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Χαμηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το αιγυπτιακό Υπουργείο Προγραμματισμού (Ministry of Planning), ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην
διάρκεια του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2015/2016 ανήλθε σε 3,6%, έναντι
ρυθμού ανάπτυξης 3,3% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού
έτους. Συνολικά, εν τούτοις, στο εννεάμηνο του έτους 2015/2016, καταγράφηκε
ρυθμός ανάπτυξης 4,3%, έναντι 4,8% στο εννεάμηνο του έτους 2014/2015. Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης του εννεάμηνου αποδίδεται στην αρνητική επίπτωση της
πτώσης αφ’ ενός των τιμών του πετρελαίου στις οικονομίες των χωρών του Κόλπου –
οι οποίες αποτελούν σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Αιγύπτου- και αφ’ ετέρου
του τμήματος του ΑΕΠ από τον τουρισμό και τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Η οικονομική μεγέθυνση του οικονομικού έτους 2015/2016 εκτιμάται από το Υπουργείο
Οικονομικών σε πλησίον του 4,2%, σημαντικά χαμηλότερη του αρχικά προϋπολογισθέντος στόχου.
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Αναφορές στην Αίγυπτο στην έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία
Στην πρόσφατη έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία (World Economic Outlook),
το ΔΝΤ αναφέρθηκε σε «αδύναμες» προοπτικές ανάπτυξης της Αιγύπτου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και σε προοπτική οικονομικής ανάκαμψης σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ ανέφεραν αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης 3,8% και 4% κατά τα οικονομικά έτη 2015/2016 και 2016/2017 αντιστοίχως, έναντι 4,2% το 2014/2015, καθώς επίσης πτώση του πληθωρισμού στο 10,2%
το έτος 2015/2016 (έναντι 11% το 2014/2015), ωστόσο άνοδό του κατά το έτος
2016/2017 στα επίπεδα του 18,2%, εξαιτίας των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων
και των ελλείψεων σε ξένο συνάλλαγμα. Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το ΔΝΤ
εκτιμά πως ο αιγυπτιακός ρυθμός ανάπτυξης θα φθάσει το επίπεδο του 6%, ενώ ο
πληθωρισμός θα μειωθεί στο επίπεδο του 7,1% κατά το οικονομικό έτος 2020/2021.
Σημειωτέον ότι με βάση στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας, ο ρυθμός
πληθωρισμού μειώθηκε ελαφρώς τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 στο επίπεδο του 14,6%
σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με ρυθμό 16,4% τον Αύγουστο.
Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE), τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο σε $19,592 δισ., έναντι $16,564 δισ.
τον Αύγουστο. Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος εξήγησε την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων ως αποτέλεσμα αφ’ ενός της λήψης, στις αρχές Σεπτεμβρίου,
της πρώτης δόσης τριετούς δανειακής διευκόλυνσης της Παγκόσμιας Τράπεζας προς
την Αίγυπτο (ύψους $1δισ.), και αφ’ ετέρου της κατάθεσης -εξαετούς διάρκειας- στα
τέλη Αυγούστου κονδυλίου $1 δισ. από τα ΗΑΕ στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου,
με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης συναλλάγματος. Στόχος της Κεντρικής Τράπεζας είναι η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων στο επίπεδο των $25 δισ. έως
τα τέλη τρέχοντος έτους.
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Φημολογία για επικείμενη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας
Στις αρχές Οκτωβρίου εντάθηκε η φημολογία περί επικείμενης
υποτίμησης –μέσω ελεύθερης διακύμανσης (“flotation”)- κατά
πλησίον του 40% της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου,
με πρόβλεψη η νέα ισοτιμία να φθάσει στα επίπεδα των
EGP11,5-12,5 ανά δολλάριο. Εν τούτοις, κατά την τακτική της
δημοπρασία συναλλάγματος στις 4.10, η Κεντρική Τράπεζα της
Αιγύπτου (CBE) διατήρησε σταθερή την ισοτιμία λίραςδολλαρίου, στο $1 προς EGP8,78, διαψεύδοντας τις προσδοκίες της αγοράς περί γεφύρωσης της διαφοράς μεταξύ επίσημης
και παράλληλης ισοτιμίας. Εν τούτοις, η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, ή εν πάση περιπτώσει, η περισσότερο ελεύθερη διακύμανσή της θεωρείται περίπου βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί
αργά ή γρήγορα, δεδομένου ότι αποτελεί εκ των προϋποθέσεων
που θέτει το ΔΝΤ προκειμένου να προχωρήσει στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους $12 δισ. προς την Αίγυπτο. Σε ολόκληρη την διάρκεια του Οκτωβρίου, οι κερδοσκοπικές πιέσεις επί της λίρας εξακολούθησαν με αμείωτη ένταση, με
την ανεπίσημη ισοτιμία να υπερβαίνει την αναλογία $1=EGP15
στην παράλληλη αγορά. Θυμίζουμε ότι στα μέσα παρελθόντος
Μαρτίου, η Αίγυπτος είχε προχωρήσει σε υποτίμηση του εθνικού
της νομίσματος κατά πλησίον του 13% έναντι του αμερικανικού
δολλαρίου.
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Άνοδος του αιγυπτιακού εξωτερικού χρέους το οικονομικό έτος 2015/2016
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου, το εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά
$7,7 δισ. (ή κατά 16%) στην διάρκεια του οικονομικού
έτους 2015/2016, ανερχόμενο στα $55,8 δισ., έναντι
$48,1 δισ. το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Κεντρική
Τράπεζα απέδωσε την άνοδο του εξωτερικού χρέους
κυρίως στην αύξηση κατά $7,4 δισ. των αποπληρωμών
δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων, με το κόστος
εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους να ανέρχεται σε
$5,2 δισ. Επισήμανε επίσης μία σημαντικότατη αύξηση
του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους, στα $7,02
δισ. το έτος 2015/2016, έναντι $2,57 δισ. στα τέλη του
έτους 2014/2015 γνωστοποιώντας, παράλληλα, ότι το
εγχώριο δημόσιο χρέος ανερχόταν στα τέλη Ιουνίου τρέχοντος έτους σε EGP2,62 τρισ. Σύμφωνα με ανάλυση
του τελευταίου, ποσοστό 87,3% του αφορά χρέος της
κυβέρνησης, 4% χρέος δημοσίων οργανισμών και το
υπόλοιπο 8,7% χρέος της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων (NIB).

Προγραμματισμός κρατικού δανεισμού το 2 ο τρίμηνο
έτους 2016/2017
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε τον
προγραμματισμό της δανεισμού κατά την διάρκεια του
2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2016/2017 (Οκτ.Οξεία πτώση των αιγυπτιακών εισαγωγών κατά το εννεάμηνο Δεκ. 2016), με σκοπό την χρηματοδότηση του δημοσιο2016
νομικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα, το αιγυπτιακό κράΣύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Εμπορίου & Βιο- τος προγραμματίζει να δανειστεί συνολικά EGP324,5
μηχανίας κ. T. Kabil, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου δισ., μέσω της έκδοσης κυρίως εντόκων γραμματίων
2016 οι αιγυπτιακές εισαγωγές εμφάνισαν κάθετη πτώση της διάρκειας από 3 έως 12 μηνών (συνολικού ύψους
τάξεως των $7 δισ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015, η EGP300,25 δισ.), καθώς και ομολόγων ύψους
οποία, σε συνδυασμό με την άνοδο των εξαγωγών κατά $1 δισ. EGP24,25 δισ. Στην διάρκεια του 1 ου τριμήνου του τρέστην ίδια περίοδο, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του υψηλού χοντος οικονομικού έτους, το αιγυπτιακό κράτος δανείσεμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά $8 δισ. Ο Υπουργός τηκε κονδύλια συνολικού ύψους EGP317,5 δισ., ενώ
εντόπισε τις αυξήσεις των αιγυπτιακών εξαγωγών κυρίως στους κατά το παρελθόν οικονομικό έτος (2015/2016) αντλήυποκλάδους δομικών υλικών, χημικών, λιπασμάτων, τροφίμων θηκαν από την διάθεση εντόκων γραμματίων και ομολόκαι επίπλων. Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της αιγυπτιακής γων συνολικά λίγο άνω των EGP1,1 τρισ. Σημειωτέον ότι,
στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το έλλειμμα του εμπορικού σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το
ισοζυγίου παρουσίασε τον Ιούλιο 2016 μείωση της τάξεως του ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος για το έτος
13,1% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα, ανερχόμενο σε 2016/2017 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε EGP319,46
EGP30,9 δισ. Κατά τα στοιχεία, η αξία των αιγυπτιακών εξαγω- δισ.
γών κατέγραψε αύξηση 15,5% έναντι του Ιουλίου 2015 και
ανήλθε σε EGP15,4 δισ. ($1,7 δισ.) με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
στα λιπάσματα (+212,3%) και το ακατέργαστο πετρέλαιο
(+33,1%). Από την άλλη, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,3%
έναντι του Ιουλίου 2015 και ανήλθαν σε EGP46,3 δισ. ($5,2
δισ.), με την μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στις κατηγορίες
αυτοκινήτων (-35,3%) και χαλυβουργικών (-16,7%), αλλά και,
αντιθέτως, σημαντικές αυξήσεις στις εισαγωγές κρεάτων
(+34,1%) και χημικών προϊόντων (+35,9%).
Αύξηση των καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων το οικονομικό
έτος 2015/2016
Το ύψος των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αίγυπτο
αυξήθηκε κατά 6,2% το οικονομικό έτος 2015/2016, ανερχόμενο σε $6,8 δισ., έναντι $6,4 δισ. το προηγούμενο οικονομικό
έτος. Η ελαφρά αύξηση των ξένων επενδύσεων οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην άνοδο των καθαρών εισροών νέων επενδύσεων
σε διαφόρους κλάδους στα $4,5 δισ., έναντι $3,8 δισ. το έτος
2014/2015, καθώς επίσης και στις αυξημένες εισροές επενδύ-
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Άνοδος του πληθωρισμού στο Σουδάν τον Αύγουστο
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της σουδανικής στατιστικής υπηρεσίας, ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού τον Αύγουστο ανήλθε σε 18,15%, έναντι 16,5% τον Ιούλιο τ.ε. Σημειωτέον ότι από το 2011, όταν αποσχίσθηκε το πλούσιο σε πετρελαϊκές πηγές και συνακόλουθα αποτελούν βασική πηγή
συναλλάγματος της χώρας, Νότιο Σουδάν, η σουδανική οικονομία μαστίζεται από αθρόες αυξήσεις τιμών, οφειλόμενες
κυρίως στην έλλειψη δολλαρίων. Κατά τις σουδανικές πηγές,
ενώ η επίσημη ισοτιμία είναι καθορισμένη στο $1 προς 6,4
σουδανικές λίρες, η ισοτιμία στην παράλληλη αγορά βρισκόταν κοντά στο $1 προς 16 λίρες στα τέλη Αυγούστου.

Κίνηση και έσοδα Διώρυγας Σουέζ
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζα της Αιγύπτου
(CBE), το οικονομικό έτος 2015/2016 τα έσοδα από την
Διώρυγα του Σουέζ ανήλθαν σε $5,1 δισ., μειωμένα κατά
4,5% έναντι του έτους 2014/2015, όταν είχαν ανέλθει σε
$5,4 δισ. Οι αρχές της Διώρυγας προσβλέπουν σε αξιόλογη
σταδιακή αύξηση της κίνησης των διερχόμενων πλοίων, σε
συνέχεια της ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης της ΔιώρυΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
γας και της έναρξης λειτουργίας της Νέας Διώρυγας του Σουέζ τον Αύγουστο 2015. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ αυξήθηκαν τον Αύγουστο
τρέχοντος έτους κατά 4,3% έναντι του Ιουλίου, σε $447,6
εκατ. (έναντι $429 εκατ.). Εν τούτοις, συνολικά το οκτάμηνο
2016, τα έσοδα της Διώρυγας μειώθηκαν κατά 2,1% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι και ανήλθαν σε
$3,37 δισ. (έναντι $3,44 δισ. το οκτάμηνο 2015).
Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
(Κάιρο, 11.10.2016)
Σχέδια για περικοπές αιγυπτιακών δημοσίων δαπανών
Εκτενείς αναφορές επιφύλαξε ο αιγυπτιακός Τύπος στην 4η
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, το αιγυπτιακό υπουρ- τριμερή Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, μεγικό συμβούλιο αποφάσισε να περικόψει κατά 15% έως 20% ταξύ του Έλληνα Π/Θ κ. Α. Τσίπρα και των Προέδρων της Κύπτις κρατικές δαπάνες των υπουργείων, εξαιρουμένων ωστόσο ρου κ.κ. Αναστασιάδη και Al Sisi, που έλαβε χώρα στο Κάιρο
των δαπανών μισθοδοσίας και επενδύσεων. Στο πλαίσιο της στις 11 Οκτωβρίου. Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, βασιζόως άνω προσπάθειας εξοικονόμησης, η αρμόδια οικονομική μενα σε δηλώσεις του Προέδρου της χώρας κ. Al Sisi, χαρακεπιτροπή του συμβουλίου ανακοίνωσε στον Τύπο την περικο- τήρισαν επιτυχημένες τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των
πή των θέσεων που κατέχουν δημόσιοι φορείς σε αιγυπτιακές τριών κρατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της
διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό κατά το ήμισυ. Σημει- τριμερούς στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της μεταωτέον ότι, σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου νάστευσης, της περιφερειακής ασφάλειας, της οριοθέτησης
Οικονομικών, το παρελθόν οικονομικό έτος το δημοσιονομικό των κοινών θαλάσσιων συνόρων, της ενέργειας καθώς και της
έλλειμμα υπερέβη τις EGP311 δισ. ($35,02 δισ.), ανερχόμενο ανάπτυξης κοινών δράσεων για την αξιοποίηση των κοιτασμάσε 11,2% του ΑΕΠ της χώρας.
των φυσικού αερίου της Μεσογείου και την μεταφορά του
στην Ευρώπη, του εμπορίου, των υποδομών, των θαλάσσιων
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού το α΄ δίμηνο οικονομικού μεταφορών, του τουρισμού, της γεωργίας, της προστασίας
έτους 2016/2017
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της διαχείρισης υδάτων και
Πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
έδειξαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα το πρώτο δίμηνο του
τρέχοντος οικονομικού έτους ανήλθε σε EGP68,5 δισ. έναντι
EGP68,3 δισ. κατά το αντίστοιχο δίμηνο του έτους
2015/2016, αντιπροσωπεύοντας το 2,1% του ΑΕΠ, έναντι
ποσοστού 2,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μικρή -σε
σχετικούς όρους- πτώση του ελλείμματος οφείλεται, σύμφωνα
με το Υπουργείο, στην μείωση κατά λίγο πιο πάνω από 5% Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ομολότων κρατικών δαπανών για επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και γου αιγυπτιακής εταιρείας
κοινωνικά επιδόματα, σε συνδυασμό με την ελαφρότατη αύ- Στις 31.10 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥξηση των δημοσίων εσόδων, κατά 0,7%, σε EGP 46,7 δισ. Οι ΔΑΠ και της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας Holding
συνολικές δαπάνες το α΄ δίμηνο του 2016/2017 εμφανίστη- Company for Water & Wastewater. Το Μνημόνιο υπεγράφη
καν αυξημένες κατά 3,7% και ανήλθαν σε EGP114,5 δισ., από τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, κ. Κ. Παπαδόπουλο και από τον
σημαντικό μέρος των οποίων, της τάξεως των EGP41,7 δισ. Πρόεδρο της αιγυπτιακής εταιρείας κ. M. Raslan. Οι τομείς
(+17% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο 2015/2016, συνεργασίας που προβλέπονται στο υπογραφέν Μνημόνιο
ποσοστό 1,3% του ΑΕΠ) αφορούσε δαπάνες εξυπηρέτησης περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρονιτου χρέους.
κών «έξυπνων» μετρητών ύδατος, την διαχείριση υδάτινων
πόρων, τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης υδάτων και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας Αιγύπτου-Παγκόσμιας
Τράπεζας
Στις 6.10, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, υπεγράφη χρηματοδοτική
συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Παγκόσμιας Τράπεζας, για την
παροχή από την δεύτερη δανειακής διευκόλυνσης ύψους
$500 εκατ., με σκοπό την στήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος της Άνω Αιγύπτου. Η εν λόγω συμφωνία θα επικεντρώσει τις χρηματοδοτικές της δράσεις στις φτωχότερες επαρχίες στα νότια της χώρας (ιδιαίτερα στις περιοχές Qena
και Sohag), ενισχύοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και
τις υποδομές, εστιάζοντας στην προώθηση του ιδιωτικού τομέα. Σημειωτέον ότι το εν λόγω αναπτυξιακό πρόγραμμα εντάσσεται στο Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Αίγυπτο για την περίοδο 2015-2019, το οποίο
θα παράσχει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους $8 δισ. για
την στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας. Η συνολική αξία των
δεσμευμένων κονδυλίων της Παγκόσμιας Τράπεζας για χρηματοδότηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου της 25 επενδυτικών σχεδίων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε πλησίον των $7,5 δισ.
Σημειώνουμε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου η Παγκόσμια Τράπεζα κατέβαλε στην Αίγυπτο κονδύλια ύψους $1 δισ. ως πρώτη
δόση στο πλαίσιο της ανωτέρω Εταιρικής Σχέσης, με σκοπό
την χρηματοδότηση μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, πολιτικών ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Ελαφρά αναβάθμιση Αιγύπτου στην παγκόσμια κατάταξη
ανταγωνιστικότητας
Η Αίγυπτος βελτίωσε κατά δύο θέσεις την κατάταξή της στον
παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index) 2016-2017, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Συγκεκριμένα, κατετάγη 115η μεταξύ 138 κρατών, με
συνολική επίδοση 3,67 μονάδων (με άριστα το 7). Όσον αφορά τα επιμέρους κριτήρια του δείκτη, η Αίγυπτος κατετάγη
117η από πλευράς ποιότητας θεσμικού πλαισίου, υποδομών
και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 100η από πλευράς
ποιότητας λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς, 111 η
από πλευράς επιπέδου τεχνολογίας και καινοτομίας, 135 η
από απόψεως ποιότητας λειτουργίας της αγοράς εργασίας,
επίσης 135η από απόψεως ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης, και 127η από πλευράς συνολικής κατάστασης ασφάλειας. Η σχετική έκθεση του World Economic Forum αναφέρει ότι «η Αίγυπτος πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμιστικές
της προσπάθειες και να αντιμετωπίσει τις διάφορες αγκυλώσεις που στρεβλώνουν την εγχώρια αγορά αγαθών, την αγορά
εργασίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα». Επίσης, η έκθεση
αναφέρει ότι «η πολιτική και κυβερνητική αστάθεια εκτιμώνται ως οι κορυφαίοι αποτρεπτικοί παράγοντες για την εισροή
επενδύσεων στην χώρα».
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Το ΔΝΤ αναγνωρίζει αιγυπτιακή πρόοδο στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ κα C. Lagarde, σε δηλώσεις της στις 8.10 αναγνώρισε πως έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος από αιγυπτιακής πλευράς στην υιοθέτηση προαπαιτούμενων δράσεων που είναι απαραίτητες για την έγκριση
της εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, ύψους $12
δισ., από το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου. Κατά την κα
Lagarde, απαιτείται η εκπλήρωση ορισμένων ακόμη προαπαιτούμενων από αιγυπτιακής πλευράς, μεταξύ των οποίων η
περικοπή των κάθε είδους κρατικών επιδοτήσεων, προτού
δοθεί η οριστική έγκριση του Ταμείου για την παροχή της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Η έγκριση της χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης από το ΔΝΤ θα συνοδεύεται από προϋποθέσεις,
στις οποίες θα περιλαμβάνονται η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, καθώς και η μετατροπή του συστήματος προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε περισσότερο μεταβλητό, με βάση τις συνθήκες της αγοράς συναλλάγματος. Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Αιγύπτιου
Π/Θ κ. Ismail, η κυβέρνηση της χώρας έχει ήδη εξασφαλίσει
το 60% της πρόσθετης διμερούς χρηματοδότησης ύψους $6
δισ. που προαπαιτεί το ΔΝΤ για την ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής του διευκόλυνσης προς την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος Π/
Θ δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο πηγές της
Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) έχουν αναφέρει ότι η
CBE έχει ήδη δεχθεί –πιθανότατα τον Σεπτέμβριο- την κατάθεση κονδυλίου $2 δισ., στο πλαίσιο επιτευχθείσης συμφωνίας
παροχής διμερούς χρηματοδότησης από την Σ. Αραβία, ενώ
κυβερνητικές πηγές μνημονεύουν επίσης την Κίνα. Με βάση
τηλεοπτική συνέντευξη του Αιγύπτιου Π/Θ στα τέλη Οκτωβρίου, η υπογραφή της τελικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για την ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης εκτιμάται
από την κυβέρνηση πως θα λάβει χώρα εντός του προσεχούς
διμήνου και πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με
αρμόδιες υπηρεσιακές πηγές του ΔΝΤ, εκτιμάται ότι η πρώτη
εκταμίευση της διευκόλυνσης προς την Αίγυπτο θα είναι της
τάξεως των $2,5 δισ.

Υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας Ε.Ε.-Αιγύπτου
Στις 11 Οκτωβρίου στο Κάιρο, ο Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής της Ε.Ε. κ. J. Hahn και η Αιγύπτια Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας κα Sahar Nasr, υπέγραψαν συμφωνία για
πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης της Αιγύπτου από την Ε.Ε.,
ύψους €129 εκατ. Το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της
Ε.Ε. θα κατευθυνθεί προς τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας,
της μετανάστευσης, των περιφερειακών / τοπικών πολιτικών
–με έμφαση στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις
φτωχές συνοικίες του Καΐρου καθώς και στην υλοποίηση
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης γεωργικών
αποχετευτικών συστημάτων και στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Άνοδος της Αιγύπτου στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπε- στους κλάδους ενέργειας και διαχείρισης υδάτων- όπως και
ζας “Doing Business”
της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των πολιτών.
Η Αίγυπτος σημείωσε άνοδο κατά 9 θέσεις στην ενημερωμένη
κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορά το επίπεδο
φιλικότητας του θεσμικού πλαισίου, καθώς και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος για το επιχειρείν σε 189 χώρες , με τίτλο “Doing Business 2017”. Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος ανέβηκε στην 122η θέση μεταξύ 189 χωρών, έναντι της
131ης που κατείχε στην αντίστοιχη κατάταξη του 2016, εξαιτίας κυρίως της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου υποδοχής
και διευκόλυνσης επενδύσεων και της συντόμευσης των απαιτούμενων διαδικασιών κατά την σύσταση επιχειρήσεων.
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Συνέντευξη Προέδρου Al Sisi σε μεγάλες αιγυπτιακές εφημερίδες
Σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε ο Αιγύπτιος
Πρόεδρος Al Sisi σε 3 μεγάλες κρατικές εφημερίδες στα μέσα
Οκτωβρίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόλυτη αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος «δύσκολων» οικονομικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής του, «προκειμένου η
χώρα να απαλλαγεί από τις χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματός της και να διασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον». Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, η έγκριση του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος από το ΔΝΤ αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης αναφορικά με την ικανότητα αποπληρωμής της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους $12 δισ. που αναμένεται να
αντλήσει η Αίγυπτος από το Ταμείο. Ο κ. Al Sisi αναφέρθηκε
στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις, περιορισμού και ορθολογισμού
του συστήματος κρατικών επιδοτήσεων, περιορισμού της διαφθοράς και πάταξης των μονοπωλίων, καθώς και επίσπευσης του προγράμματος μεγάλων δημοσίων έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών, ως καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα. Ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος αναγνώρισε τον ενισχυμένο ρόλο του
στρατού στην σημερινή αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας,
υποσχόμενος ωστόσο τον περιορισμό του ρόλου του αφ’ ότου
ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομών. Ο κ. Al Sisi ανακοίνωσε επίσης την άμεση διανομή ερημικών εκτάσεων 500 χιλ.
φεντάν στις περιοχές Farafra, El-Alamein και Toshka στην
Δυτ. Αίγυπτο σε μικροκαλλιεργητές, με ευνοϊκούς όρους, στο
πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης φάσης του εθνικού επενδυτικού προγράμματος εγγειοβελτιωτικών έργων σε ερημικές εκτάσεις 1,5 εκατ. φεντάν με στόχο την επέκταση της αγροτικής γης.
Δημιουργία Ανώτατου Συμβουλίου Επενδύσεων
Σύμφωνα με το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων MENA, ο
Πρόεδρος της χώρας Al Sisi εξέδωσε πρόσφατα διάταγμα δια
του οποίου δημιουργείται Ανώτατο Συμβούλιο Επενδύσεων.
Την προεδρία του Συμβουλίου θα ασκεί ο κ. Al Sisi, ενώ επίσης θα μετέχουν ο Π/Θ της χώρας, ο Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας και οι συναρμόδιοι για τις επενδύσεις και δημόσιοι
φορείς. Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο δημόσιων όσο
και εκείνων με σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα είναι δεσμευτικές για όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς της Αιγύπτου. Σύμφωνα εξάλλου με δήλωση της Υπουργού Επενδύσεων, κας D. Khorshid, η
κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου εντός του Νοεμβρίου.

ΣΕΛΙΔΑ 5

Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικής αξίας EGP2,2 δισ.
τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων, η αρμόδια Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) χορήγησε τον Σεπτέμβριο άδειες για υλοποίηση 150 νέων επενδυτικών σχεδίων, συνολικής αξίας EGP2,2 δισ. Συγκριτικά, η
Αρχή είχε χορηγήσει άδειες σε 189 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού EGP2,3 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του
2015. Τα προσφάτως εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια αφορούν 8 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (κυρίως βιομηχανία τροφίμων, κατασκευές, χημική βιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, ηλεκτρική ενέργεια) και κατανέμονται μεταξύ 20
αιγυπτιακών επαρχιών. Επιπλέον, 64 επενδυτές έλαβαν εγκρίσεις αξίας EGP2 δισ. για επέκταση των βιομηχανικών τους
εγκαταστάσεων τον Σεπτέμβριο 2016, έναντι 51 αντίστοιχων
αδειών επενδυτικής αξίας EGP3 δισ. που είχαν χορηγηθεί τον
αντίστοιχο μήνα πέρσι.
Στο 27,8% το επίσημο ποσοστό φτώχειας στην Αίγυπτο το
2015
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ένδειας ανερχόταν το 2015 στο
27,8%, έναντι 25,2% κατά την διετία 2010-2011. Κατά την
CAPMAS, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες
απόλυτης φτώχειας ανερχόταν το 2015 στο 5,3%. Σημειωτέον ότι στην Αίγυπτο το όριο φτώχειας τοποθετείται κατά μέσο
όρο σε μηνιαίο εισόδημα $54, ενώ το όριο απόλυτης φτώχειας στα $36. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το υψηλότερο επίπεδο
φτώχειας παρατηρείται στις αγροτικές περιοχές της Άνω Αιγύπτου, όπου κοντά στο 56,8% του πληθυσμού δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις βασικές του ανάγκες. Τα στοιχεία της
CAPMAS έδειξαν επίσης ότι οι πληθυσμοί της Άνω Αιγύπτου
και των αγροτικών περιοχών του Δέλτα του Νείλου υπέστησαν
περαιτέρω υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου κατά την
περίοδο 2012-2015 –κυρίως εξαιτίας της ανόδου των επιπέδων τιμών των βασικών αγαθών- ενώ αντιθέτως στις αστικές
περιοχές της Αιγύπτου τα επίπεδα της φτώχειας μειώθηκαν.

Σύνοδος διμερούς Ανώτερης Επιτροπής Συνεργασίας Αιγύπτου-Σουδάν
Στο διάστημα 2-6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο
οι εργασίες της συνόδου της Ανώτερης Επιτροπής Συνεργασίας Αιγύπτου-Σουδάν, της πρώτης της οποίας ηγήθηκαν οι
Πρόεδροι των δύο χωρών, Al Sisi από αιγυπτιακής, και Al
Bashir από σουδανικής πλευράς. Η συνάντηση των Προέδρων
των δύο χωρών έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου και στην διάρκειά της υπεγράφη διμερής συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Επιπλέον, οι δύο χώρες υπέγραψαν 17 μνημόνια διμερούς οικονομικής συνεργασίας σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, οι επενδύσεις, οι μεταφορές, η υγεία και η γεωργία. Οι δύο χώρες
συμφώνησαν να εργαστούν για την εξάλειψη εμποδίων στο
διμερές εμπόριο, καθώς και για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους των πετροχημικών, της ηλεκτρικής ενέργειας και της απασχόλησης.
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Δηλώσεις Αιγύπτιου Υπουργού Εργατικού Δυναμικού για την
ανεργία
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού, κ. M. Saafan, το επίπεδο ανεργίας
στην χώρα με βάση τα στοιχεία, 1ου τριμήνου 2016, ανέρχεται σε 12,7%, αισθητά ανεβασμένο σε σύγκριση με το επίπεδο του 2010 (9%), μειωμένο ωστόσο σε σύγκριση με την τελευταία διετία (13,4% και 12,8% τα αντίστοιχα τρίμηνα του
2014 και του 2015). Βασική αιτία ανόδου της ανεργίας τα
τελευταία χρόνια, κατά τον Υπουργό, είναι η μη προσαρμογή
των προσόντων των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τον
κ. Saafan, η κυβέρνηση έχει κατορθώσει, κυρίως δια των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που έχει δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια, να αυξήσει κατά περί τις 350 χιλ. τις θέσεις εργασίας για Αιγυπτίους. Στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης
αποτελεί η μείωση της ανεργίας κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.
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Υπογραφή χρηματοδοτικών συμφωνιών με την ΕΤΕπ, αξίας
€740 εκατ.
Στις 23.10, παρουσία του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail, υπογράφηκαν από την Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr και τον
Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Scannapieco τρείς συμφωνίες με
σκοπό την χρηματοδότηση των αιγυπτιακών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, συνολικής αξίας €740 εκατ. Το μεγαλύτερο
μέρος του εν λόγω χρηματοδοτικού πακέτου, ύψους €500
εκατ., συνίσταται σε δάνειο προς την μεγαλύτερη τράπεζα
της χώρας, National Bank of Egypt που θα διοχετευθεί σε
χρηματοδοτικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε εξάλλου σε
Συνομιλίες Αιγύπτου-Ισραήλ για επενδυτική συνεργασία
συμφωνία χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς το Υπουργείο ΜεΣύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, σε εξέλιξη βρίσκονται ταφορών, αξίας €75 εκατ. για την αγορά 13 συρμών για το
συνομιλίες μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ για επενδυτική συνερ- μετρό του Καΐρου.
γασία που θα στοχεύει στην ανάπτυξη των αιγυπτιακών υποδομών, με το αιγυπτιακό ενδιαφέρον να εστιάζεται στους κλάδους αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού, ηλιακής ενέργειας, πα- Αιγυπτιακές τράπεζες αναστέλλουν την χρήση καρτών στο
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεωργίας, αρδευτικών συστη- εξωτερικό
μάτων, φυσικού αερίου και τουρισμού.
Τους τελευταίους μήνες, σειρά μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Αίγυπτο (μεταξύ αυτών οι Commercial International Bank, Banque Misr και Crédit Agricole
Egypt) έχουν είτε αναστείλει ή περιορίσει σε μεγάλο βαθμό
την δυνατότητα χρήσης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών
από πελάτες τους στο εξωτερικό. Η αναστολή της χρήσης
τραπεζικών καρτών στο εξωτερικό εμπίπτει στο πλαίσιο προσΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
πάθειας πάταξης φαινομένων κερδοσκοπίας από ορισμένους
κατόχους, που προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες ξένου συναλλάγματος μέσω της χρήσης των καρτών στο εξωτερικό.
Σημειωτέον ότι τον Ιούνιο 2016, η Κεντρική Τράπεζα της ΑιΑύξηση τραπεζικών χορηγήσεων στην Αίγυπτο το οικονομικό γύπτου (CBE) έδωσε οδηγίες στις εγχώριες τράπεζες να διασέτος 2015/2016
φαλίσουν ότι οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί σε εγχώΣύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε- ριο νόμισμα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για
ζας Αιγύπτου (CBE), οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους συναλλαγές εντός Αιγύπτου.
τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Ιουνίου 2016 εμφανίστηκαν αυξημένες σε σύγκριση με τα τέλη Ιουνίου 2015, ανερχόμενες συνολικά σε EGP942,7 δισ., έναντι EGP718 δισ. Ο βιομηχανικός κλάδος απορρόφησε το 32,2% των τραπεζικών
πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, ακολουθούμενος από
τον κλάδο υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού(27,6%), καθώς και εκείνον του εμπορίου (10,6%). Ο αγροτικός τομέας απορρόφησε μόλις το 1,4% των χορηγηθεισών
τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι λοιποί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, απορρόφησαν το 28,2%. Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 58,6% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων, ενώ από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά
αντιπροσώπευαν το 62,3% των συνολικών καταθέσεων. Τέλος, πάντοτε στα τέλη Ιουνίου τ.ε., τα συνολικά κεφάλαια των
τραπεζών που λειτουργούν στην Αίγυπτο ανέρχονταν σε
EGP100,7 δισ., αυξημένα κατά 8,8% σε ετήσια βάση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μεγάλη αναμενόμενη κινεζική επένδυση στον κλάδο παραγωγής χαρτιού
Σύμφωνα με αναφορές του αιγυπτιακού Τύπου, ο μεγάλος
ειδησεογραφικός οργανισμός Al-Ahram, υπέγραψε στις 13.10
συμφωνία συνεργασίας με κορυφαίο κινεζικό όμιλο του κλάδου χαρτοβιομηχανίας, για την κατασκευή μονάδας παραγωγής χαρτιού στις βόρειες ακτές της χώρας (βιομηχανική περιοχή στην Rosetta, ανατολικά της Αλεξάνδρειας), παραγωγικής δυναμικότητας 300 χιλ. τόνων χαρτοπολτού και 100 χιλ.
τόνων χαρτιού, από αποξηραμένους βλαστούς ρυζιού. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται σε
EGP 1,25 δισ., ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 350 άμεσες
και περίπου 1.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Οι 3 πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Αιγύπτου
λαμβάνουν άδειες 4ης γενιάς (4G)
Στα μέσα Οκτωβρίου, η κρατική ρυθμιστική τηλεπικοινωνιακή
αρχή (NTRA) χορήγησε στους 3 παρόχους υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας της Αιγύπτου άδειες παροχής υπηρεσιών 4G. Η
πρώτη άδεια δόθηκε στον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο, Orange Egypt, έναντι τιμήματος $484 εκατ., με ελαφρά βελτιωμένο προσφερόμενο φάσμα συχνοτήτων, στα 10MHz. Ακολούθησε η χορήγηση αδειών υπηρεσιών 4G στους δύο εναπομείναντες παρόχους κινητής τηλεφωνίας της χώρας, Vodafone
Egypt και Etisalat Misr, έναντι τιμημάτων ύψους $335 εκατ.
και $535,5 εκατ. αντίστοιχα, με φάσματα συχνοτήτων στα 5
MHz και στα 10 MHz αντίστοιχα. Νωρίτερα, την πρώτη άδεια
υπηρεσιών 4G, 15ετούς διάρκειας έναντι τιμήματος $797
εκατ., με φάσμα συχνοτήτων στα 15MHz είχε λάβει η Telecom Egypt, που τηρεί μονοπώλιο στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και είναι μέτοχος κατά 45% στο κεφάλαιο της Vodafone Egypt. Θυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο, οι 3 προαναφερθέντες μεγάλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας της χώρας είχαν
απόσχει από την προκηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία,
λόγω του ασύμφορου των όρων ανάθεσης των συμβάσεων.
Σημειωτέον ότι οι άδειες παροχής υπηρεσιών 4G δίνουν την
δυνατότητα στους 3 παρόχους κινητής τηλεφωνίας να προσφέρουν και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, για πρώτη φορά. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του αρμόδιου Αιγύπτιου
Υπουργού Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, κ. Y.
Al-Kady στις 16.10, η εκχώρηση αδειών παροχής υπηρεσιών
4ης γενιάς στους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της
χώρας εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνολικά κρατικά έσοδα σε
εγχώριο νόμισμα ύψους EGP10 δισ. και επιπλέον δολλαριακά
έσοδα ύψους άνω του $1,1 δισ., ήτοι συνολικά έσοδα στον
αιγυπτιακό προϋπολογισμό άνω των $2,2 δισ. Σημειωτέον ότι
η καταβολή σημαντικού μέρους του αντιτίμου εκάστης
άδειας σε δολλάρια υπήρξε κεντρικός στόχος της NTRA –και
πηγή διαφωνιών- κατά τις διαπραγματεύσεις της με τους ως
άνω τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
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Στοιχεία αγοράς κινητής τηλεφωνίας Αιγύπτου
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στην χώρα έφθασε στα τέλη
Ιουλίου 2016 τα 96,4 εκατ. Η Vodafone Egypt, με 39,8 εκατ.
συνδρομητές, κατέχει ηγετικό μερίδιο (41,1%) στην αγορά,
ακολουθούμενη από τις Orange Egypt (33,6 εκατ. συνδρομητές, μερίδιο 34,6%) και Etisalat Misr (22,7 εκατ. συνδρομητές, μερίδιο 23,6%).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συμφωνία με κινεζικό όμιλο για κατασκευή νέας διοικητικής
πρωτεύουσας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργικού συμβουλίου στις 3.10, η κυβέρνηση –συγκεκριμένα οι Υπουργοί
Στέγασης και Επενδύσεων- υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο με
τον μεγάλο κινεζικό όμιλο China Fortune Land Development
για την υλοποίηση της 2ης φάσης του μεγάλου επενδυτικού
προγράμματος (“megaproject”) κατασκευής νέας διοικητικής
πρωτεύουσας της χώρας, ανατολικά του Καΐρου, συνολικού
εκτιμώμενου ύψους επένδυσης $20 δισ. Ο κινεζικός όμιλος
αναλαμβάνει την αξιοποίηση συνολικής έκτασης 14 χιλ.
στρεμμάτων, δια της κατασκευής και εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων.
Σημειώνουμε ότι η πρώτη φάση του έργου, η υλοποίηση της
οποίας έχει ξεκινήσει τον παρελθόντα Απρίλιο από εγχώριες
κατασκευαστικές εταιρείες και αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός διετίας, περιλαμβάνει την κατασκευή υπουργείων και
άλλων κυβερνητικών κτιρίων, οικιστικών συγκροτημάτων άνω
των 25 χιλ. κατοικιών και πάρκων αναψυχής. Το συνολικό
εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος κατασκευής της νέας διοικητικής πρωτεύουσας ανέρχεται σε $45 δισ., ενώ οι δύο πρώτες
φάσεις του προγράμματος αναμένεται να προσελκύσουν,
σύμφωνα με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ξένες επενδύσεις της
τάξεως των $15 δισ. έως το έτος 2020. Όπως ανέφεραν οικονομικά δημοσιεύματα, μέρος της συμφωνηθείσας στις αρχές του έτους χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από την Κίνα
προς την Αίγυπτο, ύψους $15 δισ., θα κατευθυνθεί προς τα
έργα κατασκευής της νέας πρωτεύουσας.
Επενδύσεις στον κλάδο κατασκευής κατοικιών στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας
(CAPMAS), ο συνολικός αριθμός νέων κατοικιών που κατασκευάστηκαν τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα κατά την τελευταία πενταετία ανήλθε σε 1,2 εκατ., με
συνολικό ύψος επενδύσεων στις EGP109,6 δισ. (περίπου
$12,3 δισ.). Το 58,3% των νέων κατοικιών κατασκευάστηκαν
από τον ιδιωτικό, ενώ το 41,7% από τον δημόσιο τομέα. Η
κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Αίγυπτο, εξαιτίας του φλέγοντος στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Υπογραφή συμφωνιών για έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου &
φ/α
Η Αίγυπτος υπέγραψε στα τέλη Σεπτεμβρίου 3 συμφωνίες για
έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ελάχιστου συνολικού επενδυτικού κόστους ύψους $595 εκατ., στις
Οφειλές προς εταιρείες ενέργειας
περιοχές Δέλτα Νείλου, El Temsah και Ras El Barr. Οι συμφωΣύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού νίες υπογράφηκαν μεταξύ της Egyptian General Petroleum
Πετρελαίου, κ. T. El Molla, οι συνολικές οφειλές του κράτους Corporation, της British Petroleum και της IEOC (αιγυπτιακής
προς τις διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θυγατρικής του ιταλικού ομίλου Eni).
παρουσίασαν αύξηση στις αρχές του φθινοπώρου, φθάνοντας τα $3,58 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου (έναντι $3,2 δισ. στα Μείωση των κρατικών επιδοτήσεων καυσίμων το οικονομικό
τέλη Μαρτίου). Σημειωτέον ότι στα τέλη του οικονομικού έτος 2015/2016
έτους 2015/2016 οι οφειλές προς τις διεθνείς εταιρείες πετ- Όπως ανακοίνωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου, κ. T. El
ρελαιοειδών ανέρχονταν σε $3,5 δισ. Σύμφωνα με τον οικονο- Molla, οι κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα κατά το οικονομιμικό Τύπο, από τον Αύγουστο 2015 σημειώνονται σημαντικές κό έτος 2015/2016 μειώθηκαν κατά 28,7% έναντι του προκαθυστερήσεις στην αποπληρωμή των εν λόγω οφειλών, εξαι- ηγούμενου, ανερχόμενες σε EGP51 δισ. (έναντι EGP71,5 δισ.
τίας της έλλειψης διαθεσιμότητας δολλαρίων λόγω της στενό- το έτος 2014/2015), στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πολιτιτητας συναλλαγματικών διαθεσίμων που αντιμετωπίζει η χώ- κής συρρίκνωσής τους και εξοικονόμησης κονδυλίων του κραρα.
τικού προϋπολογισμού. Συνακόλουθα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει περικόψει ακόμη περισσότερο τις σχεδιαζόμενες κραΕνδιαφέρον ξένων εταιρειών συμμετοχή στο “Feed-in-Tariff” τικές δαπάνες επιδοτήσεων στα καύσιμα για το τρέχον οικοProgram της Αιγύπτου
νομικό έτος (2016/2017), στα επίπεδα των EGP35,04 δισ.
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισμού & ΑΠΕ και
οικονομικά δημοσιεύματα του τέλους Οκτωβρίου, η Egyptian Πρόγραμμα ανάπτυξης κοιτασμάτων φ/α στα ανοικτά της
Electricity Transmission Company (EETC) υπέγραψε συμφωνί- Αλεξάνδρειας
ες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) στο πλαίσιο της 1ης Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού Τύποφάσης του προγράμματος εγγυημένων τιμών αγοράς ηλεκ- υ, η αιγυπτιακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με ξένους εταίτρισμού από μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού τομέα (“Feed-in- ρους –κυρίως τον βρετανικό πολυεθνικό όμιλο BP και τον
Tariff” Program), με ενεργειακούς ομίλους που θα επενδύσο- γερμανικό DEA- εργάζεται στην κατεύθυνση υλοποίησης προγυν στον κλάδο στην χώρα και διαθέτουν τους απαιτούμενους ράμματος επενδυτικής αξίας $11 δισ., με σκοπό την ανάπτυχρηματοδοτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων οι Nubian, ξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοικτά βορείως της
ARC, IRENA και Infinity Solar. Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος Αλεξάνδρειας, και την προσθήκη τους στο ενεργειακό παραανέφερε εξάλλου ότι 3 ακόμη ενεργειακοί όμιλοι είναι έτοιμοι γωγικό δυναμικό της χώρας. Κατά τα δημοσιεύματα, τα 5
να υπογράψουν εν θέματι συμφωνίες με την EETC, μεταξύ υπό διερεύνηση κοιτάσματα βρίσκονται σε απόσταση 85 χλμ.
των οποίων οι Total-Beltone Solar Venture και Dhamma. Με- από τις ακτές της Αλεξάνδρειας, και περιλαμβάνουν τις θαταξύ των όρων της 1ης φάσης του προγράμματος περιλαμβά- λάσσιες περιοχές Revin, Tarous, Lybra, Fayyoum και Giza. Το
νεται και η – προκαλέσασα ανησυχία- τροπολογία που προβ- εκτιμώμενο μέγεθος των κοιτασμάτων ανέρχεται σε 5 τρισ.
λέπει την υπαγωγή τυχόν διαφορών σε αιγυπτιακό διαιτητικό κυβικά πόδια. Το επενδυτικό πρόγραμμα της αιγυπτιακής
όργανο (Cairo Regional Centre for International Arbitration). κυβέρνησης περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμού επεξεργαΕπιπλέον, ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σίας φυσικού αερίου στην ξηρά, δυναμικότητας 600 εκατ.
συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια κατασ- κυβικών ποδιών ημερησίως.
κευής μονάδων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο
της 2ης φάσης του προγράμματος “Feed-in-Tariff”. Σύμφωνα
με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλεκτρισμού & ΑΠΕ, οι
ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αναμένουν την ανακοίΑιγυπτιακές ανησυχίες για τροφοδοσία με
νωση της 2ης φάσης, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγμα- πετρέλαιο από την Σ. Αραβία
τεύσεις με ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες. Οι Στις αρχές Οκτωβρίου εκφράστηκαν ανησυχίες αναφορικά με
ξένοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί συναντήθηκαν στην διάρκει- την ομαλότητα τροφοδοσίας της χώρας σε πετρελαιοειδή από
α του Οκτωβρίου με την ηγεσία του αιγυπτιακού Υπουργείου, την Σ. Αραβία. Σημειωτέον ότι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσμε σκοπό να τους παρασχεθούν διευκρινίσεις αναφορικά με κεψης του βασιλιά της Σ. Αραβίας Salman στην Αίγυπτο τον
τις πρόσφατες αλλαγές στους όρους του συστήματος, καθώς περασμένο Απρίλιο, υπεγράφη –εξαιρετικά επωφελής για τα
επίσης με τον τρόπο υπολογισμού των εγγυημένων τιμών και αιγυπτιακά συμφέροντα- συμφωνία μεταξύ της Saudi Aramco
με την διαθεσιμότητα ειδικών διευκολύνσεων για την χρημα- και της κρατικής Egyptian General Petroleum Corporation
τοδότηση σε δολλάρια. Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι η (EGPC) για την τροφοδότηση της Αιγύπτου με 700 χιλ. τόνους
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) πετρελαιοειδών μηνιαίως (συγκεκριμένα, πετρελαίου εσωτεριαποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει στην χρηματοδότηση κής καύσης, βενζίνης και μαζούτ), για περίοδο 5 ετών, μέσω
του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Αιγύπτου με γραμμής πιστωτικής διευκόλυνσης, συνολικής αξίας $23 δισ.,
κονδύλια πλησίον των $544 εκατ.
με 15ετή περίοδο αποπληρωμής. Οι ανησυχίες προέκυψαν
από ειδοποίηση της Aramco προς την EGPC, στις αρχές τρέχοντος μηνός, περί προσωρινής αναστολής των παραδόσεων
πετρελαιοειδών στην Αίγυπτο, πιθανότατα μόνον για τον μήνα
Οκτώβριο.
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Η εν λόγω πληροφορία επιβεβαιώθηκε από αιγυπτιακές κυβερνητικές πηγές, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά
με την διάρκεια ή την ακριβή αιτία της διακοπής, ενώ πηγές
της Aramco ανέφεραν ότι πρόκειται για προσωρινή διακοπή.
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, η EGPC
προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην δέσμευση κονδυλίων
ύψους $500 εκατ. για την προμήθεια προϊόντων πετρελαίου
από την διεθνή αγορά, γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνεται
από μία παρατηρηθείσα απότομη αύξηση των προκηρυχθεισών ποσοτήτων πετρελαιοειδών για προμήθεια μέσω διεθνών
διαγωνισμών (ύψους 560 χιλ. τόνων για τον Οκτώβριο και
πλησίον των 800 χιλ. τόνων για το Νοέμβριο), μέρος των οποίων έχει ήδη καλυφθεί. Πάντως, σύμφωνα με πηγές του
αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η αναζήτηση πρόσθετων
ποσοτήτων πετρελαιοειδών από την EGPC δεν σχετίζεται με
την διακοπή τροφοδοσίας από την Σ. Αραβία, ούτε σημαίνει
πως υπάρχουν ελλείψεις στην εγχώρια αγορά. Σημειώνουμε
ότι η Αίγυπτος έχει μέχρι στιγμής προμηθευτεί συνολική ποσότητα 3 εκατ. τόνων πετρελαιοειδών από την Σ. Αραβία, από
την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, τον περασμένο Μάιο,
ενώ τα φορτία που προέρχονται από την Aramco αντιπροσωπεύουν το 40% των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου που
εισάγει η Αίγυπτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μερίδας του
αιγυπτιακού Τύπου, η αναστολή της τροφοδοσίας της χώρας
με σαουδαραβικά πετρελαιοειδή οφείλεται κυρίως σε πρόσφατες πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, και αποτελεί βασικό παράγοντα δημιουργίας ανησυχίας στην αγορά.
Κύρωση σύμβασης κατασκευής πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας
Πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλεκτρισμού & ΑΠΕ ανέφεραν ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κύρωσε το τελικό σχέδιο της σύμβασης για την κατασκευή πυρηνικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή El Dabaa,
στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, με την συνεργασία του
ρωσικού κρατικού ομίλου Rosatom. Η κύρωση ακολούθησε
την έγκριση από πλευράς αιγυπτιακής κυβέρνησης των τελικών τεχνικών και χρηματοδοτικών λεπτομερειών του επενδυτικού σχεδίου, κατόπιν πρόσφατης εν θέματι συνάντησης του
Προέδρου Al Sisi με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rosatom
στο Κάιρο. Τα σχετικά συμβατικά κείμενα αναμένεται να υπογραφούν στις αρχές του προσεχούς έτους. Η Αίγυπτος και
η Ρωσία έχουν συμφωνήσει ήδη από τα τέλη του παρελθόντος
έτους στην κατασκευή της εν λόγω πυρηνικής μονάδας, παραγωγικής δυναμικότητας 4.800 MW, που θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους $25 δισ., καθώς και στην παροχή 35ετούς
ρωσικού δανείου για την χρηματοδότηση της κατασκευής και
της προμήθειας του εξοπλισμού της μονάδας.
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Έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 3 νέες μονάδες
Σύμφωνα με αιγυπτιακές κυβερνητικές πηγές, οι τρεις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που κατασκεύασε ο γερμανικός
όμιλος Siemens στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος επέκτασης του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου, αναμένεται να
ξεκινήσουν σύντομα να λειτουργούν. Συγκεκριμένα, η Siemens έχει ήδη προβεί σε δοκιμαστική λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών στις περιοχές Beni Suef και Νέας
Διοικητικής Πρωτεύουσας, και εκτιμάται πως οι δύο μονάδες
θα συνδεθούν στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο στα τέλη και μέσα Νοεμβρίου αντίστοιχα. Η Siemens αναμένεται επίσης να
ξεκινήσει την δοκιμαστική λειτουργία της τρίτης μονάδας,
στην περιοχή Burullus, στα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον
οικονομικό Τύπο, το αιγυπτιακό κράτος έχει καταβάλει $2,3
δισ. στον γερμανικό όμιλο για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των τριών νέων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.
Εγκαινίαση εθνικής στρατηγικής αειφόρου ενέργειας ως το
έτος 2035
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Ανώτατο Ενεργειακό Συμβούλιο της χώρας τα τέλη Οκτωβρίου, ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail εγκαινίασε την εθνική στρατηγική
αειφόρου ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2035. Η
εθνική στρατηγική περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση του κλάδου φυσικού αερίου, την προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
δια του περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με τον κ. Ismail, η κυβέρνηση είναι αναγκαίο να
αναθεωρεί την ενεργειακή στρατηγική της ανά τριετία, με
σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων,
από τα επίπεδα του 96% του ενεργειακού μείγματος της χώρας που αντιπροσωπεύουν σήμερα, στο επίπεδο του 81% έως
το έτος 2035.

Η Αίγυπτος προκηρύσσει γιγαντιαίο διεθνή διαγωνισμό για
προμήθεια LNG
Σύμφωνα με εδώ οικονομικά δημοσιεύματα, η κρατική εταιρεία αερίου Egypt Natural Gas Holding (EGAS) προχώρησε
στα τέλη Οκτωβρίου στην προκήρυξη γιγαντιαίου διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια 96 φορτίων υγροποιημένου
φυσικού αερίου κατά την διετία 2017-2018. Στον διαγωνισμό
περιλαμβάνονται ακόμη 12 φορτία LNG, προαιρετικού ωστόσο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι η EGAS είναι ενδεχόμενο
να μην προχωρήσει τελικά στην προμήθειά τους. Κατά τον
οικονομικό Τύπο, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση
από πλευράς διεθνών προμηθευτών, παρά τον προβληματισμό που τους δημιουργεί η έλλειψη συναλλαγματικών διαθεσίμων από την οποία πάσχει η χώρα, και η οποία φαίνεται ότι
τείνει να επιμηκύνει τις περιόδους αποπληρωμής από 90 ημέρες μετά την παράδοση που ήταν πριν την συναλλαγματική
κρίση, σε 120 ή και 180 ημέρες με βάση τα νέα δεδομένα.
Όπως ανέφεραν έγκυροι παράγοντες της αγοράς, ο εν λόγω
μεγάλος διαγωνισμός εμπίπτει στο πλαίσιο της στρατηγικής
της κυβέρνησης για αύξηση των εισαγωγών LNG, που, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της εγχώριας παραγωγής αερίου από νέα -κυρίως υπεράκτια- κοιτάσματα θα καλύψει την ογκούμενη εγχώρια ζήτηση και θα καταστήσει την
χώρα διεθνή κόμβο για το αέριο.
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής αιγυπτιακών αγροτικών προϊόντων
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη
ισχύος της, η Ρωσία ήρε την προσωρινή απαγόρευση εισαγωγών αιγυπτιακών αγροτικών προϊόντων. Από την 1 η Οκτωβρίου η ροή των αιγυπτιακών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών
προς την Ρωσία έχει αποκατασταθεί, με εξαίρεση τις αιγυπτιακές πατάτες. Επιπλέον, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, συμφωνήθηκαν επισκέψεις ρωσικών αντιπροσωπειών στο Κάιρο τον
Οκτώβριο και το Νοέμβριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η
συμμόρφωση της αιγυπτιακής πλευράς με τα συμφωνηθέντα
και η συμβατότητα των αιγυπτιακών νωπών προϊόντων με τα
ρωσικά υγειονομικά πρότυπα. Η άρση της ρωσικής προσωρινής απαγόρευσης στις αιγυπτιακές εξαγωγές φρούτων και
λαχανικών έγινε δεκτή με κάποια ανακούφιση από αιγυπτιακής πλευράς, δεδομένου ότι η συνέχισή της θα επέφερε σοβαρό πλήγμα στην πενόμενη συναλλάγματος οικονομία της
Αιγύπτου, δεδομένου ότι η αξία των εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων της χώρας προς τη Ρωσία ανέρχεται κατά μέσο
όρο σε $ 350 εκατ. ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι εξαγωγές εσπεριδοειδών.
Ελλείψεις στην τροφοδοσία της αιγυπτιακής αγοράς με ζάχαρη
Από τα μέσα Οκτωβρίου παρατηρούνται σοβαρότατες ελλείψεις σε
ένα εκ των βασικών αγαθών διατροφής, την ζάχαρη, στην αιγυπτιακή αγορά, που οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών της στην ελεύθερη αγορά, στα επίπεδα των EGP910 ανά κιλό. Η ζάχαρη, όπως και άλλα βασικά αγαθά, εισάγονται στην Αίγυπτο μέσω του συστήματος κρατικών προμηθειών και τυγχάνουν επιδοτήσεων από το αιγυπτιακό κράτος,
σε μία προσπάθεια εξασφάλισης της ομαλής τροφοδοσίας της
αγοράς και συγκράτησης των τιμών τους σε χαμηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας,
η ετήσια εγχώρια παραγωγή ζάχαρης ανέρχεται σε λίγο άνω
των 2 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση σε πλησίον των 3,2
εκατ. τόνους, δημιουργώντας έντονη ανάγκη για κάλυψη του
κενού από εισαγωγές. Εν τούτοις, το τελευταίο διάστημα,
κυρίως εξαιτίας της συναλλαγματικής κρίσης που πλήττει την
χώρα, αλλά και αλλαγών που εισήγε πολύ πρόσφατα η αιγυπτιακή κυβέρνηση περιορίζοντας σημαντικά το εύρος του καναλιού διανομής, οι προσφερόμενες ποσότητες δεν επαρκούν
για να καλύψουν τις καταναλωτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται φαινόμενα «μαύρης αγοράς». Το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμηθειών αποφάσισε αμέσως να προχωρήσει
σε διατίμηση, ορίζοντας την τιμή της επιδοτούμενης ζάχαρης
που διατίθεται από τα ειδικά πρατήρια του Υπουργείου και
μέσω του συστήματος δελτίου τροφίμων, στα επίπεδα των
EGP5-6 ανά κιλό, στοχεύοντας αφ’ ενός στον έλεγχο των τιμών και της αγοράς, αφ’ ετέρου δε στον περιορισμό του λαθρεμπορίου και των φαινομένων χειραγώγησης των τιμών.
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Η αιγυπτιακή κυβέρνηση σύστησε εξάλλου ειδική επιτροπή
καθορισμού των περιθωρίων κέρδους από την πώληση βασικών αγαθών, ενώ η Κεντρική Τράπεζα έχει δεσμεύσει κονδύλια συνολικού ύψους $1,8 δισ., με σκοπό την εξασφάλιση ικανών αποθεμάτων στρατηγικών αγαθών στην διάρκεια του
προσεχούς εξαμήνου. Σύμφωνα εξάλλου με αναφορές του
αιγυπτιακού Τύπου, το Υπουργείο Προμηθειών διοχετεύει
στην αγορά 9.000 τόνους ζάχαρης ημερησίως προκειμένου
να διασφαλίσει την διαθεσιμότητά της, ενώ έχει εντατικοποιήσει τις εισαγωγές, με στόχο την ομαλότερη τροφοδοσία με
ζάχαρη τόσο της αγοράς, όσο και του συστήματος δελτίου
τροφίμων.

Περιορισμοί στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρυζιού το 2017
Σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργείου Άρδευσης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 23.10, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρυζιού θα περιοριστούν το προσεχές έτος κατά
34,6%, στα 704,5 χιλ. φεντάν, έναντι 1,08 εκατ. φεντάν που
είχαν καλλιεργηθεί το 2016, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. Η υδροβόρα καλλιέργεια του ρυζιού θα
περιοριστεί το 2017 σε 6 μόνον αιγυπτιακές επαρχίες, και
συγκεκριμένα τις Beheira, Kafr El-Sheikh, Daqahliya, Damietta, Port Said και Sharqiya. Ως αποτέλεσμα των περιορισμών
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η ετήσια παραγωγή ρυζιού εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο επίπεδο των 3,5 εκατ. τόνων στην
περίοδο 2016/2017, δημιουργώντας πρόσθετο πρόβλημα
στην ήδη χειμαζόμενη από ελλείψεις τους τελευταίους μήνες
εγχώρια αγορά, οφειλόμενες κυρίως στην κατακράτηση αποθεμάτων από τους παραγωγούς και τους εμπόρους ρυζιού.
Συνομιλίες Αιγύπτου-Ε.Ε. για το καθεστώς υποχρεωτικής εγγραφής παραγωγών/εξαγωγέων
Σύμφωνα με πηγές της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. που δημοσίευσε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, η Αίγυπτος και η
Ε.Ε. διεξάγουν συνομιλίες αναφορικά με το τεθέν σε ισχύ από
τις αρχές τρέχοντος έτους καθεστώτος υποχρεωτικής εγγραφής ξένων παραγωγών/εξαγωγέων σε ειδικό μητρώο στην
Αίγυπτο. Κατά τα δημοσιεύματα, το νέο καθεστώς, που έχει
ως στόχο τον περιορισμό των εκροών συναλλάγματος δια του
περιορισμού των εισαγωγών προϊόντων σε αυτά τα οποία παράγονται από πιστοποιημένους αλλοδαπούς παραγωγούς/
εξαγωγείς μόνο, είναι ενδεχόμενο να αποτελέσει αντικείμενο
καταγγελίας της Ε.Ε. προς τον ΠΟΕ, ενώ έχει επίσης προκαλέσει την έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς την χώρα.
Μεγάλη αμερικανική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο
Στα τέλη Οκτωβρίου, αμερικανική επιχειρηματική αποστολή
αποτελούμενη από εκπροσώπους 54 μεγάλων ομίλων, υπό
τον Πρέσβη David Thorne, Senior Advisor του State Department για οικονομικά θέματα, επισκέφθηκε την Αίγυπτο. Στόχος της αποστολής ήταν η αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και η ανάπτυξη συνεργασιών με αιγυπτιακούς ομίλους. Η αμερικανική αποστολή συναντήθηκε στις 24 Οκτωβρίου
με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al Sisi και τους Υπουργούς Εξωτερικών, Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής, Πετρελαίου, Εμπορίου & Βιομηχανίας και Οικονομικών.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στην Αίγυπτο τον Ιούλιο
Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας
(CAPMAS), τον Ιούλιο τ.ε. ο συνολικός δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής κατέγραψε πτώση 3,5% έναντι του Ιουνίου. Ο
δείκτης παραγωγής για τις βασικές μεταλλουργίες μειώθηκε
κατά 12,1%, ενώ αντιθέτως οι δείκτες παραγωγής για τους
κλάδους ετοίμων ενδυμάτων και ηλεκτρικών συσκευών εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 33,5% και του 30,1% αντιστοίχως, έναντι του Ιουνίου.
Μείωση πωλήσεων οχημάτων
Οι πωλήσεις οχημάτων μειώθηκαν το οκτάμηνο 2016 κατά
26% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015, φθάνοντας
τις 137,6 χιλ. μονάδες. Οι πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων
μειώθηκαν κατά 25%, ενώ εκείνες λεωφορείων κατά 32% και
αυτές φορτηγών κατά 26%. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ως βασική αιτία της μείωσης των πωλήσεων την κρίση
στην αγορά συναλλάγματος, από τις αρχές του 2016, η οποία ευθύνεται για την σημαντική διόγκωση του κόστους εισαγωγής και των τιμών πώλησης των οχημάτων.

Συμφωνία για κατασκευή χαλυβουργικής μονάδας στην Sokhna
Στις 18.10, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ και η Saudi International Expertise Association Academy υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, αξίας $500 εκατ. και επενδυτικού κόστους
$1 δισ., για την κατασκευή χαλυβουργικής μονάδας στην
περιοχή Ain Sokhna, βορειοδυτικά του Κόλπου Σουέζ, ετήσιας
παραγωγικής δυναμικότητας 1,2 εκατ. τόνων. Η συμφωνία
εντάσσεται στο διμερές πλαίσιο επενδυτικής συνεργασίας των
δύο κρατών που καταρτίστηκε κατά την επίσημη επίσκεψη
του Σαουδάραβα βασιλιά Salman στην Αίγυπτο τον Απρίλιο
και που προβλέπει σαουδαραβικές δανειακές διευκολύνσεις
προς την Αίγυπτο αξίας $24 δισ., καθώς και την δημιουργία
κοινού επενδυτικού ταμείου.

Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο (Ιανουάριος –
Ιούλιος 2016)
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι ελληνικές εξαγωγές προς
Αίγυπτο παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 32,8% στην διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 έναντι του
αντίστοιχου περσινού επταμήνου. Το Γραφείο μας προχώρησε
σε διερεύνηση των τάσεων που επικράτησαν τόσο συνολικά,
όσο κατά μείζονα κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων καθώς
και κατά τετραψήφιο δασμολογικό κωδικό, στις οποίες μπορεί
να αποδοθεί η εν λόγω υποχώρηση. Σύμφωνα με την ανάλυση
που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε τα εξής:
1) Οι 12 μείζονες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες καλύπτουν
ποσοστό 95,8% των συνολικών εξαγωγών μας στην Αίγυπτο
κινήθηκαν στην πλειονότητά τους, σε ό,τι αφορά την αξία σε
ευρώ, ανοδικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2015. Συγκεκριμένα, οι 8 σημείωσαν άνοδο και 4 μόνον κινήθηκαν καθοδικά.
2) Αυτές που σημείωσαν άνοδο ήσαν κατά τάξη μεγέθους οι
εξής: έλαια φυτικά (+39,1%), καπνά (34,3%), βαμβάκι
(+30,2), χρώματα (+16,6%), οργανικά χημικά (+12,5%), νωπά φρούτα (+9,5%), άλευρα (+5%) και μηχανές και μηχανήματα (+0,5%).
3) Αντίθετα, πτώση παρατηρήθηκε στα πλαστικά (-66,1%),
πετρελαιοειδή (-38%), χαρτικά (-22,1%) και στα
παρασκευασμένα/διατηρημένα φρούτα και λαχανικά (16,1%).
4) Δεδομένου του υψηλού σταθμικού συντελεστή εξαγωγών
που κατέχεται από τα πετρελαιοειδή (77,2% του συνόλου των
εξαγωγών μας), η πτώση της αξίας τους παρέσυρε σημαντικά
προς τα κάτω τον γενικό δείκτη. Θα πρέπει, εν τούτοις να σημειωθεί, ότι η πτώση της αξίας της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην πτώση των τιμών
τους, δεδομένου ότι, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, το 7μηνο
Ιαν.-Ιουλ.2016 (με εξαίρεση την υποκατηγορία 2710, «λάδια
από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά», στην οποία σημειώθηκε παράλληλα μικρή υποχώρηση και της ποσότητας κατά 8,4%) επιτεύχθηκε συνολική αύξηση της τάξης του +6,9%.
5) Αξίζει επίσης να αναφερθούν κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις που αφορούν στην πορεία ορισμένων προϊόντων ιδιαίτερης σημασίας. Ειδικότερα σημειώνονται:
- Η εξαγωγή για πρώτη φορά μεγάλης ποσότητας σογιέλαιου
στην οποία οφείλεται η άνοδος στην κατηγορία των ελαίων,
επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών ελαιολάδου.
- Η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών αερίων πετρελαίου σε
αντιδιαστολή με την γενικότερη εικόνα υποχώρησης των πετρελαιοειδών.
- Η σημαντική άνοδος των εξαγωγών μήλων και φράουλας
που αντιστάθμισε και ξεπέρασε την πτώση στην κατηγορία
ροδάκινα/βερίκοκα.

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
web site: 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
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event
Duration
Hall No.
Organizer

International Exhibition for Paper, Board, Tissue & Packaging Industry
28-30/11/2016
Exhibition Hall (4)
Nile Trade Fairs Co.

Event
Duration
Hall No.
Organizer

HACE - HOTEL EXPO
30/10-2/11/2016
Exhibition Hall (1-2-3-4-5)
Masria Group

Event
Duration
Hall No.
Organizer

ICS Exhibition
14-17/11/2016
Exhibition Hall (1-2-3-4-5)
Climax Creation Co.

Event
Duration
Hall No.
Organizer

MacTECH & Handling & Transpotec Exhibition
21-24/11/2016
Exhibition Hall (1-2-3-4-5)
International Fairs Grpup

Event

Cairo ICT

Duration
Hall No.
Organizer

27-30/11/2016
Exhibition Hall (1-2-3-4-5)
Trade Fairs International

Event
Duration
Hall No.
Organizer

Chinese Home Products Exhibition
26-28/11/2016
Gallery Hall
Chinese Egyptian Center for Commercial Exchange

Event
Duration
Hall No.
Organizer

Event
Duration
Hall No.
Organizer
Event
Duration
Hall No.
Organizer

ELECTREX Exhibition
1-4/12/2016
Exhibition Complex (Hall 1,2,3,5)
Egy Tech Co.

Preparation Conference of MS Africa & Middle East Exhibition
5/13/2016
Mycerinos Hall400/600
Art Line For Organizing International Exhibitions & Conferences
Le Marche Exhibition
19-22/12/2016
Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4,5)
Arab African Group Co. for International Conferences & Exhibition-Aipic

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

