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Ρυθμός ανάπτυξης 3,4% κατά το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2016/17
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Προγραμματισμού
(Ministry of Planning), κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
καταγράφηκε ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 3,4% (έναντι 3% κατά το
6
ΤΟΜΕΑΣ
αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου οικονομικού έτους), βοηθούμενος από
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
την παρατηρηθείσα εντατικοποίηση της υλοποίησης και την αξιόλογη πρόοδο
τόσο των μεγάλων δημόσιων αναπτυξιακών έργων (“mega projects”), όσο και
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 7 επενδυτικών σχεδίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι επενδύσεις
συμμετείχαν κατά 1,8% στην μεγέθυνση του αιγυπτιακού ΑΕΠ, η κατανάλω7
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ση κατά 2%, ενώ η αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού εμπορίου στην ανάπτυξη περιορίστηκε στο -0,4%. Ισχυρές τάσεις μεγέθυνσης εμφάνισαν οι
ΕΜΠΟΡΙΟ
10 εγχώριοι κλάδοι επικοινωνιών (+11%) και κατασκευών (+8,2%) στην διάρκεια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
του 1ου τριμήνου, ενώ ο κλάδος τουρισμού παρουσίασε μεγάλη συρρίκνωση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(-37,5%). Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Προγραμματισμού κ. ElAraby ανέφερε ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρέχον οικονομικό
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 12 έτος αναμένεται να υπερβεί το 4%, χαμηλότερος από τον αρχικά προβλεφθέντα στον προϋπολογισμό (5,3%) εξαιτίας της πιθανολογούμενης μειωμένης
συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης και
της συνακόλουθης ευρείας υποτίμησης της ισοτιμίας της λίρας. Ο κ. El-Araby
τόνισε εξάλλου ότι στόχο της κυβέρνησης αποτελεί ο σταδιακός περιορισμός
των δημοσίων επενδύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, παρά την προσωρινή αύξησή τους κατά το τρέχον οικονομικό έτος σε EGP150 δισ. (4,4% του ΑΕΠ)
έναντι EGP69 δισ. (2,5% του ΑΕΠ) το έτος 2015/16, εξαιτίας των αυξημένων φετινών δημοσίων δαπανών κοινωνικής στέγασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιμέλεια – Σύνταξη :
Π. Γκάσιος
Γ. Χριστοφίδης
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Εκτιμήσεις Υπουργού Οικονομικών για πορεία φετινού προϋπολογισμού
Κατά τον Αιγύπτιο Υπουργό Οικονομικών κ. Al Garhy, το φετινό δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί ελαφρώς αυξημένο, εξαιτίας της
παρατηρούμενης ανόδου του ύψους των κρατικών δαπανών για προμήθειες
και επιδοτήσεις βασικών αγαθών, αλλά και για αγορά ενεργειακών προϊόντων, που οφείλεται στην απελευθέρωση της ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών,
τα δημόσια έσοδα στην διάρκεια του 1ου εξαμήνου τρέχοντος οικονομικού
έτους ανήλθαν σε EGP220 δισ., αυξημένα κατά 14,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015/16, ενώ οι κρατικές δαπάνες ανήλθαν σε EGP389
δισ., αυξημένες κατά 9,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε πάντως την σχετική ικανοποίησή του για την
«ελεγχόμενη» αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος φέτος, παρά την
πρόσφατη ισχυρή υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας. Σημειωτέον ότι κατά το 1ο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015/16 ο ρυθμός
αύξησης των κρατικών δαπανών είχε φθάσει το 23,4% έναντι του 1ου εξαμήνου του έτους 2014/15. Πάντως, στα μέσα Ιανουαρίου, το Υπουργείο Οικο-
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νομικών αναθεώρησε προς τα άνω τον στόχο για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος του έτους
2016/17, στα επίπεδα του 10,1%-10,2% του ΑΕΠ,
έναντι αρχικού στόχου 9,8%-9,9% του ΑΕΠ. Σημειωτέον
ότι στόχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης παραμένει η επίτευξη πρωτογενούς ελλείμματος της τάξεως του 0,8%
του ΑΕΠ κατά το έτος 2016/17. Κατά τις εκτιμήσεις του
Υπουργείου, το έλλειμμα του έτους 2015/16 ανήλθε σε
12,2% του ΑΕΠ.
Βασικοί στόχοι αιγυπτιακού προϋπολογισμού 2017/18
Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Οικονομικών κ. AlGarhy, το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος 2017/18 στοχεύει σε ρυθμό ανάπτυξης 5%, μείωση
του δείκτη ανεργίας στο 11%, καθώς και σε περικοπή
του ύψους του δημοσίου χρέους σε ποσοστό 92% του
ΑΕΠ. Βασικούς στόχους της αιγυπτιακής κυβέρνησης για
το προσεχές οικονομικό έτος αποτελούν επίσης η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων της τάξεως των $15
δισ. (σε χρονικό ορίζοντα τριετίας), καθώς και ο περιορισμός του ποσοστού του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας
σε επίπεδο κάτω του 20%. Προς υλοποίηση των εν λόγω
στόχων, η αιγυπτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει μείγμα οικονομικών πολιτικών προς στήριξη παραγωγικών κλάδων,
κυρίως της βιομηχανίας, ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης, προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και τόνωση των εξαγωγών.
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πρωτίστως, στην εισροή ξένων –κυρίως αραβικώνκεφαλαίων στον αιγυπτιακό τραπεζικό τομέα,
ύψους πλησίον των $5 δισ. Περαιτέρω, κατά το 1ο
τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, το
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μειώθηκε κατά 13,4% στα $8,67 δισ. (λόγω αύξησης
εξαγωγών κατά 11,2% και πτώσης εισαγωγών
κατά 5,5%), το πλεόνασμα υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 50,2% στα $1,41 δισ. (λόγω πτώσης
εσόδων από τουρισμό κατά 56,1%), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβιβάσεων επίσης μειώθηκε κατά 21,3% στα $3,39 δισ. (λόγω πτώσης
μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά 22,3%). Ως
αποτέλεσμα των ανωτέρω επιμέρους κινήσεων, το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
της Αιγύπτου παρουσίασε επιδείνωση κατά το 1ο
τρίμηνο του έτους 2016/17, ανερχόμενο σε
$4,98 δισ., έναντι $4 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο
του έτους 2015/16.

Αύξηση συναλλαγματικών διαθεσίμων τον Δεκέμβριο 2016
Στις 5.1 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE)
ανακοίνωσε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα
αυξήθηκαν και έφθασαν στα τέλη Δεκεμβρίου
2016 στα επίπεδα των $24,265 δισ., έναντι
$23,058 δισ. το Νοέμβριο και μόλις $16,5 δισ.
τον Ιανουάριο 2016. Όπως σχολίασαν οικονομικοί
Μείωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος τον Οκ- αναλυτές, η Κεντρική Τράπεζα πλησίασε αρκετά
τώβριο 2016
στο τέλος του παρελθόντος έτους τον στόχο που
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι- αρχικά είχε θέσει για το ύψος των συναλλαγματιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), τον παρελθόντα Οκτώβριο κών αποθεμάτων, στα επίπεδα των $25 δισ.
το εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατέγραψε πτώση κατά
19,9% έναντι του Οκτωβρίου 2015, ανερχόμενο σε Νέα μεγάλη άνοδος του δείκτη πληθωρισμού στην
EGP27,83 δισ., εμφανίστηκε αυξημένο ωστόσο έναντι Αίγυπτο
του ελλείμματος του Σεπτεμβρίου 2016 (στις EGP22,66 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής
δισ.). Τον Οκτώβριο οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), ο δείκτης πληκατά 21,4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις EGP16,22 θωρισμού στα αστικά κέντρα σημείωσε τον Δεκέμδισ., με αύξηση των εξαγωγών λιπασμάτων κατά 196,5% βριο 2016 νέα ραγδαία άνοδο κατά 23,3% σε
και ακατέργαστου πετρελαίου κατά 71,1%. Από την άλλη ετήσια βάση, έναντι ανόδων της τάξεως του
πλευρά, οι εισαγωγές τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά 19,4% το Νοέμβριο και του 13,6% τον Οκτώβριο.
8,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε EGP44,05 δισ.
Σημειωτέον ότι το επίπεδο του δομικού πληθωρισμού τον Δεκέμβριο παρουσίασε άνοδο κατά
Αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών 1ου τριμήνου οικονομικού 25,86% σε ετήσια βάση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
έτους 2016/17
τιμών καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο (σε ετήσια
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεν- βάση) στα τρόφιμα & ποτά (+28,3%), στις υπηρετρικής Τράπεζας Αιγύπτου, κατά το τρίμηνο Ιουλίου- σίες υγείας (+32,2%) και στις μεταφορές
Σεπτεμβρίου τρέχοντος οικονομικού έτους, το αιγυπτιακό (+23,2%).
ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους
$1,89 δισ., έναντι ελλείμματος $3,66 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η εμφάνιση μικρού πλεονάσματος στο ισοζύγιο
πληρωμών οφείλεται κυρίως στο πλεόνασμα του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους $7,1 δισ.
(έναντι πλεονάσματος $1,67 δισ. το 1ο τρίμηνο του
έτους 2015/16). Το εν λόγω ενισχυμένο πλεόνασμα οφείλεται αφ’ ενός σε ελαφρά άνοδο των εισροών άμεσων
επενδύσεων, στα επίπεδα των $1,87 δισ. και αφ’ ετέρου,
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Έκδοση και διάθεση αιγυπτιακών κρατικών ομολόγων
σε δολλάρια
Στα τέλη Ιανουαρίου το αιγυπτιακό δημόσιο εξέδωσε
με επιτυχία κρατικά ομόλογα σε δολλάρια, 5ετούς,
10ετούς και 30ετούς διάρκειας, με αποδόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 6,125% και 8,5%, συνολικής αξίας
$4 δισ. Τα αιγυπτιακά ομόλογα σε δολλάρια διατέθηκαν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η
έκδοσή τους έγινε σε συνεργασία με κοινοπρακτικό
σχήμα διεθνών τραπεζών, αποτελούμενο από τις Citibank, JP Morgan, BNP Paribas και Natixis. Σημειωτέον
ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch έχει κατατάξει
τα αιγυπτιακά ομόλογα στην κατηγορία “B”. Της
έκδοσης των ομολόγων σε δολλάρια προηγήθηκε προωθητικό “roadshow” 12μερης διάρκειας, στις αγορές
του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι, της Ν. Υόρκης,
της Βοστώνης, του Λ. Άντζελες και του Λονδίνου, με
σκοπό την ενημέρωση και προσέλκυση του ενδιαφέροντος περί των 120 διεθνών επενδυτικών οίκων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η ζήτηση για τα
αιγυπτιακά ομόλογα υπήρξε ισχυρή, με το επενδυτικό
ενδιαφέρον να προέρχεται κυρίως από την Β. Αμερική
(50%) και την Ευρώπη (40%). Κατά τον Υπουργό κ. AlGarhy, η εν λόγω έκδοση αναμένεται να καλύψει το
δημοσιονομικό κενό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
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εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές λιτότητας και το εξαιρετικά υψηλό τρέχον επίπεδο πληθωρισμού, πλησίον του 20%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υιοθέτηση νέας επενδυτικής νομοθεσίας
Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 ενέκρινε το νομοσχέδιο που εισάγει τη νέα
επενδυτική νομοθεσία, και το προώθησε για νομοτεχνική επεξεργασία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
προτού αυτό κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στο
κοινοβούλιο. Στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η ταχεία
οριστικοποίηση και ψήφιση του κειμένου, ώστε η νέα
νομοθεσία να τεθεί σε ισχύ όσο το δυνατό νωρίτερα
εντός του 2017. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της
Υπουργού Επενδύσεων κας Khorshid, μεταξύ των αλλαγών που θα φέρει το νέο επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο
είναι ο ορισμός 2 ζωνών κινήτρων -αντί 3 που υφίστανται σήμερα- με τη μεν πρώτη, αυξημένης προτεραιότητας, να περιλαμβάνει τις περιοχές Άνω Αιγύπτου και
Βορείου Σινά, την δε δεύτερη τις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την Υπουργό,
στην πρώτη ζώνη οι επενδυτές θα μπορούν να επωφεληθούν από επιστροφές έως 40% του συνολικού κόστους των επενδύσεών τους, στην δε δεύτερη να αναΜικρή άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον κτήσουν έως 30% του ύψους των επενδύσεών τους, σε
Δεκέμβριο 2016
περίοδο 7 ετών. Επιπλέον, φαίνεται ότι η νέα επενδυτιΤα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ αυξήθηκαν ελαφρά κή νομοθεσία καταργεί τις ιδιωτικές ελεύθερες ζώνες,
(6,5%) τον Δεκέμβριο 2016 φθάνοντας τα $414,4 ενώ καθιερώνει ζώνες τεχνολογικών επενδύσεων, με
εκατ., έναντι $389,2 εκατ. το Νοέμβριο, όταν είχαν έμφαση στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής, οι οφθάσει μάλιστα στο κατώτερο επίπεδό τους από τον ποίες θα απολάβουν ειδικών φορολογικών και άλλων
Φεβρουάριο του 2015. Τα έσοδα της Διώρυγας τον προνομίων.
Δεκέμβριο 2016 εμφανίστηκαν ωστόσο μειωμένα κατά
3,4% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015. Σύμφωνα Εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την πορεία των αιγυπτιακών
με στοιχεία του αιγυπτιακού υπουργικού συμβουλίου, μεταρρυθμίσεων
τα συνολικά έσοδα της Διώρυγας το 2016 εκτιμώνται Στις 18.1 το ΔΝΤ δημοσιοποίησε τα κείμενα της συσε $5,005 δισ., μειωμένα κατά 3,2% έναντι των εσό- μφωνίας του με την Αίγυπτο για την χορήγηση τριετούς
δων του 2015 ($5,175 δισ.).
εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους
$12 δισ., η οποία εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό ΣυμβοΠροϋπολογισμός Σουδάν για το 2017
ύλιο του Ταμείου τον περασμένο Νοέμβριο. Σε συνέΤο σουδανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τις τελευταίες ημέ- ντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία αυτή,
ρες του Δεκεμβρίου 2016 τον προϋπολογισμό του ο επικεφαλής του ΔΝΤ για το χαρτοφυλάκιο Αιγύπτου,
έτους 2017, προβλέποντας δημοσιονομικό έλλειμμα κ. Jarvis, αξιολόγησε κατ’ αρχήν θετικά τα πρώτα αποτης τάξεως του 2,1% του ΑΕΠ, έναντι 1,6% του ΑΕΠ το τελέσματα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της αι2016. Τα δημόσια έσοδα εκτιμάται ότι το 2017 θα γυπτιακής κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι, αν και η
ανέλθουν σε $12 δισ. και οι δαπάνες σε $14,86 δισ. Ο απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας ακολουθήθηκε
σουδανικός προϋπολογισμός εκτιμά ότι ο ρυθμός ανά- από σοβαρότατη υποτίμηση και μεγαλύτερη του αναπτυξης το 2017 θα φθάσει το 5,3% (έναντι εκτιμώμε- μενομένου άνοδο του πληθωρισμού, η συνέχιση της
νου ρυθμού 6,4% το 2016), ενώ στόχο της κυβέρνη- δημοσιονομικής εξυγίανσης και των μεταρρυθμίσεων
σης αποτελεί ο περιορισμός του μέσου επιπέδου πλη- και η εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής
θωρισμού στο 17%. Σύμφωνα με τον Σουδανό Υπουργό από την Κεντρική Τράπεζα εκτιμά πως θα επαναφέΟικονομικών κ. Mahmoud, το βάρος της κυβερνητικής ρουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο την ισοτιμία της
προσπάθειας θα δοθεί στον περιορισμό των κρατικών λίρας όσο και τον πληθωρισμό σε «λογικά» επίπεδα.
δαπανών. Όπως σχολίασαν ωστόσο έγκυροι οικονομικοί Κατά τον κ. Jarvis, κλιμάκιο του ΔΝΤ θα επισκεφθεί την
αναλυτές, η εν λόγω προσπάθεια ενδεχομένως θα κα- χώρα στην διάρκεια του Φεβρουαρίου προκειμένου να
ταστεί δύσκολη, καθώς ήδη ο πληθυσμός της χώρας προβεί σε οριστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της
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εκκίνησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, και
στην συνέχεια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ως τα
τέλη Απριλίου αναμένεται να λάβει χώρα η εκταμίευση
της δεύτερης δόσης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.
Σημειωτέον ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει πρόσφατα
καταθέσει στο κοινοβούλιο την συμφωνία με το ΔΝΤ και
αναμένει την ψήφισή της, ωστόσο έχει προκύψει εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με την συνταγματικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, δεδομένου ότι η συμφωνία συνάφθηκε προτού αυτή τεθεί
υπόψη του κοινοβουλίου για έγκριση.
Τα πλήρη κείμενα της συμφωνίας εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καθώς και της συνοδευτικής τους
έκθεσης για την κατάσταση της αιγυπτιακής οικονομίας
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ,
στην διεύθυνση: http://www.imf.org/en/Publications/
CR/Issues/2017/01/18/Arab-Republic-of-EgyptRequest-for-Extended-Arrangement-Under-theExtended-Fund-Facility-44534.
Χρηματοδότηση του αναπτυξιακού ταμείου ΟΠΕΚ προς
την Αίγυπτο
Σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού Διεθνούς Συνεργασίας, κας Nasr, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενέκρινε συμφωνία με το Ταμείο Διεθνούς Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ
(OFID) για την χρηματοδότηση, με κονδύλια ύψους
$40 εκατ., του αιγυπτιακού Κοινωνικού Αναπτυξιακού
Ταμείου (SFD), με σκοπό την επέκταση πιστώσεων
προς μικρές επιχειρήσεις και την δημιουργία θέσεων
εργασίας για νέους στην χώρα.
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Συνάντηση Προέδρου Αιγύπτου με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών ταμείων
Στις 9.1 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε
στο Κάιρο με εκπροσώπους 27 περιφερειακών και διεθνών επενδυτικών ταμείων, με σκοπό να προβάλει τις
ευκαιρίες για επενδυτικές τοποθετήσεις που παρουσιάζει η χώρα. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εστίασε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να υλοποιήσει ευρύ
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο υποδοχής επενδύσεων, καθώς
και στην πολιτική σταθερότητα της χώρας σε αντίθεση
με την ταραγμένη ευρύτερη περιοχή. Οι παρόντες στην
συνάντηση οικονομικοί υπουργοί της κυβέρνησης παρουσίασαν αναλυτικά στους εκπροσώπους των ξένων
funds τις επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους
της αιγυπτιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων
των διεθνών ομολόγων που αναμένεται να εκδώσει το
αιγυπτιακό δημόσιο, επικεντρώνοντας στις υψηλές αποδόσεις που συνεπάγονται οι επενδυτικές τοποθετήσεις στην χώρα.

Έναρξη υλοποίησης εθνικού προγράμματος διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
Στις 12.1 κηρύχθηκε η έναρξη υλοποίησης του αιγυπτιακού εθνικού προγράμματος επενδύσεων στον τομέα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 4 περιφέρειες της
χώρας, συνολικού προϋπολογισμού €61 εκατ., το οποίο
χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα,
το ύψος της κοινοτικής επιχορήγησης θα ανέλθει σε
€20 εκατ., ενώ το υπόλοιπο κόστος του προγράμματος
(€41 εκατ.) θα χρηματοδοτηθεί από την γερμανική
Κυβερνητική έγκριση νομοσχεδίου περί πτωχεύσεων
αναπτυξιακή τράπεζα KfW, τον γερμανικό οργανισμό
Στις αρχές Ιανουαρίου, το αιγυπτιακό υπουργικό συμ- αναπτυξιακής / τεχνικής συνεργασίας (GIZ), την ελβετιβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που εισάγει πτωχευτικό κή υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας (Swiss Agency
κώδικα και περιλαμβάνει απλοποιημένες διαδικασίες for Development & Cooperation), και, ασφαλώς, το
για τις πτωχεύσεις, με στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αιγυπτιακό κράτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την
ανάγκες προσφυγών τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιω- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και τον
τών στα δικαστήρια, προκειμένου να ρυθμίζονται -σε σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων επενδυτιβάση ad hoc- οι εκάστοτε υποθέσεις πτωχεύσεων.
κών έργων στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στις ακόλουθες 4 πιλοτικές περιφέρειες της ΑιγύΕπίλυση επενδυτικών διαφορών ύψους EGP16,7 δισ. πτου: Kafr El-Sheikh, Gharbeya, Assiut και Qena.
το β΄ εξάμηνο 2016
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Υπουργική Επιτροπή Το Υπουργείο Επενδύσεων κινείται προς τροποποίηση
επίλυσης επενδυτικών διαφορών πέτυχε να διευθετήσει του Νόμου για την Κεφαλαιαγορά
221 υποθέσεις διαφορών μεταξύ επενδυτών και της Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιανουααιγυπτιακής διοίκησης ή δημοσίων φορέων, συνολικής ρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων συνέστησε
επενδυτικής αξίας EGP16,7 δισ., στην διάρκεια του 2ου νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την εισαγωγή τροποεξαμήνου του 2016.
ποιητικών διατάξεων στο Νόμο για την Κεφαλαιαγορά
(Ν. 95/1992). Στην επιτροπή μετέχουν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EFSA), η Γενική Αρχή Επενδύσεων (GAFI),
η Κεντρική Τράπεζα (CBE), καθώς και εκπρόσωποι των
υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Νομικών Υποθέσεων, του Κοινοβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου. Μεταξύ των υπό συζήτηση τροποποιήσεων, οι οποίες στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδύσεων, περιλαμβάνονται η οριοθέτηση / μείωση των τε-
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λών εγγραφής τίτλων στο Χρηματιστήριο, η υιοθέτηση
μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων σε περιπτώσεις εξαγορών, η αύξηση
προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου για τις εξαγορές, καθώς και η θεσμοθέτηση νέων χρηματιστηριακών προϊόντων και πρακτικών
που θα διευκολύνουν και ενισχύσουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

shid, Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil), με
σκοπό την ενημέρωση των διεθνών επενδυτών για το
υλοποιούμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, τις ευκαιρίες επενδυτικών τοποθετήσεων που παρουσιάζει η
χώρα και τα κίνητρα που παρέχει το αιγυπτιακό κράτος για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, με ιδιαίτερη
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες περιοχές, όπως
την Άνω Αίγυπτο.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αισιοδοξεί για
την Αίγυπτο
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, στο πλαίσιο
πρόσφατα δημοσιευθείσας έκθεσής του για 5 αραβικές
οικονομίες της περιοχής Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής
(“Levant & North Africa Sovereign Outlook”), ανέφερε
πως κατά την τρέχουσα διετία (2017/18) οι ρυθμοί
ανάπτυξης της Αιγύπτου θα ανέλθουν σε 4% και 4,5%
αντίστοιχα, υποστηριζόμενοι από ενισχυμένη ιδιωτική
κατανάλωση και αυξημένα επίπεδα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Κατά την Moody’s, η αιγυπτιακή
οικονομία, παρά τα αρνητικά «σοκ» που έχει δεχθεί τα
τελευταία χρόνια, διατηρεί την υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Προεδρική έγκριση σαουδαραβικής χρηματοδότησης
για ανάπτυξη του Σινά
Στις 26.1 δημοσιεύθηκε στην αιγυπτιακή επίσημη εφημερίδα διάταγμα του Προέδρου κ. Al Sisi, δια του οποίου εγκρίνεται διμερές μνημόνιο συνεργασίας με την Σ.
Αραβία για παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση του κυβερνητικού αναπτυξιακού προγράμματος για την χερσόνησο του Σινά, μέσω του Σαουδαραβικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Saudi Fund for Development), ύψους $1,5 δισ.

Ο Αιγύπτιος Π/Θ ανακοινώνει μέτρα στήριξης ευάλωτων οικονομικά ομάδων
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιανουαρίου, ο Π/Θ της Αιγύπτου κ. Ismail εξήγγειλε σειρά μετρων ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στήριξης χαμηλών εισοδηματικά ομάδων του
πληθυσμού. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η
αύξηση της εγχώριας παραγωγής στρατηγικών αγροτικών προϊόντων (σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού,
ζαχαροκάλαμου), η συγκράτηση του επιπέδου τιμών
των βασικών αγαθών, η μείωση των δασμών στις εισαγωγές ρυζιού, ζάχαρης και άλλων εισαγόμενων τροφίμων, οι αυξημένες και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
προμήθειες βασικών αγαθών από το κράτος με σκοπό
την δημιουργία αποθεμάτων για 6 μήνες και τον εφοδιασμό της αγοράς σε χαμηλές τιμές, η περαιτέρω αύξηση των επιδομάτων σίτισης και ο εξορθολογισμός του
όλου συστήματος με σκοπό να εξυπηρετούνται οι περισσότερο φτωχές ομάδες του πληθυσμού. Ο Αιγύπτιος
Π/Θ εξήγγειλε επίσης την εντατικοποίηση των ελέγχων
στην αγορά. Σημειώνουμε ότι το αιγυπτιακό κοινοβούλιο με ομόφωνο ψήφισμά του στα μέσα Ιανουαρίου
εισηγήθηκε στην αιγυπτιακή κυβέρνηση την αύξηση
του ορίου του αφορολόγητου ετήσιου εισοδήματος.
Αιγυπτιακή κυβερνητική παρουσία στο World Economic
Forum του Davos
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην παρουσία υψηλού επιπέδου κυβερνητικού κλιμακίου στην
47η διάσκεψη του World Economic Forum στο Davos
της Ελβετίας, υπό την Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας
κα Nasr, με την παρουσία σημαντικών Υπουργών του
οικονομικού επιτελείου (Υπουργός Επενδύσεων κα Khor-

Χαμηλή θέση της Αιγύπτου σε διεθνή κατάταξη επιπέδου διαφθοράς
Την 108η θέση μεταξύ 176 κρατών κατέλαβε η Αίγυπτος στην κατάταξη για το 2016 της διεθνούς οργάνωσης Transparency International σχετικά με το επίπεδο
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα (“Corruption Perceptions Index”). Η Αίγυπτος, αν και απώλεσε μόνον 2 μονάδες στον σχετικό δείκτη (φετινή επίδοση 34/100),
χειροτέρευσε σημαντικά την θέση της έναντι της περσινής (88η μεταξύ 168 κρατών) και της προπέρσινης
κατάταξης (94η μεταξύ 175 κρατών). Στην σχετική
έκθεσή της, η οργάνωση αναφέρεται στην «έλλειψη
πραγματικής πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς» στην χώρα.
Η ΠΤ εγκρίνει την εκταμίευση 2ης δόσης χρηματοδότησης προς Αίγυπτο
Όπως ανέφεραν αιγυπτιακά οικονομικά δημοσιεύματα,
η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε στα τέλη Ιανουαρίου
την εκταμίευση της 2ης δόσης, ύψους $1 δισ., πακέτου
δημοσιονομικής στήριξης προς την Αίγυπτο, συνολικού
ύψους $3 δισ., στο πλαίσιο της μεταξύ τους Εταιρικής
Σχέσης. Σημειωτέον ότι η εκταμίευση της 1ης δόσης,
ύψους επίσης $1 δισ., είχε λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο
2016.
Προεδρικά Διατάγματα με έμφαση στην ανάπτυξη της
Άνω Αιγύπτου
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο Πρόεδρος της χώρας κ. Al Sisi, σε συνέχεια της 2ης Εθνικής
Διάσκεψης Νεολαίας που έλαβε χώρα στο Ασουάν στα
τέλη Ιανουαρίου με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο, προέβη
στην έκδοση 9 διαταγμάτων με αναπτυξιακή διάσταση,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Άνω Αίγυπτο, στις μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις και στην διεύρυνση του
συστήματος κοινωνικής προστασίας μέσω της επέκτασης των προγραμμάτων “Takaful” και “Karama”. Ο
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Αιγύπτιος Πρόεδρος συνέστησε ειδική υπηρεσία για την εξασθένισε σε σημαντικό βαθμό.
ανάπτυξη της Άνω Αιγύπτου, με χρηματοδοτικό προϋπολογισμό ύψους EGP5 δισ. την προσεχή πενταετία.
Άνοδος του δολλαρίου στην παράλληλη αγορά συναλλάγματος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αιγυπτιακού οικονομιΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
κού Τύπου, στο διάστημα που ακολούθησε την απελευΥψηλά κέρδη για τον κεντρικό δείκτη του αιγυπτιακού θέρωση της ισοτιμίας της λίρας τον περασμένο Νοέμβριο, η ισχυρή ζήτηση συναλλάγματος -ιδιαίτερα από τις
Χρηματιστηρίου
Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου για εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες και φαρμακοβιομηχατο 4ο τρίμηνο 2016 (περίοδος Οκτ.-Δεκ. 2016), ο κεν- νίες- έχει οδηγήσει σε αναζωπύρωση του φαινομένου
τρικός δείκτης (EGX30) έκλεισε στις 12.344,89 μονά- της παράλληλης, ανεπίσημης αγοράς συναλλάγματος.
δες, εμφανίζοντας άνοδο κατά 56,64% έναντι του προ- Στις αρχές Ιανουαρίου οι ισοτιμίες λίρας-δολλαρίου στην
ηγούμενου τριμήνου. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών παράλληλη αγορά είχαν διαμορφωθεί σε $1 προς
στο αιγυπτιακό Χρηματιστήριο ανήλθε το 4ο τρίμηνο EGP19,5 για αγορά και $1 προς EGP20 για πώληση,
2016 σε EGP111,71 δισ., με τους ξένους (μη Άραβες) έναντι αντίστοιχων μέσων ισοτιμιών $1 προς EGP18,14
και Άραβες επενδυτές να εμφανίζονται ως καθαροί αγο- και $1 προς EGP18,46 που προσέφεραν οι εγχώριες
ραστές τίτλων, με καθαρές αξίες τοποθετήσεων στις τράπεζες. Οι μεγάλες συναλλαγματικές διαφορές που
EGP5,82 δισ. και EGP131,26 εκατ., αντίστοιχα. Το έχουν προκύψει κατόπιν της απελευθέρωσης της ισοτι80,63% του όγκου συναλλαγών στο 4ο τρίμηνο πραγμα- μίας της λίρας έχουν δημιουργήσει σημαντικές απώλειες
τοποιήθηκε από Αιγύπτιους, το 11,5% από ξένους (μη σε πληθώρα επιχειρηματικών κλάδων της αιγυπτιακής
Άραβες) και το 7,8% από Άραβες επενδυτές. Επίσης, το οικονομίας -ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που ασχολού46,98% του όγκου συναλλαγών το 4ο τρίμηνο πραγμα- νται με εισαγωγές- οι οποίοι ασκούν πίεση στην κυβέρτοποιήθηκε από θεσμικούς επενδυτές. Η συνολική κεφα- νηση να συνηγορήσει στην υιοθέτηση ειδικού καθεστώλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος του 4ου τριμή- τος επιχειρηματικών συναλλαγών σε προκαθορισμένες
νου 2016 ανήλθε στο επίπεδο των EGP601,49 δισ., ισοτιμίες προς το δολλάριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
καταγράφοντας άνοδο κατά 48,6% έναντι του 3ου τρι- την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI), διαφαίμήνου. Σημειώνουμε ότι στην διάρκεια του Ιανουαρίου νεται δυνατότητα συμφωνίας με την Κεντρική Τράπεζα
τρέχοντος έτους, ο κεντρικός δείκτης του αιγυπτιακού για -κατά περίπτωση- προκαθορισμό της ισοτιμίας της
Χρηματιστηρίου κινήθηκε ανοδικά με διακυμάνσεις, ξε- λίρας προς το δολλάριο για επιχειρηματικές συναλλαγές.
περνώντας πρόσκαιρα και τις 13.000 μονάδες, για να Επιπλέον, πηγές ανέφεραν ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να ζητήσει από την Κεντρική
κλείσει τον τελικά τον μήνα στις 12.672,5 μονάδες.
Τράπεζα να προκαθορίζει την μέση ισοτιμία λίραςΗ απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας οδηγεί σε υ- δολλαρίου όσον αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, σε μηνιαία βάση, ώστε αυτή να κυψηλότερα επίπεδα ρευστότητας
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύ- μαίνεται περί τις EGP16 ανά δολλάριο (βλ. κατωτέρω).
πτου στις 3.1, τα επίπεδα εγχώριας προσφοράς χρήματος στα τέλη Νοεμβρίου 2016 παρουσίασαν άνοδο κα- Δηλώσεις Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας περί επαναπατά 39% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του τρισμού κερδών
2015, φθάνοντας τις EGP2,6 τρισ., έναντι EGP1,87 Σε δηλώσεις του της 13.1, ο Διοικητής της Κεντρικής
τρισ. στα τέλη Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, στην διάρ- Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), κ. Amer, ανέφερε πως οι ξέκεια του Νοεμβρίου 2016 και σε σύγκριση με τον Οκ- νοι επενδυτές θα μπορούν σύντομα, «εντός της προσετώβριο, η εγχώρια προσφορά χρήματος αυξήθηκε κατά χούς περιόδου» να επαναπατρίζουν τα κέρδη και τα κεEGP406,6 δισ., οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα διπλα- φάλαιά τους χωρίς περιορισμούς, αφού πλέον τα συναλσιάστηκαν φθάνοντας τα επίπεδα των EGP652,6 δισ., λαγματικά αποθέματα της χώρας έχουν σχεδόν πλήρως
ενώ οι καταθέσεις σε εγχώριο νόμισμα αυξήθηκαν κατά αποκατασταθεί. Κατά τον κ. Amer, στο διάστημα που
6,4%, φθάνοντας τα επίπεδα των EGP1,33 τρισ. Κατά ακολούθησε την απελευθέρωση της ισοτιμίας –και συτην Κεντρική Τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξη- νακόλουθη ευρεία υποτίμηση- της αιγυπτιακής λίρας,
σης των επιπέδων εγχώριας ρευστότητας οφείλεται αφ’ κεφάλαια ύψους $7,5 με $8 δισ. έχουν εισρεύσει στο
ενός στην απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας στις εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
αρχές Νοεμβρίου, και αφ’ ετέρου στην πολιτική έκδοσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
αποταμιευτικών τίτλων υψηλών αποδόσεων από τις εγχώριες τράπεζες. Τραπεζικοί κύκλοι, ωστόσο, σχολίασαν
σχετικά ότι σημαντικό μέρος της ανόδου της εγχώριας Μικρό ενδιαφέρον για διεθνή αιγυπτιακό διαγωνισμό
προσφοράς χρήματος οφείλεται στην ανατίμηση της εξόρυξης χρυσού
αξίας των εγχώριων καταθέσεων σε δολλάρια, δεδομέ- Όπως ανέφερε στα τέλη Ιανουαρίου ο εγχώριος οικονονου ότι μετά την απελευθέρωση του συναλλαγματικού μικός Τύπος, το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων που δρασκαθεστώτος της λίρας, η θέση της έναντι του δολλαρίου τηριοποιούνται στην αιγυπτιακή αγορά για συμμετοχή
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στον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε πρόσφατα το
αιγυπτιακό κράτος για παραχώρηση δικαιωμάτων
έρευνας και εξόρυξης χρυσού –τον πρώτο έπειτα από
8 έτη- είναι εξαιρετικά μικρό. Ως αιτίες για την μη ελκυστικότητα του διαγωνισμού, παρά τα αξιόλογα κοιτάσματα χρυσού που εικάζεται ότι διαθέτει η Αίγυπτος,
αναφέρονται κυρίως το υψηλό ποσοστό (6%) royalties
που θα πρέπει να καταβάλλονται στο κράτος, καθώς
και το επίσης υψηλό μερίδιο που θα έχει το κράτος στα
έσοδα (“production-sharing”, τουλάχιστον 50%).

διεθνές οικονομικό κέντρο. Τα 6 εν λόγω λιμάνια περιλαμβάνουν το Ανατολικό και το Δυτικό Port Said, το
Arish, το El Tor, το Ain el Sokhna και το Al Adibiya. Ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος είχε προς τον σκοπό αυτό συνάντηση με την Υπουργό Επενδύσεων κα Khorshid και
τον Πρόεδρο της Αρχής Διώρυγας κ. Mamish, από τους
οποίους ζήτησε να επισπεύσουν και συντονίσουν τις
κρατικές προσπάθειες με εκείνες του ιδιωτικού τομέα,
προκειμένου το σχέδιο αναβάθμισης των λιμένων να
έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2018.

Διμερές Επιχειρηματικό Συμβούλιο & τουρκική αποστολή στο Κάιρο
Κατά το διήμερο 29-30.1 επισκέφθηκε το Κάιρο τουρκική επιχειρηματική αποστολή, αποτελούμενη από επικεφαλής 10 μεγάλων εταιρικών ομίλων της Τουρκίας,
από τους κλάδους βιομηχανιών τροφίμων, χημικών και
κλωστοϋφαντουργικών, κατασκευών, ενέργειας, γεωργίας και μεταφορικού εξοπλισμού, καθώς και τουρισμού, υπό τον Πρόεδρο της Τουρκικής Ένωσης Επιμελητηρίων & Χρηματιστηρίων, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνόδου του Διμερούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου, για πρώτη φορά από το έτος 2013, που φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Εμπορικών
Επιμελητηρίων (FEDCOC). Το ενδιαφέρον της τουρκικής επιχειρηματικής αποστολής επικεντρώθηκε στην
αναζήτηση πρόσθετων δυνατοτήτων επενδυτικών τοποθετήσεων στην Αίγυπτο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επίσκεψη Λευκορώσου Προέδρου με επιχειρηματική
αποστολή στο Κάιρο
Το διήμερο 15-16.1 πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας κ. Lukashenko, συνοδευόμενος από επιχειρηματική αποστολή
αποτελούμενη από επικεφαλής 40 εταιρειών. Στις
16.1, η Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων (FEDCOC) διοργάνωσε επιχειρηματικό φόρουμ,
το ενδιαφέρον του οποίου επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη συνεργασιών σε κλάδους της βαριάς βιομηχανίας,
κυρίως μηχανολογικού, αγροτικού και μεταφορικού
εξοπλισμού, αλλά και στους τομείς επενδύσεων, τουρισμού, διαχείρισης υδάτων και περιβαλλοντικής προστασίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο αναβάθμισης 6 λιμένων στο πλαίσιο του
«Διαδρόμου Διώρυγας Suez»
Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου κ. Al Sisi ενέκρινε πρόσφατα το σχέδιο δράσεων
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 6 λιμένων
στην περιοχή της Διώρυγας Suez, στο πλαίσιο του μεγαλόπνοου αναπτυξιακού προγράμματος του «Διαδρόμου
Διώρυγας Σουέζ». Το εν λόγω πρόγραμμα φιλοδοξεί να
μετατρέψει την Διώρυγα του Σουέζ και τις γειτνιάζουσες
περιοχές σε παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική ζώνη και

Προμήθεια αιγυπτιακού αργού από τα ΕΛΠΕ
Στην διάρκεια του Ιανουαρίου τα ΕΛΠΕ, αφού συμμετείχαν με επιτυχία σε διαγωνισμό της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC), εξασφάλισαν την προμήθεια 2
φορτίων αιγυπτιακού αργού πετρελαίου (Qarun) για
τον προσεχή Μάρτιο και Απρίλιο, της τάξεως των 450500 χιλ. βαρελιών το καθένα. Πρόκειται για εξαιρετικά
επιθυμητή εξέλιξη για τα ΕΛΠΕ, η οποία ανοίγει τον
δρόμο για ευρύτερες συνεργασίες με την EGPC.
Χρονική μετάθεση υλοποίησης δημόσιων επενδυτικών
σχεδίων στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας
Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής κυβέρνησης, το
αιγυπτιακό κράτος αποφάσισε την αναβολή υλοποίησης δημόσιων επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονταν στο πλαίσιο του
πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος 2017-2022
(περιλαμβανομένων των μονάδων στις περιοχές Dairut,
Damanhour, Al Hamrawain, Ataqa, Al Mahmoudeya
και Qena), και την μετάθεσή της για το προσεχές πενταετές πρόγραμμα της περιόδου 2022-2027. Κατά το
σκεπτικό της αιγυπτιακής κυβέρνησης, από τη μια
πλευρά τα προγραμματιζόμενα projects στον κλάδο
παραγωγής ηλεκτρισμού -θερμοηλεκτρικά και συνδυασμένου κύκλου- έχουν αρκετά υψηλό συνολικό επενδυτικό κόστος, της τάξεως των $15 δισ., που είναι δύσκολο να καλυφθεί δεδομένων των τρεχουσών δημοσιονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ από
την άλλη, σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου
Ηλεκτρισμού, υφίσταται παραγωγικό πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που ανέρχεται σε 3.000 MW ημερησίως, το οποίο εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί εντός
του 2017 λόγω της σύνδεσης των νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που κατασκευάζει η Siemens στις
περιοχές Beni Suef, Burullus και νέας διοικητικής πρωτεύουσας με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. Εκπρόσωποι
του αιγυπτιακού ενεργειακού κλάδου σχολίασαν εν τούτοις σχετικά ότι, με την ως άνω απόφαση αναβολής
των δημοσίων επενδύσεων στον κλάδο ηλεκτροπαραγωγής, το μέλλον καθίσταται ιδιαίτερα αβέβαιο και
όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στον οποίο, κατά την εκτίμησή τους, η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν δίδει ούτως ή άλλως επαρκή έμφαση.
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Οφειλές προς εταιρείες πετρελαίου
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαίου, κ. El Molla, οι συνολικές οφειλές
του κράτους προς τις διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και
φυσικού αερίου παρουσίασαν μείωση κατά πλησίον
των $100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο του 2016, ανερχόμενες σε $3,5 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου (έναντι $3,6 δισ.
στα τέλη Σεπτεμβρίου).
Συνάντηση Προέδρου Αιγύπτου με Διευθύνοντα Σύμβουλο ομίλου ENI
Στις 4.1 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε
στο Κάιρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του μεγάλου
ιταλικού ενεργειακού ομίλου ENI, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα, επί μακρόν και επιτυχημένα, στην
έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην χώρα. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο CEO της ENI, κ. Descalzi, επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή αερίου από το γιγαντιαίο κοίτασμα Zohr θα
ξεκινήσει εμπρόθεσμα, πριν το τέλος του 2017. Επιπλέον, ανέφερε πως η ENI σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις της στους τομείς έρευνας και αξιοποίησης
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο σε επίπεδα πλησίον των
$3,5 δισ. το 2017, έναντι $2,7 δισ. το 2016. Σύμφωνα
επίσης με κλαδικά δημοσιεύματα, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI αναθεώρησε πρόσφατα προς τα άνω
τις εκτιμήσεις του για την παραγωγική δυναμικότητα
του κοιτάσματος αερίου Nooros, από τα επίπεδα του 1
δισ. κ.π. σε εκείνα του 1,2 δισ. κ.π. ημερησίως, έως τα
μέσα του τρέχοντος έτους. Σημειωτέον ότι η τρέχουσα
συνολική ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου της Αιγύπτου ανέρχεται σε 4,45 δισ. κ.π.
Διάφορες ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου / φυσικού αερίου / ενέργειας
Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla συναντήθηκε στο Κάιρο με τον επικεφαλής του κλάδου υδρογονανθράκων του κυπριακού Υπουργείου Ενέργειας, κ. Νικολαΐδη. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Κύπριος Πρέσβης στο Κάιρο, καθώς και ο αρμόδιος για την έρευνα και ανάπτυξη πηγών
υδρογονανθράκων Υφυπουργός του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, κ. Farag και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της κρατικής εταιρείας αερίου (EGAS), κ. Al Masry. Σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν του αιγυπτιακού Υπουργείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους βελτιστοποίησης της έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων, καθώς και εντατικοποίησης της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων τους φυσικού αερίου. Οι δύο πλευρές προέβησαν σε ανασκόπηση των πρόσφατων εκατέρωθεν ανακαλύψεων
κοιτασμάτων αερίου, καθώς και των υπογραφέντων
διμερών μνημονίων συνεργασίας στους τομείς εξόρυξης
πετρελαίου και αερίου και ανταλλαγής τεχνικών δεδομένων.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), οι εξαγωγές
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καυσίμων εμφάνισαν κατά το εννεάμηνο 2016 μείωση
της τάξεως του 22,6%, με τα έσοδα να ανέρχονται σε
EGP16,2 δισ. έναντι EGP21 δισ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Τα στοιχεία της CAPMAS δείχνουν
ωστόσο ότι τον Σεπτέμβριο 2016 οι αιγυπτιακές εξαγωγές καυσίμων σημείωσαν «άλμα» της τάξεως του 56,9%.
Τέλος, οι αιγυπτιακές εξαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου κατά το εννεάμηνο 2016 εμφάνισαν πτώση κατά 6%
και ανήλθαν σε EGP11,1 δισ.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla προήδρευσε της πρώτης συνεδρίασης της πρόσφατα συσταθείσας ανώτατης επιτροπής
για την μεταμόρφωση της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι συναρμόδιων υπουργείων και δημοσίων φορέων. Σύμφωνα με
τον Υπουργό, ρόλος της επιτροπής, πέραν της χάραξης
εθνικής εν θέματι στρατηγικής, θα είναι η σύσταση μηχανισμών και χρονοδιαγραμμάτων συγκεκριμένων δράσεων προς εκπλήρωση του ανωτέρω στόχου, καθώς και
ο συντονισμός μεταξύ των δημοσίων φορέων που θα
συνεργαστούν για την υλοποίηση του οράματος ανάδειξης της Αιγύπτου σε ενεργειακό κόμβο, τόσο στους κλάδους πετρελαίου και αερίου, όσο και στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, στο περιθώριο της υπουργικής διάσκεψης των
αραβικών πετρελαιοπαραγωγών εξαγωγικών κρατών
(ΟΑΠΕΚ) που φιλοξένησε το Κάιρο στα τέλη Δεκεμβρίου
2016, ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ιρακινό ομόλογό του, κατά την
οποία συζητήθηκαν κυρίως οι δυνατότητες επενδυτικής
δραστηριοποίησης αιγυπτιακών επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαίου & αερίου στο Ιράκ, με σκοπό την ανάπτυξη του εξορυκτικού του δυναμικού. Σύμφωνα εξάλλου με τον Αιγύπτιο Υπουργό, η αιγυπτιακή κυβέρνηση
προσβλέπει σε σύναψη συμφωνίας στις αρχές του
2017, για την απ’ ευθείας εισαγωγή ιρακινού πετρελαίου, σε ποσότητες 1 έως 2 εκατ. βαρελιών μηνιαίως.
Όπως αναφέρουν κλαδικές πηγές, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία και για την κατασκευή
μεταξύ τους συνδετήριου πετρελαιαγωγού, μέσω Ιορδανίας.
Εναλλακτικές πηγές προμήθειας πετρελαίου & καυσίμων αναζητά η Αίγυπτος
Όπως ανέφεραν στα τέλη Ιανουαρίου κλαδικές πηγές, η
αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρελαίου EGPC βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή παραγώγων
πετρελαίου από τα ΗΑΕ, προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες της εγχώριας αγοράς καυσίμων στην διάρκεια
του 2017. Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, η Αίγυπτος
σχεδιάζει να εισάγει σε μηνιαία βάση 700 χιλ. τόνους
βενζίνης και ντίζελ, καθώς και 500 χιλ. τόνους βουτανίου, από τους λιμένες Αλεξάνδρειας και Σουέζ, αρχής
γενομένης από τον προσεχή Μάρτιο, ενώ στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων η αιγυπτιακή πλευρά φέρεται
να έχει υποβάλει αίτημα ευνοϊκών όρων αποπληρωμής
των φορτίων εντός περιόδου τουλάχιστον τριετίας.
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Επίσης, η EGPC εργάζεται εντατικά στην κατεύθυνση
σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων για την εισαγωγή καυσίμων, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλότητα
τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς και την προφύλαξή
της από την παρατηρούμενη άνοδο των διεθνών τιμών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με δηλώσεις του εδώ Ιρακινού
Πρέσβη στα μέσα Ιανουαρίου, επίκειται –εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος- η έναρξη τροφοδότησης
της Αιγύπτου με 1 εκατ. βαρέλια μηνιαίως ιρακινού αργού πετρελαίου, στο πλαίσιο σχετικής διμερούς συμφωνίας. Τα ανωτέρω συνθέτουν μέρος μιας συνολικής εικόνας, κατά την οποία η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει εδώ
και λίγους μήνες επιδοθεί σε εντατικές προσπάθειες εξασφάλισης καυσίμων από εναλλακτικούς διεθνείς προμηθευτές, έπειτα από την αναστολή –από τον Οκτώβριο
2016- των φορτώσεων παραγώγων πετρελαίου από την
Σ. Αραβία (ARAMCO), εξαιτίας ορισμένων πρόσφατων
πολιτικών εντάσεων μεταξύ των 2 χωρών.
Πώληση μεριδίου της Kuwait Energy στο κοίτασμα Abu
Sennan
Σύμφωνα με κλαδικές πηγές, στα μέσα Δεκεμβρίου
2016 ο μεγάλος κουβεϊτιανός όμιλος Kuwait Energy
υπέγραψε συμφωνία (“farm out agreement”) με τον
όμιλο Global Connect, παραχωρώντας του μερίδιο 25%
της συμμετοχής της στο πετρελαϊκό κοίτασμα Abu Sennan, στην Δυτική Έρημο. Έτσι, μετά την εν λόγω συμφωνία, η Kuwait Energy κατέχει πλέον το 25% των δικαιωμάτων και είναι η διαχειρίστρια του κοιτάσματος, ενώ οι
όμιλοι Dover Investments, Global Connect και Rockhopper Exploration συμμετέχουν με μερίδια 28%, 25%
και 22% αντίστοιχα. Η συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ από
τα τέλη του περασμένου έτους, ωστόσο αναμένονται
ακόμη οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις κρατικές αρχές.
Υπογραφή νέων συμφωνιών έρευνας πετρελαίου & αερίου
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, η κρατική εταιρεία αερίου
EGAS υπέγραψε 3 νέες συμβάσεις παραχώρησης για
έρευνες φυσικού αερίου στα κοιτάσματα North ElHammad, North Ras El-Esh και North El-Tabya, στις
μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, συνολικού εκτιμώμενου ύψους επενδύσεων $220 εκατ. Στο κοίτασμα North El
-Hammad μέτοχοι είναι η ιταλική ENI (με 37,5%), η βρετανική BP (με 37,5%) και η γαλλική Total (με 25%) και
το εκτιμώμενο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε $80 εκατ.
Στο κοίτασμα North Ras El-Esh μετέχουν η ENI (με
50%) και η BP (επίσης με 50%), ενώ το εκτιμώμενο
ύψος επένδυσης ανέρχεται σε $75 εκατ. Τέλος, η σύμβαση παραχώρησης για το τρίτο κοίτασμα, North ElTabya, υπογράφηκε με την BP και έχει επενδυτική αξία
της τάξεως των $65 εκατ.
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Επιπλέον, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla
υπέγραψε πρόσφατα 2 νέες συμφωνίες για έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Δυτική
Έρημο και τον Κόλπο Σουέζ, με τους ομίλους EGPC (η
κρατική εταιρεία πετρελαίου της Αιγύπτου) και Sahary
Petroleum Company. Η πρώτη συμφωνία προβλέπει
την από κοινού δραστηριοποίηση των δύο ομίλων στην
περιοχή West Qarun της Δυτικής Ερήμου για την διάνοιξη 11 φρεάτων, συνολικής επενδυτικής αξίας $35 εκατ. Η δεύτερη, προβλέπει την δραστηριοποίηση της
EGPC –μέσω του ομίλου Offshore Shukeir Oil Company (OSOCO)- σε έρευνες στο οικόπεδο Shukeir στον
Κόλπο Σουέζ. Σύμφωνα με σχετική δήλωση του κ. El
Molla, με την υπογραφή των 2 συμφωνιών, ο συνολικός
αριθμός συμφωνιών έρευνας με διεθνείς πετρελαϊκές
εταιρείες που συνάφθηκαν από το 2013 μέχρι σήμερα
ανέρχεται σε 76, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις
άνω των $15,3 δισ. για την διάνοιξη 319 φρεάτων.
Δεδηλωμένο στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου κατά έως
50% σε χρονικό ορίζοντα μέχρι τα μέσα του 2018,
προσβλέποντας κυρίως στην έναρξη παραγωγής από
τα κοιτάσματα North of Alexandria, Zohr και Atoll.
Σημειώνουμε τέλος ότι πολύ πρόσφατα η αιγυπτιακή
κυβέρνηση υπέγραψε με τον ιταλικό όμιλο Edison σύμβαση για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στην θαλάσσια περιοχή East Haby
στην Μεσόγειο, εκτιμώμενου ύψους επενδύσεων $86
εκατ.
Εξελίξεις αιγυπτιακού προγράμματος ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλεκτρισμού & ΑΠΕ, 31 συνολικά εταιρείες συμμετέχουν
στην 2η φάση του προγράμματος εγγυημένων τιμών
αγοράς από το κράτος ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού τομέα (“Feed-inTariff” Program), με ύψος προγραμματιζόμενων επενδύσεων στα $3 δισ. για κατασκευή μονάδων παραγωγής
ενέργειας από ηλιακές και αιολικές πηγές, συνολικής
δυναμικότητας 1.845 MW. Οι 23 από τις εν λόγω εταιρείες θα ασχοληθούν με την κατασκευή μονάδων ηλιακής ενέργειας στις περιοχές Benban, El-Zafarana και
Δυτ. Νείλου με συνολική δυναμικότητα 1.295 MW, ενώ
οι 8 θα κατασκευάσουν μονάδες αιολικής ενέργειας
στον Κόλπο Σουέζ, συνολικής δυναμικότητας 550 MW.
Όπως ανέφεραν κλαδικές πηγές, οι εταιρείες που εμπλέκονται σε projects ηλιακής ενέργειας έχουν ζητήσει ευνοϊκότερους όρους από τον αρμόδιο φορέα για τις ΑΠΕ
(NREA), μεταξύ των οποίων την αναπροσαρμογή των
εγγυημένων τιμών αγοράς ηλιακής ενέργειας με βάση
το σημερινό επίπεδο ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο. Σημειώνουμε τέλος ότι αναμένεται το αιγυπτιακό
Υπουργείο Ηλεκτρισμού να ανακοινώσει τα αποτελέσματα δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια 250 χιλ.
«έξυπνων» μετρητών ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με κλαδικά
δημοσιεύματα, το Υπουργείο έχει δεχθεί 7 προσφορές,
τις οποίες και αξιολογεί.
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ΕΜΠΟΡΙΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επικείμενες μεταβολές στο σύστημα ελέγχου εισαγωγών αγροτικών προϊόντων
Στις αρχές Ιανουαρίου, αφού προηγουμένως εγκρίθηκε
από τον Πρόεδρο Al Sisi, ψηφίστηκε από το αιγυπτιακό
κοινοβούλιο νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία δημιουργεί ενιαία Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και καταργεί σειρά –συναρμόδιων μέχρι σήμερα
- υπηρεσιών. Η ενιαία Αρχή, η οποία θα πρέπει να οργανωθεί και στελεχωθεί εντός μεταβατικής περιόδου 1
έτους, θα έχει στην αρμοδιότητά της όλα τα εμπορεύσιμα είδη διατροφής, ενώ λίγες κατηγορίες προϊόντων
(κυρίως τα ζώντα ζώα) θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Σημειωτέον ότι οι διεργασίες εγκαθίδρυσης ενιαίου φορέα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων ξεκίνησε το έτος 2007. Πηγές της
εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρ. Επιτροπής θεωρούν την
σύσταση της νέας Αρχής ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη,
που θα δημιουργήσει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο στον εν
λόγω τομέα στην Αίγυπτο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας, επίκειται άμεσα η απλοποίηση των
διαδικασιών ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας των
εισαγόμενων φυτικών σπόρων, καθώς το νέο θεσμικό
πλαίσιο δίνει το μεγαλύτερο μέρος των εν θέματι αρμοδιοτήτων στην General Authority for Export & Import
Control (GOEIC), αφαιρώντας αρμοδιότητες από
άλλους κυβερνητικούς φορείς. Το νέο θεσμικό πλαίσιο,
σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, φαίνεται εξάλλου ότι καταργεί τις επιθεωρήσεις προ της φόρτωσης,
που καθυστερούν σημαντικά μέχρι σήμερα τις διαδικασίες εγκρίσεων.

Κυβερνητική απόφαση για αύξηση των τιμών των φαρμάκων
Στις αρχές Ιανουαρίου, και κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα, το αιγυπτιακό Υπουργείο
Υγείας ενέκρινε την αύξηση του επιπέδου τιμών των
εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων κατά 15% και των
εισαγόμενων κατά 20%, εξαιρουμένων των φαρμάκων
για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών. Η εν λόγω
κυβερνητική απόφαση, που αναμένεται να εφαρμοστεί
από τον Φεβρουάριο, στοχεύει στην -μερική έστω- επίλυση του προβλήματος σοβαρών ελλείψεων φαρμάκων
στην εγχώρια αγορά, έπειτα από την απελευθέρωση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας το Νοέμβριο
2016, που επέφερε εκτίναξη προς τα άνω του κόστους
παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε καθορισμό
«τελωνειακής» ισοτιμίας
Όπως ανέφερε στις 16.1 το κρατικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο MENA, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε τον προκαθορισμό της ισοτιμίας της
λίρας προς το δολλάριο, όσον αφορά τις συναλλαγές
των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, στο επίπεδο των
18,5 λιρών ανά δολλάριο, έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Σκοπός του μέτρου είναι η ανακούφιση κυρίως των
εισαγωγικών επιχειρήσεων που επλήγησαν περισσότερο
από την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας στις
αρχές Νοεμβρίου. Η προκαθορισμένη ισοτιμία θα αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα πάντως
με οικονομικά δημοσιεύματα, οι εκπρόσωποι των εισαγωγέων θεωρούν το εν λόγω μέτρο ανεπαρκές, καθώς
η αποφασισθείσα προκαθορισμένη ισοτιμία βρίσκεται
πλησίον της επίσημης ισοτιμίας.

Σχεδιαζόμενη επένδυση στον κλάδο αλουμινίου με κινεζικά κεφάλαια
Σύμφωνα με πρόσφατο ανακοινωθέν του αιγυπτιακού
Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, ο κινεζικός
όμιλος Guangzhou Goodsense Decorative Building
Materials σχεδιάζει την δημιουργία εργοστασιακής μονάδας στην Αίγυπτο, επενδυτικής αξίας $100 εκατ., η
κατασκευή της οποίας θα χρηματοδοτηθεί από κινεζικά, σαουδαραβικά και αιγυπτιακά κεφάλαια, για την
παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου. Σύμφωνα με
τον αρμόδιο Υπουργό κ. Kabil, η αιγυπτιακή κυβέρνηση
θα διαθέσει προς τον σκοπό αυτό έκταση 16 χιλ. τετρ.
μέτρων στην βιομηχανική ζώνη της Ataqa στην περιφέρεια του Σουέζ. Συνέταιρος του κινεζικού ομίλου για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η αιγυπτιο-σαουδαραβική κοινοπραξία WellBond, η οποία παράγει ετησίως 600 χιλ. τετρ. μέτρα σύνθετων πάνελ αλουμινίου και κατέχει μερίδιο πλησίον του 10% της εγχώριας αγοράς.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Κεντρική Τράπεζα παρατείνει την ισχύ μέτρων στήριξης στον τουρισμό
Με πρόσφατη απόφασή της, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου αποφάσισε να παρατείνει, έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2018, την ισχύ των οδηγιών που είχε απευθύνει
στις εγχώριες τράπεζες προ έτους, με βάση τις οποίες
θα πρέπει να γίνονται δεκτά αιτήματα επιχειρηματιών
του χειμαζόμενου τουριστικού κλάδου για αναβολή
αποπληρωμής οφειλών τους από τραπεζικό δανεισμό
για περίοδο έως 3 έτη. Η Κεντρική Τράπεζα παρέτεινε
επίσης, έως τα τέλη Ιουνίου 2017, την ισχύ ανάλογων
οδηγιών προς τις τράπεζες από τα τέλη του 2015, με
βάση τις οποίες επιτρέπεται η επί εξάμηνο άτοκη καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών εργαζομένων στον
τουριστικό κλάδο, που προέρχονται από καταναλωτικά
και στεγαστικά δάνεια.
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Οι τουριστικές αφίξεις μειωμένες κατά 10,5% το Νοέμβριο 2016
Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε πρόσφατα η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), ο αριθμός αφίξεων ξένων τουριστών στην χώρα το Νοέμβριο 2016 εμφανίστηκε μειωμένος κατά 10,5% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2015. Το μεγαλύτερο μέρος του
εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος το Νοέμβριο προήλθε από την Δυτική Ευρώπη (μερίδιο 32,9%, κυρίως
από Γερμανία), ενώ ακολούθησαν οι αφίξεις από την
Ανατολική Ευρώπη (23,1%, κυρίως Ουκρανία) και τη
Μέση Ανατολή (22,7%, κυρίως Σ. Αραβία).
Επανέναρξη πτήσεων προς Αίγυπτο από Γερμανία και
–πιθανότατα- Ρωσία
Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, πολύ
πρόσφατα η Γερμανία ήρε τους τελευταίους της περιορισμούς απ’ ευθείας πτήσεων προς την Αίγυπτο, συγκεκριμένα προς την περιοχή Νοτίου Σινά, ανοίγοντας
τον δρόμο της πλήρους επιστροφής των Γερμανών τουριστών στο θέρετρο Sharm El-Sheikh και τις τουριστικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα, τον Φεβρουάριο αναμένεται να επιθεωρήσει το αεροδρόμιο Καΐρου –πιθανότατα για τελευταία φορά- κλιμάκιο Ρώσων
εμπειρογνωμόνων, ενώ προγραμματίζεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η υπογραφή διμερούς συμφωνίας
Αιγύπτου-Ρωσίας για την ασφάλεια των αερομεταφορών, επίσης τον Φεβρουάριο, που θα σηματοδοτήσει
την επανέναρξη των πτήσεων ρωσικών επιβατικών αεροσκαφών προς την Αίγυπτο, αρχής γενομένης από το
Κάιρο.
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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
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
E-mail: greekchamber@link.net
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Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Χρηματιστήριο Αιγύπτου
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer

EGYPT OIL & GAS 2017
14-16/2/2017
CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE
Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer

EGY STITCH & TEX 2017
23-26/2/2017
CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE (Halls 1, 2, 3, 4, 5)
VISION FAIRS

Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer

CAIRO FASHION & TEX EXHIBITION
2-5/3/2017
CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE (Halls 1, 2, 3, 4, 5)
PYRAMIDS INTERNATIONAL CO.

Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer
Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer
Event
Duration
Exhibition Centre
Organizer

PROJECT EGYPT 2017
7-9/3/2017
CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE
IFP GROUP
CAIRO INTERNATIONAL FAIR
15-24/3/2017
FAIRGROUND NASR CITY, CAIRO
EGYPT EXPO & CONVENTION AUTHORITY
WINDOOREX, Metal & Steel Exhibition
9-11/3/2017
CAIRO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE
ARABIAN GERMAN EXHIBITIONS & PUBLISHING LTD.

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

