τη βόρεια, ενώ
πλοία χωρητικότητας 1,5 εκατ. τόνων από τη νότια πύλη
Συνάντηση Αιγυπτίου Προέδρου με το Γενικό Γραμεισόδου της Διώρυγας.
ματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αιγυπτιακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της χώρας κ. Al Sisi συνάντησε στις
7/5 στο Κάιρο το Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, κ. Pololikashvili, παρουσία της
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Αιγύπτιας Υπουργού Τουρισμού, κας El-Mashat. Ο Πρόεδρος Al Sisi τόνισε κατά τη συνάντηση την εξέχουσα
σημασία του τομέα του τουρισμού, ως εκ των βασικών
πυλώνων της αιγυπτιακής οικονομίας, ενώ εξήρε το ρόλο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε ότι αφορά
τη στήριξη του ευαίσθητου αυτού κλάδου σε ολόκληρο
τον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού εξέφρασε την
ελπίδα ότι η Αίγυπτος θα ξαναγίνει ένας από τους πλέον
σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο
επίπεδο, κάτι που της αξίζει, όπως ανέφερε.
Αιγυπτιακές προσδοκίες για περαιτέρω ανάκαμψη
του εισερχόμενου τουρισμού
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Μαΐου σε δηλώσεις του Ουκρανού ΥΠΕΞ, κ. Klimkin, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Κάιρο στο τέλος
Απριλίου, ο οποίος προέβλεψε ότι φέτος ο αριθμός των
Ουκρανών τουριστών που επισκέπτονται για διακοπές
την Αίγυπτο θα φθάσει το 1 εκατ., έναντι περίπου
800.000 το 2017. Σημειώνεται ότι ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ,
κ. Shoukry, εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης
για την πρόσφατη -προς το θετικότερο- αναθεώρηση της
ουκρανικής ταξιδιωτικής οδηγίας για την Αίγυπτο, καθώς και την επανεκκίνηση της απ’ ευθείας αεροπορικής
σύνδεσης Καΐρου-Κιέβου, από τις αρχές Απριλίου.
Επιπλέον, όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα στις αρχές Μαΐου, παρατηρείται αξιόλογη
άνοδος του αριθμού εισερχόμενων τουριστών από αραβικές χώρες, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται στην Αλγερία, το Λίβανο και το Ιράκ, ως χωρών προέλευσης που
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις τουριστών προς Αίγυπτο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΙΡΟΥ
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_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
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Προσεχείς Εκθέσεις
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Event:
Duration:
Tel.:
Fax:

Egy Coatex Exhibition
13-15/7/2018
+(202) 3335-5423, +(20) 111-1122259 - 111-1115070
+(202) 3336-7979

Website, e-mail:
Organizer :

Event:

http://www.egycoatex.com, info@visionfairs.com
Vision Fairs Co.
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition
Center
Lead Middle East Exhibition

Duration:

19-21/7/2018

Tel.:

+(202) 2412-4214 – 2410-5198

Fax:

+(202) 2412-4214

Organizer :

International Trade Exhibition Co.
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition
Center
Al-Ahram Exhibition for Real Estate
26-29/7/2018
+(202) 2770-4550 – 2770-4254
+(202)-2578-5889
Al-Ahram Advertising Agency
Exhibition Complex (Halls 4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Hall No.:

Hall No.:
Event:
Duration:
Tel.:
Fax:
Organizer :
Hall No.:

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Website, e-mail:
Organizer :
Hall No.:
Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Website, e-mail:
Organizer :
Hall No.:

The Leading International Show For Cosmetics - Egy
Beauty Expo
1-3/9/2018
+(202) 2359-4110
+(202) 2378-0458
https://www.egybeautyexpo.com, info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com
Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences
Co.
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition
Center
Defile Kids Exhibition
7-9/9/2018
+ (202) 2401-9488, 2403-5345
+ (202) 2405-1618
http://defiledegypte.com/main.htm, info@defiledegypte.com
Defile D'Egypte Co.
Exhibition Complex (Halls 1-2-3-4) -Cairo International
Convention and Exhibition Center

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811
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Μάιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

21,4000
Μάιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

21,2000

21,0000

20,8000

20,6000

20,4000

20,2000

Μάιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP

17,9000
Μάιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP

17,8500

17,8000

17,7500

17,7000

17,6500

17,6000

17,5500

17,5000

17,4500

Μάιος 2018: Κεντρικός δείκτης EGX30 Χρηματιστηρίου
Αιγύπτου

18.500

18.000

17.500

17.000

16.500

16.000

15.500

