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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν στα $36,703 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου
Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν σε $36,703 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου 2017, έναντι $36,535 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας
την ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE). Σημειώνεται ότι τα συναλλαγματικά
αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει το τελευταίο τρίμηνο σε επίπεδα ανάλογα των αρχών του 2011. Κατά τον διοικητή της CBE, κ. Amer, η Αίγυπτος
έχει αποπληρώσει εξωτερικό χρέος της τάξεως των $17 δισ. από το Νοέμβριο
2016, ενώ πρόκειται να αποπληρώσει ακόμη $8 δισ. κατά το διάστημα των αμέσως προσεχών μηνών. Ο κ. Amer ανέφερε επίσης ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση
πρόσφατα κατέβαλε $250 εκατ. στην Λιβύη και $200 εκατ. στην Τουρκία, προς
μερική αποπληρωμή διμερών δανείων που είχαν συναφθεί κατά την εποχή της
προεδρίας του M. Morsi.
Νέα πτώση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρικής Τράπεζας (CBE), ο
δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Οκτώβριο νέα πτώση σε σύγκριση με τον
Σεπτέμβριο, ανερχόμενος σε 30,82% σε ετήσια βάση, έναντι 31,59% τον Σεπτέμβριο, 31,92% τον Αύγουστο και 32,95% τον Ιούλιο τρέχοντος έτους. Ο
δομικός πληθωρισμός μειώθηκε επίσης τον Οκτώβριο σε 30,53% σε ετήσια
βάση, έναντι 33,26% τον Σεπτέμβριο, 34,86% τον Αύγουστο και 35,26% τον
Ιούλιο.
Μεγέθυνση αιγυπτιακού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2017/18
Όπως ανακοίνωσε η Αιγύπτια Υπουργός Προγραμματισμού κα El-Saeed, το
αιγυπτιακό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση κατά το 1 ο τρίμηνο
του τρέχοντος οικονομικού έτους, έναντι ρυθμού 3,4% κατά την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Κατά την Υπουργό, σημάδια οικονομικής ανάκαμψης παρουσίασαν ιδιαίτερα οι κλάδοι κατασκευών και τουρισμού, ενώ και η μεταποίηση
κατέγραψε μεγέθυνση της τάξεως του 7% στην διάρκεια του 1 ου τριμήνου
2017/18.
Δημοπράτηση αιγυπτιακών κρατικών ομολόγων
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 20 Νοεμβρίου η Αίγυπτος
διέθεσε κρατικά ομόλογα σε δολλάρια διάρκειας ενός έτους, ύψους $1,728 δισ.,
στο πλαίσιο δημοπρασίας προς εγχώρια και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η μέση απόδοση των ομολόγων που διατέθηκαν ήταν της τάξεως του 3,496%.
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Μείωση του πρωτογενούς και του συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο τέλος Νοεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al-Garhy, το συνολικό
δημοσιονομικό έλλειμμα της Αιγύπτου κατέγραψε μείωση
ως ποσοστό του ΑΕΠ στην διάρκεια του 1ου τριμήνου του
οικονομικού έτους 2017/18, αντιπροσωπεύοντας 1,9% του
ΑΕΠ, έναντι 2,5% του ΑΕΠ κατά το αντίστοιχο διάστημα
πέρσι. Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε επίσης σε σχετικούς όρους, αντιπροσωπεύοντας 1,5% του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο τρέχοντος οικονομικού έτους έναντι 1,7% του ΑΕΠ
το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Κατά τον Υπουργό, τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 23% στην διάρκεια του 1ου τριμήνου
2017/18. Ο κ. Al-Garhy αναφέρθηκε σε στοχευμένες αυξήσεις δημοσίων δαπανών στους τομείς επενδύσεων (+66%),
επιδοτήσεων βασικών ειδών διατροφής (+92%), προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας (+92%) και μισθών (+8%).
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Ο Πρόεδρος Al Sisi, αναφερόμενος στα νέα, υπό
ανάπτυξη κοιτάσματα φυσικού αερίου της Αιγύπτου, δήλωσε πως αυτά αναμένεται να βοηθήσουν
την χώρα να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της
πηγές και να επιτύχει ενεργειακή ασφάλεια, ενώ
παράλληλα θα συνδράμουν στην ανάπτυξη νέων
βιομηχανικών και πετροχημικών μονάδων στην Αίγυπτο.
Σημειώνεται ότι μικρή αναφορά υπήρξε στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, και στο εμβληματικό έργο
της φύτευσης ελαιώνα, με ελαιόδεντρα από την Ελλάδα και την Κύπρο, στο Σινά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενεργοποίηση διαδραστικού χάρτη βιομηχανικών επενδύσεων στην Αίγυπτο
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις
31/10 στο Κάιρο, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου
και Βιομηχανίας κ. Kabil παρουσίασε τον προ πολλού αναμενόμενο διαδραστικό χάρτη για βιομηχανιΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΥΠΡΟΥκές επενδύσεις στη χώρα, με τίτλο “Industrial InΑΙΓΥΠΤΟΥ
Αναφορές αιγυπτιακού οικονομικού Τύπου στην Τριμε- vestment Map”. Το εν λόγω καθ’ όλα σοβαρό πόνημα παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ενδιαφέρή Συνάντηση Κορυφής
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε αρκετά ρεται να πραγματοποιήσει επένδυση στην Αίγυπτο
εκτεταμένα στα αποτελέσματα της 5ης τριμερούς Συνάντη- υπό οιαδήποτε μορφή, σχήμα και περιεχόμενο να
σης Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, μεταξύ του διερευνήσει όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες και
Έλληνα Π/Θ κ. Α. Τσίπρα και των Προέδρων της Κύπρου σύμφωνα με τα επιθυμητά κριτήρια (κλαδικά, γεωκ.κ. Αναστασιάδη και Al Sisi, που έλαβε χώρα στη Λευ- γραφικά, καθεστώς κλπ.). Ο διαδραστικός χάρτης
κωσία στις 21 Νοεμβρίου. Το κρατικό ειδησεογραφικό βιομηχανικών επενδύσεων περιλαμβάνει, σύμφωνα
πρακτορείο MENA ανέφερε ότι η Συνάντηση ενίσχυσε με τον κ. Kabil, 4.136 επενδυτικές ευκαιρίες σε 8
την τριμερή συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομε- βιομηχανικούς κλάδους και εντάσσεται στο πλαίσιο
ίς φυσικού αερίου και τουρισμού και με ιδιαίτερη αναφο- της προετοιμασίας ηλεκτρονικού επενδυτικού χάρτη
ρά στο πρωτόκολλο τριμερούς συνεργασίας για την ενί- της Αιγύπτου, ο οποίος θα παρέχει ολοκληρωμένη
σχυση της κρουαζιέρας στην Ανατ. Μεσόγειο που υπέγρα- πληροφόρηση σχετικά με τα προσφερόμενα επενδυψαν η Ελληνίδα Υπουργός Τουρισμού κα Κουντουρά, ο τικά κίνητρα ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας.
Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας Κατά τον Αιγύπτιο Υπουργό, ποσοστό 56% των ως
και Τουρισμού κ. Λακκοτρύπης και ο Υπουργός Εξωτερι- άνω επενδυτικών ευκαιριών αφορά μικρές, το 13%
κών της Αιγύπτου κ. Shoukry. Επιπλέον, το πρακτορείο πολύ μικρές, το 23% μεσαίου μεγέθους και το 8%
MENA αναφέρθηκε σε υπογραφή διμερών μνημονίων μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Οι δυνητικά ενδιασυνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου, στους τομείς φερόμενοι επενδυτές μπορούν να αντλήσουν σχετιυγείας, επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, κή πληροφόρηση από τον ιστότοπο http://
επικοινωνιών και ασφάλειας, καθώς και πρωτοκόλλου invegypt.com/fe/egypt.aspx?lang=en.
συνεργασίας για ηλεκτρική διασύνδεση. Σημειώνεται ότι
ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συνοδεύθηκε στη διήμερη επίσκε- Έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων του νέου
ψή του στην Κύπρο για τους σκοπούς της τριμερούς Συ- Επενδυτικού Νόμου
νάντησης Κορυφής από υπουργικό κλιμάκιο αποτελούμε- Το Πρωθυπουργικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 2310/2017,
νο από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εμπορίου & Βιομη- που δημοσιεύτηκε στην αιγυπτιακή Επίσημη Εφηχανίας, Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής, κα- μερίδα στις 28.10.2017 περιλαμβάνει τα εκτελεστιθώς και Πετρελαίου.
κά διατάγματα που συγκεκριμενοποιούν τα κίνητρα,
Κατά τα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εξήρε τον τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υπαγωγής στις
ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην στήριξη των ση- ευεργετικές διατάξεις της νέας επενδυτικής νομοθεμαντικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην αιγυπτιακή σίας. Τα εν λόγω εκτελεστικά διατάγματα, αγγλική
οικονομία τα τελευταία χρόνια, καθώς και του εκτεταμένου μετάφραση των οποίων βρίσκεται διαθέσιμη στο
μεταρρυθμιστικού προγράμματος της αιγυπτιακής κυβέρ- Γραφείο μας –προς το παρόν μόνον σε έντυπη
νησης. Κατά τον κ. Al Sisi, η τριμερής συνεργασία με την μορφή- προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων
Ελλάδα και την Κύπρο μεταμορφώνει σταδιακά την Αίγυ- ελληνικών επιχειρήσεων, ρυθμίζουν λεπτομερειακά
πτο σε περιφερειακό κέντρο μεταφοράς, αποθήκευσης και σειρά διατάξεων του Επενδυτικού Νόμου, μεταξύ
εμπορίας ενεργειακών προϊόντων στην Μεσόγειο.
των οποίων περί αδειών παραμονής ξένων επενδυ-
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τών και αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, περί διαδικασιών σύστασης και εκκαθάρισης εταιρειών, περί διαδικασιών προέγκρισης και ενιαίας έγκρισης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στρατηγικής σημασίας ή εθνικής κλίμακας, περί διαδικασιών διάθεσης γης από το κράτος για
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με την σύσταση και λειτουργία επενδυτικών, τεχνολογικών και ελευθέρων ζωνών, αλλά και με
την οργάνωση, την λειτουργία και τις διαδικασίες του
κρατικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τις επενδύσεις
(Γενική Αρχή Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών –
GAFI) και των συναφών μηχανισμών εφέσεων και επίλυσης επενδυτικών διαφορών.
Επιπλέον, στο ανωτέρω Πρωθυπουργικό Διάταγμα αποτυπώνονται οι 13 ακόλουθοι ευρείς κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου: (1) Βιομηχανία (όλοι
οι κλάδοι μεταποίησης πλην της καπνοβιομηχανίας και
της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών, ο σχεδιασμός
και η παραγωγή βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού, η διαχείριση βιομηχανικών μονάδων και παραγωγικών διαδικασιών, η αναδιάρθρωση βιομηχανικών μονάδων, καθώς και η σύσταση, κατασκευή και διαχείριση
νέων βιομηχανικών ζωνών), (2) Γεωργική παραγωγή
(δραστηριότητες ανάκτησης, καλλιέργειας και αξιοποίησης μη χρησιμοποιούμενων και ερημικών γαιών, καθώς
επίσης κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωικών προϊόντων,
προϊόντων πουλερικών, αλιείας, αλλά και γενετικής τροποποίησης φυτών
και ζώων),
(3) Εμπόριο
(δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του
εγχώριου εμπορίου μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων
σε εμπορικά κέντρα, σε χονδρεμπορικές και λιανεμπορικές δραστηριότητες, καθώς και με ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας), (4) Εκπαίδευση (σύσταση, διαχείριση και λειτουργία σχολείων, σχολών τεχνικής εκπαίδευσης και πανεπιστημίων), (5) Υγεία (σύσταση νοσοκομείων, ιατρικών και θεραπευτικών κέντρων), (6) Μεταφορές (υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς εντός και μεταξύ αστικών κέντρων, ποτάμιες, θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές, αερομεταφορές και σχετιζόμενες με αυτές επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης υποδομών αεροδρομίων, επίγειες μεταφορές συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών και
σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και υπηρεσίες κατάψυξης, αποθήκευσης και μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων), (7) Τουρισμός (επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, γιότ τουριστικής χρήσης, πανδοχεία,
τουριστικά δωμάτια, τουριστικά resorts, camping, καθώς
και σε projects μεταφοράς τουριστών περιλαμβανομένων
των ποτάμιων μεταφορών, ανάπτυξης των υποδομών του
Νείλου για δημιουργία δικτύου τουριστικών μεταφορών,
κατασκευής μαρίνων, γηπέδων γκολφ και κέντρων καταδύσεων, ανάπτυξης ιατρικού και οικολογικού τουρισμού,
καθώς επίσης και υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία), (8) Οικιστική ανάπτυξη, κατασκευές
(δραστηριότητες κατασκευών κατοικιών, οικιστικά projects που εντάσσονται σε προγράμματα κοινωνικής
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στέγασης, καθώς και κτηματομεσιτικές επενδύσεις σε
αστικά κέντρα, σε νέες αστικές κοινότητες και σε περιοχές εκτός κοιλάδας του Νείλου, έργα ανάπτυξης υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, χώρων στάθμευσης οχημάτων, κατασκευής μετρό, σηράγγων και σταθμών αντλιών άρδευσης, καθώς επίσης και σχεδιασμός και
ανάπτυξη αστικών και βιομηχανικών ζωνών, με έμφαση
στις απομακρυσμένες περιοχές), (9) Αθλητισμός
(δραστηριότητες διαχείρισης, μάρκετινγκ και λειτουργίας
αθλητικών διοργανώσεων, συλλόγων, ακαδημιών, κέντρων υγείας & γυμναστικής), (10) Ηλεκτρισμός & Ενέργεια (σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία
και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και
ενέργειας από διάφορες πηγές, καθώς και διανομή και
διαχείριση δικτύων διανομής ενέργειας, (11) Πετρέλαιο,
φυσικό αέριο & φυσικοί πόροι (βοηθητικές υπηρεσίες
γεωτρήσεων και έρευνας προς τον πετρελαϊκό κλάδο,
καθώς και κατασκευή και διαχείριση μονάδων υποδοχής,
κατεργασίας και διανομής φυσικού αερίου, έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου από τα σημεία
παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης, δραστηριότητες
σχετιζόμενες με φυσικά ή τεχνητά ορυκτά άλατα / αλατούχα ορυκτά), (12) Ύδρευση (κατασκευή, διαχείριση,
λειτουργία και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και
διύλισης πόσιμου νερού, καθώς και ανάπτυξη δικτύων
διανομής, γραμμών μεταφοράς νερού, εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και ανακύκλωσης υδάτων), (13) Επικοινωνίες & Τεχνολογία Πληροφορικής (όλες οι βιομηχανικές δραστηριότητες και υπηρεσίες που σχετίζονται με
σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κέντρων αποθήκευσης, μετατροπής
και μετάδοσης δεδομένων, hardware, λογισμικού, τεχνολογικής εκπαίδευσης και υπηρεσιών outsourcing, καθώς
και οι δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και τεχνικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με τους κλάδους επικοινωνιών και πληροφορικής και η δημιουργία εκκολαπτηρίων τεχνολογικών επιχειρήσεων).
Η Αίγυπτος στην 128η θέση της κατάταξης της ΠΤ
“Doing Business 2018”
Η Αίγυπτος σημείωσε πτώση κατά 6 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 190 χώρες, με τίτλο “Doing Business
2018”. Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος υποχώρησε στην 128η
θέση έναντι της 122ης που κατείχε στην αντίστοιχη κατάταξη του 2017, κυρίως λόγω των κακών επιδόσεών της
όσον αφορά αφ’ ενός το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων, την πολυπλοκότητα και το επίπεδο διαφάνειας
του όλου φορολογικού της συστήματος, και αφ’ ετέρου
τις διαδικασίες και τα κόστη που απαιτούνται για την
εγγραφή ακίνητης περιουσίας. Στην αρνητική για την
Αίγυπτο φετινή κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας αντέδρασε η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν έλαβε υπόψη
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τις κρίσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα το τελευταίο εξάμηνο στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων της θέσπισης νέου νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις, καθώς και των ποικίλων φορολογικών ελαφρύνσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες που εισήχθησαν
μέσω σειράς νομοθετημάτων.
Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων από το
εξωτερικό
Τα εμβάσματα από Αιγύπτιους μετανάστες από την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας το Νοέμβριο 2016
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους ανήλθαν σε
$17,4 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE). Τα εισερχόμενα εμβάσματα
τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους ανήλθαν σε $1,17 δισ.,
έναντι $937,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2016 (αύξηση
24,4%).
Ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης Αιγύπτου από
κλιμάκιο του ΔΝΤ
Στις αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη 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 στο τέλος Οκτωβρίου, με έμφαση στους τομείς
ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, αύξησης των επενδύσεων, στήριξης των εξαγωγών και ενίσχυσης διαφόρων παραγωγικών κλάδων με επικέντρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το κλιμάκιο είχε
στενή συνεργασία και επαφές κυρίως με την Κεντρική
Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά επίσης με
τα Υπουργεία Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πετρελαίου, Προγραμματισμού και Εμπορίου & Βιομηχανίας.
Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy, μετά την ολοκλήρωση
της σχετικής αξιολόγησης, η εκταμίευση της 3ης δόσης,
ύψους $2 δισ., της τριετούς διάρκειας χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο, συνολικού
ύψους $12 δισ., αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Αφού εκταμιευθεί η 3η δόση,
το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ως άνω χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα ανέρχεται σε $6 δισ.
Η γερμανική τράπεζα KfW εγκρίνει χρηματοδοτήσεις
προς Αίγυπτο
Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, η
γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW ενέκρινε την παροχή χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους €1,8 δισ. στην
Αίγυπτο για υπό υλοποίηση αναπτυξιακά projects, με
έμφαση στους τομείς διαχείρισης υδάτων και στερεών
αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και
βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, με
στόχο την στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
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Κατά τα δημοσιεύματα, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις
της KfW προς την Αίγυπτο από το ξεκίνημα της δραστηριοποίησής της στην χώρα στην δεκαετία του 1960, ανέρχονται σε €5,5 δισ.
Συνέδριο προβολής του Προγράμματος Εξωτερικών
Επενδύσεων της Ε.Ε.
Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 8/11 στο Κάιρο,
η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. παρουσίασε το νέο Πρόγραμμα Εξωτερικών Επενδύσεων (“EU External Investment Plan” - EIP), για τις χώρες που εντάσσονται στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (χώρες Ανατ. Ευρώπης, Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής). Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν κυρίως εκπρόσωποι της αιγυπτιακής διοίκησης και των εδώ διπλωματικών αποστολών, ενώ στις εισαγωγικές τους παρατηρήσεις το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ (Βοηθός ΥΠΕΞ Πρέσβης κ.
Hendam), η Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Πρόεδρος
κ. Abdel Razek) και η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
(επικεφαλής Πρέσβης κ. Surkos) εξήραν την σημασία
του νέου Προγράμματος για την Αίγυπτο και την δυνητική συμβολή του στις μεταρρυθμιστικές και αναπτυξιακές
προσπάθειες της κυβέρνησης. Στην συνέχεια, στελέχη
της Ευρ. Επιτροπής από τις Βρυξέλλες (DG Near) παρουσίασαν τους τρεις βασικούς πυλώνες του Προγράμματος,
ήτοι: (1) την συνεργασία για την ανάπτυξη των επενδύσεων δια της χρήσης κονδυλίων του νεοσυσταθέντος ευρωπαϊκού επενδυτικού ταμείου “European Fund for Sustainable Development”-EFSD (που αποτελείται από δύο
χρηματοδοτικές συνισταμένες, αφ’ ενός την επενδυτική
πλατφόρμα της Αφρικής και αφ’ ετέρου τις επενδυτικές
πλατφόρμες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας), (2) την
παροχή τεχνικής βοήθειας για επενδύσεις και (3) την πολιτική ενεργού διαλόγου με σκοπό την διαμόρφωση ευνοϊκού για τις επενδύσεις οικονομικού περιβάλλοντος
στις λήπτριες χώρες.
Ως κλάδοι προτεραιότητας του νέου Προγράμματος
προβλήθηκαν οι εξής: (α) ενέργεια με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (β) μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους και καινοτομία,
(γ) ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων, (δ) χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών για την ανάπτυξη και (ε) βιώσιμη αγροτική
ανάπτυξη και αγροβιομηχανία. Σύμφωνα με τους στοχους της Ευρ. Επιτροπής, οι άμεσες χρηματοδοτήσεις
που προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράμματος από
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το ως άνω ευρωπαϊκό
αναπτυξιακό ταμείο ανέρχονται σε €4,1 δισ., ενώ συνολικά αναμένεται να ενεργοποιηθούν χρηματοδοτήσεις από
δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, πλησίον των €44 δισ.,
με χρονικό ορίζοντα έως το 2020. Ως σημαντική καινοτομία του νέου Προγράμματος επισημάνθηκε η θέσπιση
ειδικού μηχανισμού εγγυήσεων, με σκοπό την μείωση
του κινδύνου και την προώθηση επενδυτικών χρηματοδοτήσεων σε συγκεκριμένους, επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας.
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Το νέο Πρόγραμμα Εξωτερικών Επενδύσεων της Ε.Ε.
στοχεύει στην στήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας, δια της
δημιουργίας και αξιοποίησης ολοκληρωμένου μηχανισμού χρηματοδότησης αυτών. Σύμφωνα με τα στελέχη
της Ευρ. Επιτροπής, αναμένεται σύντομα να ενεργοποιηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος,
στην οποία οι ενδεχομένως ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τις λήπτριες χώρες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.
Συμμετοχή Αιγυπτίων υψηλών αξιωματούχων στο 2nd
EU-Arab World Summit
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ.
Kabil και η νέα Πρόεδρος της Γενικής Αρχής Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) κα Zobaa μετέβησαν
στις αρχές Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν
στις εργασίες της 2ης Διάσκεψης Κορυφής Ε.Ε.Αραβικού κόσμου (2nd EU-Arab World Summit:
"Towards a Solid Alliance") που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο διάστημα 9-10/11. Οι ανωτέρω, πέραν των τοποθετήσεών τους -ως ομιλητές- στην
διάρκεια της Διάσκεψης (κ. Kabil μεταξύ των εισαγωγικών τοποθετήσεων υψηλών αξιωματούχων στο ξεκίνημα
της Διάσκεψης και κα Zobaa προς το τέλος της 1ης ημέρας σε θεματικό πάνελ περί επενδύσεων), καθώς και συναντήσεων που πραγματοποίησαν με σειρά Ελλήνων αξιωματούχων, συναντήθηκαν επίσης με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρηματικών φορέων, αλλά και με επιλεγμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο ή με εστιασμένο ενδιαφέρον
στην εν λόγω αγορά, στο πλαίσιο οργανωμένων συζητήσεων «στρογγυλής τραπέζης», που διοργάνωσε το Εμπορικό Γραφείο της αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα, με
την συνδρομή και κατεύθυνση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της
ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο.
Αναβάθμιση οικονομικών προοπτικών Αιγύπτου από
την Standard & Poor’s
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε πολύ πρόσφατα τις προοπτικές της αιγυπτιακής οικονομίας σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας στο επίπεδο του “B-”. Η Standard & Poor’s αιτιολόγησε την εν
λόγω αναβάθμιση με βάση τα αυξανόμενα συναλλαγματικά αποθέματα και τις ενισχυμένες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Αιγύπτου. Από την άλλη, η διατήρηση της αξιολόγησης του αξιόχρεου της χώρας στο επίπεδο “B-” οφείλεται στο υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα
και εξωτερικό χρέος, καθώς και στο χαμηλό εγχώριο κατά κεφαλήν εισόδημα.
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Υπογραφή 9 συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας
μεταξύ Αιγύπτου-Τυνησίας
Όπως πρόσφατα ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στο
πλαίσιο της 16ης συνόδου της Ανώτερης Επιτροπής Συνεργασίας Αιγύπτου-Τυνησίας που έλαβε χώρα στο Κάιρο το διήμερο 11 και 12/11, οι πρωθυπουργοί των δύο
χωρών, κ.κ. Ismail και El Shahed, υπέγραψαν σειρά συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας στους τομείς επενδύσεων, συνεργασίας χρηματιστηρίων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υγείας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών, λιμένων, αθλητισμού και νεολαίας.
Στην διάρκεια της συνόδου έλαβε εξάλλου χώρα επιχειρηματικό φόρουμ, με την συμμετοχή αιγυπτιακών και
τυνησιακών ομίλων.
Αδιέξοδο στις τριμερείς διαβουλεύσεις για το αιθιοπικό Μεγάλο Φράγμα
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Προέδρου κ. Al Sisi που δημοσίευσε ο αιγυπτιακός Τύπος, «το
μερίδιο της Αιγύπτου στα νερά του Νείλου αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για το έθνος». Όπως ανέφεραν τα
σχετικά δημοσιεύματα, στα μέσα Νοεμβρίου οι τριμερείς
διαβουλεύσεις Αιγύπτου-Αιθιοπίας-Σουδάν επί της διεξαγωγής τεχνικών μελετών αναφορικά με τις επιπτώσεις
του υπό κατασκευή αιθιοπικού Μεγάλου Φράγματος
στην Αίγυπτο και το Σουδάν οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Η
αιγυπτιακή πλευρά έχει εκφράσει την βαθιά ανησυχία
της για τις σημειούμενες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση ολοκληρωμένων μελετών των επιπτώσεων που
θα έχει το Φράγμα, δεδομένου ότι η κατασκευή του από
την Αιθιοπία προχωρεί με ταχείς ρυθμούς, ενώ φαίνεται
ανυποχώρητη στην επιδίωξή της να μην θιγεί το μερίδιο
της Αιγύπτου στα νερά του ποταμού, ο οποίος αποτελεί
ζωτική πηγή τροφοδοσίας της χώρας με υδάτινους πόρους. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση, η Αίγυπτος,
το Σουδάν και η Αιθιοπία διαβουλεύονται –με σημαντικές διαφωνίες- στο πλαίσιο ειδικής τριμερούς επιτροπής,
επί των αποτελεσμάτων προκαταρκτικής τεχνικής μελέτης επιπτώσεων την οποία έχουν εκπονήσει γαλλικές μελετητικές εταιρείες. Όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα,
τον προσεχή μήνα ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναμένεται να
συναντηθεί στο Κάιρο με τον Π/Θ της Αιθιοπίας, σε μία
προσπάθεια να ξεπεραστεί το ως άνω αδιέξοδο στις συνομιλίες.
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Ο Αιγύπτιος Υπουργός Περιβάλλοντος στην Διάσκεψη των ΗΕ για το Κλίμα
Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε στα μέσα Νοεμβρίου
στην παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Fahmy,
ως επικεφαλής αιγυπτιακής αντιπροσωπείας, στην 23η
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που έλαβε χώρα στην Βόννη και ολοκλήρωσε τις
εργασίες της στις 17/11. Κατά τα δημοσιεύματα, στην
διάρκεια της Διάσκεψης ο Αιγύπτιος Υπουργός ανέλαβε
πρωτοβουλίες συντονισμού με αφρικανικές και ασιατικές χώρες, με βασικούς στόχους αφ’ ενός την διαμόρφωση κοινών πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αφ’ ετέρου την διαφύλαξη των συμφερόντων και δικαιωμάτων των αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της προπέρσινης Συμφωνίας του Παρισιού. Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε σε
συντονιστικές προσπάθειες του κ. Fahmy με αντικείμενο δύο αφρικανικές πρωτοβουλίες για το κλίμα που εγκαινιάστηκαν επί αιγυπτιακής προεδρίας της
«Αφρικανικής Προεδρικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή» και οι οποίες σχετίζονται αφ’ ενός με την
σταδιακή προσαρμογή των αφρικανικών χωρών και αφ’
ετέρου με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Συνέδριο αιγυπτιακής επιχειρηματικότητας στην
Hurghada
Το τετραήμερο 15-18/11 πραγματοποιήθηκε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Hurghada στην Ερυθρά Θάλασσα το
3ο ετήσιο συνέδριο επιχειρηματικότητας (“Egypt Entrepreneurship Summit”), το οποίο διοργανώθηκε από την
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), σε συνεργασία με
την καναδική πρωτοβουλία “Canada’s Decent Jobs for
Egypt’s Young People” και το Συμβούλιο Μ. Ανατολής
για τις μικρές επιχειρήσεις (Middle East Council for
Small Business & Entrepreneurship – MCSBE), με την
υποστήριξη του USAID και του γερμανικού οργανισμού
αναπτυξιακής / τεχνικής συνεργασίας (GIZ). Σκοπό του
συνεδρίου, όπως και της γενικότερης δραστηριοποίησης
των ως άνω διεθνών οντοτήτων στην Αίγυπτο, αποτελεί
αφ’ ενός η προώθηση και προβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Αίγυπτο και
αφ’ ετέρου η συνάθροιση επιχειρηματιών, εργοδοτών,
απασχολούμενων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων φορέων χάραξης πολιτικής από την Αίγυπτο και άλλες χώρες, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διερευνήσουν δημιουργικούς τρόπους ενίσχυσης των οικονομιών των χωρών τους και της απασχόλησης, δια της
χρήσης καινοτόμων λύσεων. Το συνέδριο περιλαμβάνει
βραβεύσεις νέων Αιγυπτίων επιχειρηματιών, ενώ εργάζεται προς την κατεύθυνση δημιουργίας διεθνούς εμβέλειας πανεπιστημιακής πόλης στην Αίγυπτο, με επικέντρωση στις οικονομικές σπουδές που σχετίζονται με την
επιχειρηματικότητα. Το φετινό συνέδριο τίμησαν με την
παρουσία και τους χαιρετισμούς τους, μεταξύ άλλων, ο
Καναδός Πρέσβης στο Κάιρο κ. Dutton, ο Κυβερνήτης
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της αιγυπτιακής περιφέρειας Ερυθράς Θάλασσας κ. Abdullah, ο Αντιπρόεδρος του MCSBE κ. Osman και ο
Πρόεδρος της Αραβικής Επιστημονικής & Τεχνολογικής Ακαδημίας (AAST) κ. Ghafar.
Ελαφρά περαιτέρω πτώση της ανεργίας το 3ο τρίμηνο
του 2017
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), ο δείκτης
ανεργίας του 3ου τριμήνου του 2017 μειώθηκε ελαφρά
στο 11,9% έναντι 11,98% που ήταν στο 2ο τρίμηνο, και
12,6% που ήταν στο 3ο τρίμηνο του 2016. Το αιγυπτιακό
εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και ανήλθε σε 29,5 εκατ.
άτομα. Τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν τόσο όσον αφορά τις γυναίκες, σε 24,4% το 3ο τρίμηνο 2017 έναντι
25,9% το αντίστοιχο τρίμηνο 2016, όσο και για τους
άνδρες σε 8,2% το 3ο τρίμηνο του 2017 έναντι 8,7% το
αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.
Αύξηση στην φορολογία των τσιγάρων στην Αίγυπτο
Στις 21/11 το αιγυπτιακό κοινοβούλιο υπερψήφισε τροπολογία της νομοθεσίας του 2016 για τον ΦΠΑ, η οποία
επιφέρει αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού στην εγχώρια αγορά, της τάξεως του
12,5%-21,7% (από EGP3,50 έως EGP6,50 ανά πακέτο).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, τα έσοδα από
την επιπλέον φορολόγηση των προϊόντων καπνού πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και ιδιαίτερα στο νέο εθνικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης, ενώ στοχεύουν επίσης στον
περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η αύξηση
της φορολόγησης των καπνικών προϊόντων εκτιμάται ότι
θα αποφέρει έσοδα ύψους EGP7-8 δισ., σύμφωνα με
στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών.
Στο επίπεδο των EGP1,8 τρισ. η παραοικονομία στην
Αίγυπτο
Όπως δήλωσε στο τέλος Νοεμβρίου ο Αιγύπτιος Π/Θ κ.
Ismail, το μέγεθος της παραοικονομίας στην Αίγυπτο
εκτιμάται στο επίπεδο των EGP1,8 τρισ. (πλησίον των
$102 δισ.). Σύμφωνα με τον κ. Ismail, η αιγυπτιακή κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση της σταδιακής και
κατά το δυνατόν ομαλής μετάβασης και ένταξης της
παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία της χώρας, με
σκοπό αφ’ ενός την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά και αφ’ ετέρου την ωφέλεια των ιδίων των επιχειρήσεων που σήμερα λειτουργούν στο περιθώριο, αφού θα
δύνανται πλέον να αντλούν πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους και να έχουν πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια στήριξης της επιχειρηματικότητας.
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ειδήσεις νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική
Τράπεζα Αιγύπτου
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις
13/11 η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) υπέγραψε
συμφωνία επαναγοράς κρατικών χρεογράφων (Repos)
συνολικής αξίας $3,1 δισ. με κοινοπραξία διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελούμενη από τις Barclay’s
Bank, Deutsche Bank, JP Morgan Securities και HSBC.
Όπως ανέφεραν πηγές της Κεντρικής Τράπεζας, το ύψος
των προσφορών που ελήφθησαν στο πλαίσιο της συναλλαγής επαναγοράς ανήλθε σε $4,3 δισ., γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην
οικονομία της Αιγύπτου. Σημειώνεται ότι στα μέσα Νοεμβρίου οι μέσες αποδόσεις των αιγυπτιακών κρατικών
ομολόγων αυξήθηκαν τόσο όσον αφορά τα τριετούς διάρκειας σε 15,874% (έναντι 15,578% προηγουμένως),
όσο και τα επταετούς διάρκειας σε 15,955% (έναντι
15,6% προηγουμένως).
Στις 9/11 εξάλλου, η CBE αποπλήρωσε ποσόν $2 δισ.
στο πλαίσιο ανάλογης περσινής συμφωνίας με τα ίδια
πιστωτικά ιδρύματα. Οι εν λόγω συμφωνίες επαναγοράς
εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει περαιτέρω τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας.
Σημειώνεται εξάλλου ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, στην συνεδρίαση της
16ης Νοεμβρίου αποφάσισε να διατηρήσει –για τέταρτη
συνεχή φορά- αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς,
με το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας, το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας και το προεξοφλητικό
επιτόκιο να παραμένουν στο 18,75%, 19,75% και
19,25%, αντίστοιχα.
Τέλος, 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 $80 δισ.
Το Σουδάν κινείται προς αποκατάσταση συναλλαγματικής ισορροπίας
Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές της χώρας, η
κυβέρνηση του Σουδάν προσανατολίζεται προς την
άμεση λήψη μέτρων προκειμένου αφ’ ενός να
«γεφυρώσει» το χάσμα μεταξύ της επίσημης και της
ανεπίσημης ισοτιμίας του νομίσματός του (η πρώτη στις
6,7 σουδανικές λίρες ανά δολλάριο, η δε δεύτερη στις
25 λίρες ανά δολλάριο) και αφ’ ετέρου να περικόψει
δραστικά τις κρατικές επιδοτήσεις έως το τέλος του
2019, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά και
να επωφεληθεί από τις αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις
της πρόσφατης –στις αρχές Οκτωβρίου- άρσης των αμερικανικών κυρώσεων κατά της χώρας. Όπως ανέφεραν
οικονομικά δημοσιεύματα, η ανεπίσημη ισοτιμία της
σουδανικής λίρας προς το δολλάριο στην παράλληλη
αγορά έχει πρόσφατα υποτιμηθεί σοβαρά κυρίως εξαι-
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τίας της αυξημένης ζήτησης ξένου συναλλάγματος –και
δη δολλαρίων- με σκοπό το εισαγωγικό εμπόριο σε συνέχεια της πρόσφατης άρσης των αμερικανικών κυρώσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεργασία ελληνικού ομίλου με μεγάλους αιγυπτιακούς ομίλους
Στις 12/11, ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κ. Διάμεσης,
συνοδευόμενος από τον Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Α΄ κ. Γκάσιο
παρέστησαν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις
εγκαταστάσεις του Αραβικού Οργανισμού Εκβιομηχάνισης (Arab Organization for Industrialization-AOI) με
την ευκαιρία της παράδοσης της πρώτης κινητής μονάδας μείξης και παραγωγής τσιμέντου από την ελληνική
εταιρεία Spanos Group, στο πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας της με τον ως άνω Οργανισμό
(συμφερόντων αιγυπτιακού Στρατού) και τον μεγάλο
αιγυπτιακό όμιλο κατασκευών και real estate developers, Maxim Investment Group. Σημειώνεται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την σταδιακή μεταφορά τεχνογνωσίας και την συμπαραγωγή των σύγχρονων και καινοτόμων κινητών μονάδων τσιμέντου MOBISPA του ομίλου
Spanos στην Αίγυπτο. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του AOI κ. Abdelaziz Seif ElDin, οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Οικιστικής Ανάπτυξης κ.
Madbouly και Δημοσίων Επιχειρήσεων κ. Sharkawy και
ο επικεφαλής του ελληνικού ομίλου, κ. Σπανός.
Εμπορική εκδήλωση κλάδου ξύλου στην Δαμιέττη με
τίτλο “Woodtech Forum”
Το τριήμερο 11-13/11 πραγματοποιήθηκε στην Δαμιέττη η 2η διεθνής εμπορική εκδήλωση Woodtech Forum,
που διοργανώθηκε από την ελληνική εταιρεία
MEDEXPO, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δαμιέττης και εκπροσώπους του αιγυπτιακού
κλάδου της ξυλείας, για τον οποίο η εν λόγω πόλη αποτελεί το βασικό κέντρο δραστηριότητας. Σημειώνεται
ότι η εν λόγω εταιρεία προγραμματίζει την διοργάνωση
κλαδικής εμπορικής εκδήλωσης προϊόντων ξυλείας και
επίπλωσης στο Κάιρο, στα μέσα Φεβρουαρίου 2018, με
την συμμετοχή πλειάδας ελληνικών επιχειρήσεων.
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Συμφωνίες χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας με
Σ. Αραβία
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στα μέσα
Νοεμβρίου η αιγυπτιακή κυβέρνηση (συγκεκριμένα η
Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα
Nasr) υπέγραψε στο Κάιρο με την Σ. Αραβία δύο συμφωνίες για την παροχή κονδυλίων ύψους $250 εκατ. για την
χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών
επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εταιρικών οχημάτων στην Αίγυπτο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η Αίγυπτος προσδοκά οριστικοποίηση συμβάσεων για
πυρηνική μονάδα
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Ηλεκτρισμού κ. Shaker, η κυβέρνηση προσδοκά την
έως το τέλος του τρέχοντος έτους οριστικοποίηση των
συμβάσεων με την ρωσική πλευρά, για την κατασκευή
της πρώτης μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην χώρα,
δυναμικότητας 4.800 MW, στην περιοχή Dabaa, 130 χλμ.
βορειοδυτικά του Καΐρου. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος
και η Ρωσία έχουν συμφωνήσει το Νοέμβριο 2015 την
κατασκευή της εν λόγω πυρηνικής μονάδας, που θα απαιτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους πλησίον των $30 δισ.,
εκ των οποίων τα $25 δισ. θα καλυφθούν μέσω διμερούς
δανείου της Ρωσίας προς την Αίγυπτο με ευνοϊκούς
όρους αποπληρωμής, για την χρηματοδότηση της κατασκευής και της προμήθειας του εξοπλισμού της μονάδας
από τον ρωσικό κρατικό όμιλο Rosatom. Ο πρώτος εκ
των τεσσάρων σχεδιαζόμενων πυρηνικών αντιδραστήρων της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην Dabaa προγραμματίζεται να ξεκινήσει την παραγωγή του εντός του
2024.
Δηλώσεις Υπουργού Πετρελαίου περί μη περαιτέρω
αύξησης τιμών καυσίμων
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla δήλωσε
πολύ πρόσφατα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις εγχώριες τιμές των καυσίμων, έως το τέλος
Ιουνίου 2018. Ο κ. El-Molla δήλωσε περαιτέρω ότι η
Αίγυπτος προσδοκά να έχει σταματήσει τις εισαγωγές
υγροποιημένου φυσικού αερίου ως το τέλος του 2018,
λόγω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής αερίου από
τα νέα κοιτάσματα, και κυρίως το μεγάλο κοίτασμα Zohr
που αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του στο τέλος του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι το ύψος των
κρατικών επιδοτήσεων καυσίμων στην διάρκεια του α΄
τριμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2017/18) εμφανίστηκε αυξημένο κατά 67,86% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου (σε πλησίον των
EGP23,5 δισ.).
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Ο ιταλικός όμιλος Ansaldo Energia κατασκευάζει
ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στην περιοχή 6th of October
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα μέσα
Νοεμβρίου, ο ιταλικός κατασκευαστικός όμιλος με ειδίκευση στα ενεργειακά έργα Ansaldo Energia κατασκευάζει την τρίτη φάση μεγάλης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην περιοχή 6th of October, στα περίχωρα του Καΐρου. Μέχρι σήμερα, ο ιταλικός όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες δύο φάσεις της μονάδας, συνολικής
παραγωγικής ισχύος 600 MW, ενώ η τρίτη –υπό ολοκλήρωση- υπομονάδα θα έχει δυναμικότητα 326 MW, με
εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος ύψους €246 εκατ. Σύμφωνα με στοιχεία της ηλεκτροπαραγωγικής εταιρείας του
Καΐρου (Cairo Electricity Production Company), η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των τριών φάσεων της
μεγάλης –θερμοηλεκτρικής, τεχνολογίας συνδυασμένου
κύκλου με χρήση αερίου και ατμού- μονάδας αναμένεται
να προσθέσει ισχύ 900 MW στην ηλεκτροδότηση της
ευρύτερης περιοχής της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.
Ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου / φυσικού αερίου
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαίου κ. El-Molla, η κυβέρνηση προτίθεται να
αποπληρώσει οφειλές ύψους $750 εκατ. προς διεθνείς
πετρελαϊκές εταιρείες ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Αίγυπτος κατέβαλε τον περασμένο Ιούνιο κονδύλια ύψους $2,2
δισ. έναντι οφειλών προς εν λόγω εταιρείες, ενώ το τρέχον ύψος των εκκρεμών οφειλών ανέρχεται σε $2,3 δισ.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ προς την χώρα, η Αίγυπτος έχει δεσμευθεί να αποπληρώσει το σύνολο των
εκκρεμών οφειλών της προς ξένους πετρελαϊκούς ομίλους ως το τέλος Ιουνίου 2019.
Περαιτέρω, ο κ. El-Molla αναφέρθηκε σε αυξημένο ενδιαφέρον ξένων πετρελαϊκών ομίλων για επενδύσεις
στην Αίγυπτο στους τομείς έρευνας και αξιοποίησης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναφερόμενος στις 6 συμβάσεις που υπογράφηκαν τον περασμένο
Αύγουστο για έρευνες στην Δυτική Έρημο με τους ομίλους Apache, Merlon, Royal Dutch Shell και Apex Oil
Company, καθώς και σε εν εξελίξει διαδικασίες για την
υπογραφή ακόμη 8 ανάλογων συμφωνιών με ιδιαίτερη
έμφαση στις περιοχές Ανατολικής και Δυτικής Ερήμου,
καθώς και Κόλπου του Σουέζ. Σημειώνεται ότι πρόσφατα, οι ξένοι όμιλοι Vantage Drilling International και
ADES International Holding συμφώνησαν να συστήσουν
κοινοπραξία για γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα στις βόρειες
ακτές της Αιγύπτου, ενώ ο ολλανδικός όμιλος γεωτεχνικών ερευνών Fugro έχει αποστείλει νέο ερευνητικό σκάφος με σκοπό την διεξαγωγή δειγματοληψιών από το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr, για λογαριασμό
των πετρελαϊκών ομίλων Saipem, Royal Dutch Shell και
Pico.
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρση συναλλαγματικών περιορισμών για εισαγωγείς
Στις 28/11, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE)
ανακοίνωσε την άρση των ισχυόντων από το 2012 περιορισμών στις συναλλαγές νομικών προσώπων μέσω τηρούμενων λογαριασμών συναλλάγματος για την χρηματοδότηση εισαγωγών μη βασικών αγαθών, ύψους
$10.000 ημερησίως και $50.000 μηνιαίως όσον αφορά
τις καταθέσεις και $30.000 ημερησίως όσον αφορά τις
αναλήψεις, που είχε πλήξει σοβαρά το εισαγωγικό εμπόριο. Η άρση των εν λόγω περιορισμών, όπως και εκείνη
του ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων φυσικών προσώπων σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό ύψους $100.000 ετησίως που έλαβε χώρα τον
Ιούνιο τρέχοντος έτους, εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της
Αιγύπτου έναντι του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της συμφωνίας
για παροχή από το Ταμείο εκτεταμένης χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης προς την χώρα.
Η Ιορδανία αναστέλλει απαγόρευσή της εισαγωγής
αιγυπτιακής πατάτας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου
Γεωργίας, η Ιορδανία αποφάσισε να άρει απαγόρευση
εισαγωγής αιγυπτιακής πατάτας που είχε επιβληθεί τον
Ιούνιο 2016. Κατά το αιγυπτιακό Υπουργείο Γεωργίας, η
ιορδανική απόφαση για άρση της εν λόγω απαγόρευσης
επήλθε κατόπιν διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, οι
οποίες συμφώνησαν οι αιγυπτιακές εξαγωγές πατάτας
προς Ιορδανία αφ’ ενός να διενεργούνται από περιοχές
απαλλαγμένες από συγκεκριμένη μορφή φυτικής ασθένειας (“brown mold”), και αφ’ ετέρου να είναι ταυτόσημης ποιότητας με εκείνες προς τις χώρες της Ε.Ε.
Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας το
Νοέμβριο
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε
την διατήρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας
προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία για το Νοέμβριο στο επίπεδο
των 16 λιρών ανά δολλάριο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα.
Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος άρχισε να καθορίζει μηνιαία σταθερή τελωνειακή ισοτιμία - σε επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από την επίσημη ισοτιμία- τον Ιανουάριο 2017, σε συνέχεια της απελευθέρωσης του νομίσματός της, το Νοέμβριο 2016. Η επίσημη συναλλαγματική
ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας έναντι του αμερικανικού
δολλαρίου ήταν στις 17,6 λίρες στο τέλος Οκτωβρίου.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμφωνία Οικονομικής Ζώνης Σουέζ-Dubai Ports
World για βιομηχανική ζώνη, σειρά συμφωνιών για
αναπτυξιακά έργα
Πολύ πρόσφατα, η Αρχή της Οικονομικής Ζώνης του
Σουέζ και η Dubai Ports World υπέγραψαν συμφωνία
συνεργασίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης βιομηχα-
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νικής και οικιστικής ζώνης στην παραθαλάσσια περιοχή
της Ain Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα. Με βάση την
συμφωνία, πρόκειται να δημιουργηθεί κοινοπραξία των
δύο οργανισμών με πλειοψηφική συμμετοχή (51%) της
Οικονομικής Ζώνης Σουέζ, ενώ τα κατασκευαστικά έργα
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του α΄ τριμήνου του
2018. Σημειώνεται ότι η Dubai Ports διαχειρίζεται ήδη
τον λιμένα της Ain Sokhna στην περιοχή του Σουέζ.
Σημειώνεται εξάλλου ότι, με βάση οικονομικά δημοσιεύματα, η Αρχή της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας
Σουέζ υπέγραψε στις 7/11 επτά συμβάσεις για αναπτυξιακά έργα με εγχώριους και ξένους ομίλους, συνολικής
εκτιμώμενης επενδυτικής αξίας $40 δισ., στο περιθώριο
του Παγκόσμιου Φόρουμ Νεολαίας που έλαβε χώρα στο
Sharm El-Sheikh στις αρχές Νοεμβρίου. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται σύμβαση επενδυτικής αξίας $3,5 δισ.
με κοινοπραξία real estate developers και επενδυτικών
ομίλων για την βιομηχανική ανάπτυξη συνολικών εκτάσεων 5,5 εκατ. τετρ. μέτρων στην Ain Sokhna, καθώς
και συμφωνία χρηματοδότησης από τους ομίλους Sonker
Bunkering και Dubai Ports World με κεφάλαια $500 εκατ. της κατασκευής αποθηκευτικών μονάδων και σταθμών διαχείρισης υγρών προϊόντων πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου στον λιμένα της Sokhna. Σημειώνεται
τέλος ότι, στο περιθώριο του ανωτέρω φόρουμ, ο κινεζικός όμιλος TEDA που διαχειρίζεται την βιομηχανικήτεχνολογική ζώνη στην περιοχή της Ain Sokhna (Tianjin
Economic Technological Development Area), υπέγραψε
συμφωνία με την Αρχή της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας και τον μεγάλο κινεζικό όμιλο COSCO για την
δημιουργία συγκροτήματος logistics στην εν λόγω ζώνη.
Εγκαινίαση μεγάλου συγκροτήματος ιχθυοκαλλιέργειας από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο
Στις 18/11 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε
την πρώτη φάση του μεγαλύτερου -σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα- στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής συγκροτήματος ιχθυοτροφείων, στην περιφέρεια
Kafr El-Sheikh. Η πρώτη φάση του εν λόγω συγκροτήματος κατασκευάζεται σε κρατική γη στην περιοχή Berkat Ghalioun της περιφέρειας, σε συνολική έκταση 4.000
feddans, από τον αιγυπτιακό Στρατό σε συνεργασία με
τον κινεζικό όμιλο Evergreen Co., με συνολικό κόστος
EGP4 δισ. Η παραγωγική δυναμικότητα της πρώτης φάσης του συγκροτήματος ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε
2.000 τόνους γαρίδας, 3.000 τόνους ψαριών αλμυρού
νερού και 1.600 τόνους ψαριών γλυκού νερού ανά κύκλο
παραγωγής, ενώ στο project περιλαμβάνεται εκκολαπτήριο ιχθύων και γαρίδων έκτασης 17 feddans και δυναμικότητας 20 εκατ. ψαριών και 2 δισ. γαρίδων. Σύμφωνα
με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής Εθνικής Εταιρείας
Ιχθυηρών & Υδατοκαλλιεργειών κ. Badeen, το συγκρότημα αναμένεται να δημιουργήσει περί τις 5.000 θέσεις
εργασίας κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του, επιλύοντας τα σημαντικά τοπικά προβλήματα ανεργίας και παράνομης μετανάστευσης, ενώ το κατασκευαστικό έργο πε-
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ριλαμβάνει επίσης δημιουργία βιομηχανικών, ερευνητικών και οικιστικών εγκαταστάσεων σε έκταση 55 feddans. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται
μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών ετήσιας δυναμικότητας
120.000 τόνων, καθώς και γαριδοτροφών ετήσιας δυναμικότητας 60.000 τόνων, καθώς επίσης και μονάδα κατεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης ιχθυηρών, δυναμικότητας 100 τόνων ημερησίως. Η δεύτερη φάση του
μεγάλου συγκροτήματος ιχθυοτροφείων θα καλύπτει
έκταση 9.000 feddans, ενώ με την ολοκλήρωση του συνολικού project οι μονάδες εκτιμάται ότι θα καλύψουν
περί το 70% της ετήσιας αιγυπτιακής παραγωγής ιχθυηρών, η οποία ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,6 εκατ. τόνους ετησίως (στοιχεία 2016).
Προς ολοκλήρωση ο αιγυπτιακός διεθνής διαγωνισμός εξόρυξης χρυσού
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, αναμένεται ως το τέλος του 2017 να έχουν οριστικοποιηθεί οι
όροι και να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους τέσσερις συνολικά ομίλους -2 εγχώριους και 2 ξένουςστους οποίους παραχωρήθηκαν δικαιώματα έρευνας και
εξόρυξης χρυσού στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο τρέχοντος
έτους, το αιγυπτιακό κράτος ξεκίνησε να υποδέχεται
προσφορές για έρευνα και εξόρυξη χρυσού σε 5 οικόπεδα παραχώρησης, σε περιοχές στην Ανατολική Έρημο
και την Χερσόνησο του Σινά, στο πλαίσιο διαγωνισμού
που προκήρυξε για πρώτη φορά από το έτος 2009. Όπως
δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Πετρελαίου & Ορυκτών
Πόρων κ. El-Molla, δεν πρόκειται να υπάρξει νέος διαγωνισμός για παραχωρήσεις σε πρόσθετες περιοχές,
τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για
την υπογραφή των συμβάσεων του τρέχοντος διαγωνισμού.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνίες αγοράς αεροσκαφών από τον αιγυπτιακό
αερομεταφορέα EgyptAir
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, ο αιγυπτιακός
αερομεταφορέας EgyptAir προέβη πρόσφατα στην υπογραφή συμφωνιών συνολικής αξίας $6 δισ. για την αγορά
45 νέων αεροσκαφών τύπων Boeing, Airbus και Bombardier εντός της προσεχούς διετίας. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν κατά την διάρκεια της μεγάλης κλαδικής έκθεσης
“Dubai Air Show” που έλαβε χώρα στο διάστημα 12-16
Νοεμβρίου.
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Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το Νοέμβριο
2017
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας Σουέζ ναύαρχος ε.α. κ.
Mamish, τα έσοδα της Διώρυγας αυξήθηκαν το Νοέμβριο τρέχοντος έτους κατά 17,1% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε $455,8 εκατ. (έναντι $389,2 εκατ. το Νοέμβριο 2016). Το Νοέμβριο 2017, ο αριθμός των πλοίων
που διήλθαν από την Διώρυγα εμφανίστηκε αυξημένος
κατά 10,2% έναντι του περσινού Νοεμβρίου, φθάνοντας
τα 1.506 πλοία έναντι 1.366 πλοίων.
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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.comdocs_en/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tηλ : 00203-4868583, Φαξ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net

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/
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Προσεχείς Εκθέσεις
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Event:

CAIRO ICT

Duration:
Tel.:
Web site:
E-mail:
Organizer :

3-6/12/2017
+(202) 26910792-6
http://cairoict.com
cairoict@cairoict.com, inquiries@cairoict.com
Trade Fairs International

Hall No.:

Egypt Expo Center, New Cairo

Event:
Duration:
Tel.:
Fax:
Organizer :

EGY WOODEX EXHIBITION
8-11/12/2017
+(202) 3335-5423
+(202) 3336-7979
Roaa Middle East Co.

Hall No.:

Exhibition Complex (1-2-3) - Cairo International Convention
and Exhibition Center

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

Auto Tec Exhibition
10-12/12/2017
+(202) 22732237
Art Line Co.
Exhibition Complex (4-5) - Cairo International Convention and
Exhibition Center

Event:

International Exhibition of Packaging

Duration:
Tel.:
Organizer :

14-16/12/2017
+(202) 26036739
Enova Co.
Exhibition Complex (Hall 4) - Cairo International Convention
and Exhibition Center

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

Real Estate Exhibition
14-16/12/2017
+(9714) 3365161
+(9714) 3352438
Informa Co.
Exhibition Complex (1-2-3) - Cairo International Convention
and Exhibition Center
Le Marche Exhibition
21-24/12/2017
+(202) 33355171, +(20) 1001001227
+(202) 33378118
African Arabic Co. - AAPIC
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) - Cairo International Convention and Exhibition Center
Digi Sign Exhibition
8-11/1/2018
+(202) 33357494 -37612758
Middle East Trade Fairs Co.
Exhibition Complex Hall (1,2,3) - Cairo International Convention & Exhibition Center
Cairo Kids & Mother Expo
26-28/1/2018
+(202) 26233191 -26233190
Pyramids International Co.
Exhibition Complex Hall (1,2,3) - Cairo International Convention & Exhibition Center

