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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $36,723 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν σε $36,723 δισ. στο τέλος    

Νοεμβρίου 2017, έναντι $36,703 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου και $36,535 δισ. στο τέλος 

Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE). Σημειώνεται ότι τα συ-

ναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει το τελευταίο τετράμηνο σε 

επίπεδα ανάλογα των αρχών του 2011. 

 

Αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018/19 

Στο τέλος Νοεμβρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε προκαταρ-

κτικά στοιχεία του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 

2018/19. Σύμφωνα με τον Υπουργό, κ. Al-Garhy, η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει το 

δημοσιονομικό έλλειμμα σε 8,5% του ΑΕΠ στην διάρκεια του έτους 2018/19 και σε 

7,5% το οικονομικό έτος 2019/20, ενώ επιδιώκει επίσης τον περιορισμό του μεγέθους 

του δημοσίου χρέους στο επίπεδο του 94% του ΑΕΠ το έτος 2018/19 από το επίπεδο 

του 98% που αποτελεί τον στόχο για το τρέχον οικονομικό έτος. Τέλος, στόχο της αι-

γυπτιακής κυβέρνησης για το προσεχές οικονομικό έτος αποτελεί η επίτευξη ρυθμού 

ανάπτυξης της τάξεως του 5,5%. 

 

Άνοδος των αιγυπτιακών μη πετρελαϊκών εξαγωγών το 10μηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας, οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας κατά την διάρκεια του δεκάμηνου 2017 

ανήλθαν σε $17,267 δισ., εμφανίζοντας άνοδο κατά 11% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Υπουργείου, η μεγαλύτερη κατηγορία των εν λόγω αιγυπτιακών 

εξαγωγών το δεκάμηνο 2017 υπήρξε εκείνη των δομικών υλικών με αξία $4,21 δισ., 

ακολουθούμενη από τα χημικά προϊόντα με $3,58 δισ., τα τρόφιμα με $2,342 δισ. και 

τα ηλεκτρονικά και μηχανολογικά προϊόντα με $2,096 δισ.   

 

Σημαντικότατη πτώση του πληθωρισμού το Νοέμβριο 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE) στις 

10/12, ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε το Νοέμβριο νέα, σημαντικότατη αυτήν την 

φορά πτώση έναντι του Οκτωβρίου, ανερχόμενος σε 25,98% σε ετήσια βάση, έναντι 

30,82% τον Οκτώβριο, 31,59% τον Σεπτέμβριο και 31,92% τον Αύγουστο 2017. Ο 

δομικός πληθωρισμός μειώθηκε επίσης το Νοέμβριο σε 25,54% σε ετήσια βάση, 

έναντι 30,53% τον Οκτώβριο, 33,26% τον Σεπτέμβριο και 34,86% τον Αύγουστο. 



 

 

Αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών 1
ου

 τριμήνου οικονομι-

κού έτους 2017/18 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, κατά το 1ο τρίμηνο οι-

κονομικού έτους 2017/18, το ισοζύγιο πληρωμών παρου-

σίασε πλεόνασμα ύψους $5,08 δισ., έναντι πλεονάσματος 

$1,89 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

πληρωμών οφείλεται αφ’ ενός στον δραστικό περιορισμό 

του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

κατά 65,7% και αφ’ ετέρου στο πλεόνασμα του ισοζυγίου 

κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους 

$6,23 δισ., που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη 

αύξηση των καθαρών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ιδίως 

σε κρατικά ομόλογα) στο επίπεδο των $7,48 δισ. Το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μειώθηκε 

κατά 5% στα $8,94 δισ., λόγω της υψηλότερης αύξησης 

των εξαγωγών κατά 11% στα $5,84 δισ. έναντι εκείνης των 

εισαγωγών κατά 0,7% στα $14,78 δισ. Το πλεόνασμα υπη-

ρεσιών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση 101,8%) στα $2,85 

δισ. (με υπερτριπλασιασμό των εσόδων από τον τουρισμό 

στα $2,7 δισ., αλλά και αύξηση των εσόδων της Διώρυγας 

Σουέζ κατά 6,3% στα $1,38 δισ.). Το πλεόνασμα του ισο-

ζυγίου μεταβιβάσεων βελτιώθηκε κατά 37,3%, εξαιτίας της 

αύξησης των εισερχόμενων μεταναστευτικών εμβασμάτων 

κατά 37,2% σε $5,97 δισ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 

επιμέρους κινήσεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της Αιγύπτου παρουσίασε, όπως προαναφέρ-

θηκε, αξιόλογη βελτίωση κατά το 1ο τρίμηνο τρέχοντος 

οικονομικού έτους, ανερχόμενο σε $1,64 δισ., έναντι $4,78 

δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2016/17. 

 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ το 1ο τρί-

μηνο 2017/18  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουρ-

γείου Οικονομικών, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα 

του 1ου τριμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους περιορίστη-

κε σε 2% του ΑΕΠ, ανερχόμενο σε EGP85,3 δισ., έναντι 

ελλείμματος σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ και EGP76,8 δισ. 

την ίδια περίοδο του περασμένου οικονομικού έτους. 

 

Προετοιμασία έκδοσης κρατικών ομολόγων σε ξένο 

νόμισμα 

Όπως δήλωσε στα μέσα Δεκεμβρίου ο Υπουργός Οικονο-

μικών κ. Al-Garhy, η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει τις διαδικα-

σίες προετοιμασίας για την έκδοση, εντός του πρώτου τρι-

μήνου του 2018, κρατικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα, 

αξίας $3-4 δισ. με σκοπό την διάθεσή τους στις διεθνείς 

αγορές. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος στην διάρκεια του 

2017 (Ιανουάριο και Μάιο) εξέδωσε και διέθεσε στις δι-

εθνείς αγορές ομόλογα σε ξένο νόμισμα συνολικής αξίας 

$7 δισ., ενώ αμφότερες οι προσφορές αιγυπτιακών ομολό-

γων υπερκαλύφθηκαν από την ζήτηση. Όπως δήλωσε ε-

ξάλλου ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Amer, οι 

ξένες επενδύσεις σε κρατικά αιγυπτιακά χρεόγραφα από 

το Νοέμβριο 2016 έως τώρα ανέρχονται σε άνω των $15 

δισ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Παγκόσμια Τράπεζα εγκρίνει δάνειο προς την 

Αίγυπτο ύψους $1,15 δισ. 

Στις 5/12, το εκτελεστικό συμβούλιο της Παγκό-

σμιας Τράπεζας ενέκρινε δάνειο ύψους $1,15 δισ. 

προς την Αίγυπτο με σκοπό την χρηματοδότηση του 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης 

και των αναπτυξιακών της πολιτικών. Το εν λόγω 

δάνειο αποτελεί το τελευταίο σειράς τριών ετήσιων 

δανειακών διευκολύνσεων της Τράπεζας προς την 

Αίγυπτο στην περίοδο 2015-2017 για την χρηματο-

δότηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της ανά-

πτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 

πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Σύμ-

φωνα με τον οικονομικό Τύπο, η Παγκόσμια Τρά-

πεζα συνεργάζεται με την Αφρικανική Τράπεζα Α-

νάπτυξης (AFDB), καθώς και με την Βρετανία για 

την παροχή μέρους της συνολικής χρηματοδότησης, 

ύψους $500 εκατ. από την πρώτη και $150 εκατ. 

από την δεύτερη μέσω παροχής εγγυήσεων. Σημει-

ώνεται ότι το τρέχον χαρτοφυλάκιο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας στην Αίγυπτο περιλαμβάνει 19 επενδυτι-

κά projects, συνολικού ύψους χρηματοδοτήσεων 

$7,8 δισ. 

 

Υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο του διεθνούς 

φόρουμ “Africa 2017” 

Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτο-

ρείο MENA, στην διάρκεια του διεθνούς επενδυτι-

κού φόρουμ “Africa 2017, Investment for Sustain-

able Development” που έλαβε χώρα το τριήμερο 7-

9 Δεκεμβρίου στο Sharm El-Sheikh υπό την διορ-

γάνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων 

& Διεθνούς Συνεργασίας και της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας Επενδύσεων της Κοινής Αγοράς Χω-

ρών Ανατολικής & Νότιας Αφρικής (COMESA), 

υπογράφηκε σειρά συμφωνιών με διεθνείς χρημα-

τοδοτικούς οργανισμούς, με σκοπό την διοχέτευση 

κεφαλαίων σε αναπτυξιακά και επενδυτικά έργα 

στην Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, αναφορές έγιναν 

σε συμφωνία της μεγάλης αιγυπτιακής τράπεζας 

Banque Misr με την ΕΤΕπ για χρηματοδότηση μικ-

ρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα με κονδύλια 

€250 εκατ., καθώς και σε συμφωνία της ιδίας τρά-

πεζας με την Arab Bank for Economic Develop-

ment in Africa (BADEA) για χρηματοδότηση Αι-

γυπτίων εξαγωγέων και επενδυτών που δραστηριο-

ποιούνται στην Αφρική με κονδύλια $50 εκατ. Επί-

σης, το πρακτορείο MENA αναφέρθηκε σε συμφω-

νία χρηματοδότησης της αιγυπτιακής National In-

vestment Bank από την ΕΤΕπ για διεξαγωγή μελε-

τών σκοπιμότητας με σκοπό την δημιουργία μονά-

δας αφαλάτωσης στην Αλεξάνδρεια, καθώς και σε 

υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της αιγυπτιακής Ex-

port Development Bank και της African Export 

Import Bank για την χρηματοδότηση Αιγυπτίων 
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εξαγωγέων και επενδυτών που δραστηριοποιούνται 

στην Αφρική με κονδύλια $500 εκατ. Τέλος, στο περι-

θώριο του φόρουμ, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέγραψε 

με την Παγκόσμια Τράπεζα την συμφωνία για την χορή-

γηση δανείου συνολικού ύψους $1,15 δισ., του τελευ-

ταίου σειράς τριών ετήσιων δανειακών διευκολύνσεων 

της Τράπεζας προς την Αίγυπτο στην περίοδο 2015-

2017 για την χρηματοδότηση του μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος της κυβέρνησης και των αναπτυξιακών 

της πολιτικών, με την συγχρηματοδότηση της Αφρικανι-

κής Τράπεζας Ανάπτυξης και της Βρετανίας.  

Σημειώνεται ότι την έναρξη του “Africa 2017” κήρυξε ο 

ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi, ενώ το φόρουμ συ-

γκέντρωσε το ενδιαφέρον και τις συμμετοχές αρχηγών 

κρατών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από 24 χώρες, 

καθώς επίσης περίπου 1.500 εκπροσώπων 500 επιχειρή-

σεων και επενδυτικών ταμείων και οργανισμών από τον 

χώρο της Αφρικής, από τον αραβικό κόσμο, αλλά και 

από άλλες περιοχές του πλανήτη.  

    

Η Αίγυπτος στην 128η θέση της κατάταξης της ΠΤ 

“Doing Business 2018” 

Η Αίγυπτος σημείωσε πτώση κατά 6 θέσεις στην ενημε-

ρωμένη 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 έπεσε 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 επιβαρύν-

σεων, την πολυπλοκότητα και το επίπεδο διαφάνειας του 

όλου φορολογικού της συστήματος, και αφ’ ετέρου τις 

διαδικασίες και τα κόστη που απαιτούνται για την εγγρα-

φή 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 τις κρί-

σιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα το 

τελευταίο εξάμηνο στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων 

της θέσπισης νέου νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύ-

σεις, καθώς και των ποικίλων φορολογικών ελαφρύν-

σεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες που εισήχθησαν μέσω 

σειράς νομοθετημάτων.   

 

Δημιουργία αφρικανικού lobby κατά του αιθιοπικού 

Μεγάλου Φράγματος 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, η κυβέρνηση κατα-

βάλλει προσπάθειες δημιουργίας «μετώπου» αφρικανι-

κών χωρών κατά του υπό κατασκευή αιθιοπικού Μεγά-

λου Φράγματος του Νείλου για το οποίο εκφράζονται 

ανησυχίες ότι θα επηρεάσει αρνητικά την τροφοδοσία 

της χώρας με υδάτινους πόρους. Σύμφωνα με Αιγύ-

πτιους εμπειρογνώμονες, το αιθιοπικό Φράγμα αναμένε-

ται να περικόψει την πρόσβαση της χώρας σε υδάτινους 

πόρους του ποταμού, που σήμερα κυμαίνονται σε πλη- 

σίον των 55,5 δισ. κ.μ. ετησίως. Οι αιγυπτιακές προσπά-

θειες συσπείρωσης και άλλων αφρικανικών χωρών κατά 

του Φράγματος έχουν ενταθεί έπειτα από την πρόσφατη 

αδιάλλακτη στάση της αιθιοπικής κυβέρνησης, που έχει 

δια στόματος του αρμόδιου Υπουργού της Άρδευσης 

δηλώσει πως «η κατασκευή του Φράγματος δεν πρόκει-

ται να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό, καθώς αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα της Αιθιοπίας να χρησιμοποιήσει 

κατά τον βέλτιστο τρόπο τους υδάτινους πόρους της για 

παραγωγή ενέργειας, για οικονομική ανάπτυξη και απά-

λειψη της φτώχειας στην χώρα».     

 

Δημιουργία συστήματος μηχανοργάνωσης των κρατι-

κών πληρωμών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 

Δεκεμβρίου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονομικών κ. Al-

Garhy εξέδωσε διοικητικές αποφάσεις για την υλοποίηση 

της τελικής φάσης του συστήματος ηλεκτρονικών πλη-

ρωμών για τους φορείς του αιγυπτιακού δημοσίου 

(“Government Fiscal Management Information System” 

– GFMIS), από το τέλος Νοεμβρίου 2017. Το νέο σύστη-

μα μηχανοργάνωσης περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εισπρά-

ξεις δημοσίων εσόδων και πληρωμές κρατικών δαπανών, 

στοχεύοντας στην δραστική μείωση της γραφειοκρατίας 

και του όγκου διακινούμενων εγγράφων, καθώς και στην 

βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης της εκτέλε-

σης του κρατικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο 

Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. 

   

Επίσκεψη Ρουμάνου Υπουργού Εμπορίου στην Αίγυ-

πτο 

Στο τέλος Νοεμβρίου, ο Ρουμάνος Υπουργός Εμπορίου, 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητας κ. 

Laufer πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αίγυπτο, συνο-

δευόμενος από αντιπροσωπεία ρουμανικών κρατικών και 

ιδιωτικών φορέων, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτε-

λεσμάτων της πρόσφατης διμερούς επιτροπής οικονομι-

κής συνεργασίας που έλαβε χώρα το καλοκαίρι στο Βου-

κουρέστι. Ο Ρουμάνος Υπουργός, στο πλαίσιο των επα-

φών του με την Υπουργό Επενδύσεων & Διεθνούς Συ-

νεργασίας της Αιγύπτου κα Nasr και τον Υπουργό Εμπο-

ρίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, ασχολήθηκε κυρίως με την 

ενεργοποίηση τεσσάρων υπογραφέντων μνημονίων διμε-

ρούς συνεργασίας στους τομείς γεωργίας, μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, διαχείρισης υδάτων & άρδευσης, καθώς 

και μεταφορών. Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός 

Τύπος, στην διάρκεια της επίσκεψης Laufer υπογράφηκε 

επίσης διμερής αεροπορική συμφωνία. Ο κ. Laufer εστία-

σε κατά τις επαφές του στο ενδιαφέρον ρουμανικών επι-

χειρηματικών ομίλων να συμμετάσχουν στην υλοποίηση 

μεγάλων επενδυτικών έργων στην Αίγυπτο, κυρίως στους 

κλάδους μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτροπαραγωγής, 

σιδηροδρομικών μεταφορών, γεωργίας και φαρμακοβιο-

μηχανίας. 
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Δημόσιες επενδύσεις στο Βόρειο Σινά το τρέχον οικο-

νομικό έτος 

Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, σε συνέχεια της πρόσφα-

της μεγάλης τρομοκρατικής επίθεσης σε μουσουλμανικό 

τέμενος στο Βόρειο Σινά, φιλοξένησε σειρά άρθρων και 

αναλύσεων περί σκοπιμότητας διενέργειας επενδύσεων 

προς ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. 

Στο εν λόγω πλαίσιο, η Αιγύπτια Υπουργός Προγραμμα-

τισμού κα El-Saeed δήλωσε στις αρχές Δεκεμβρίου πως 

τα κονδύλια δημοσίων επενδύσεων του προϋπολογισμού 

τρέχοντος οικονομικού έτους που κατευθύνονται σε ανα-

πτυξιακά έργα στο Βόρειο Σινά ανέρχονται σε EGP1,89 

δισ. Το «μερίδιο του λέοντος» κατέχει μεταξύ των ως 

άνω κρατικών κονδυλίων ο κλάδος της γεωργίας 

(EGP505,5 εκατ.), ακολουθούμενος από τον κλάδο κα-

τασκευών (EGP281,9 εκατ.). Σημειώνεται ότι, πέραν των 

αιγυπτιακών κρατικών χρηματοδοτήσεων, αξιόλογα ανα-

πτυξιακά επενδυτικά κονδύλια στην περιοχή του Βορείου 

Σινά διοχετεύονται από το Σαουδαραβικό Αναπτυξιακό 

Ταμείο (Saudi Fund for Development) και το Κουβεϊτια-

νό Ταμείο Οικονομικής Ανάπτυξης (Kuwait Fund for 

Arab Economic Development). 

 

Κρατικές επιδοτήσεις καυσίμων 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουρ-

γού Πετρελαίου κ. El Molla, το τρέχον ύψος της κρατι-

κής επιδότησης ανά λίτρο βενζίνης 92 οκτανίων ανέρχε-

ται σε EGP1,4. Ο κ. El Molla συμπλήρωσε ότι στην   

διάρκεια του 1ου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού 

έτους (2017/18) η κυβέρνηση εξοικονόμησε περίπου 

EGP4 δισ. από δαπάνες παραγωγής καυσίμων, περιορί-

ζοντάς τις στο επίπεδο των EGP23,6 δισ. Σύμφωνα με 

τον Υπουργό, ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονο-

μικού έτους περιλαμβάνει κονδύλια ύψους EGP110,14 

δισ. για επιδοτήσεις καυσίμων, το Υπουργείο ωστόσο 

εκτιμά πως τελικά θα δαπανηθούν μόνον EGP100-105 

δισ., καθώς οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων έχουν 

ήδη αυξηθεί με κυβερνητική απόφαση στο τέλος του πα-

ρελθόντος Ιουνίου.  

 

Συστάσεις ΔΝΤ για ενεργοποίηση του φόρου κεφα-

λαιακών κερδών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα μέσα 

Δεκεμβρίου, το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιο-

λόγησης του οικονομικού προγράμματος της αιγυπτια-

κής κυβέρνησης, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να 

σκεφθεί την ακύρωση της απόφασής του νωρίτερα φέ-

τος για τριετή αναβολή εφαρμογής της φορολόγησης 

των κεφαλαιακών κερδών και την ενεργοποίηση αυτής 

το ταχύτερο δυνατόν. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργεί-

ου, έχουν ξεκινήσει ήδη προγράμματα εκπαίδευσης των 

εμπλεκομένων στην εφαρμογή της εν λόγω φορολόγη-

σης, προτού τελικά η κυβέρνηση λάβει την απόφαση 

ενεργοποίησής της.  

Γαλλική πιστωτική διευκόλυνση για στήριξη του κλά-

δου πρωτοβάθμιας υγείας 

Στις 7/12 δημοσιεύτηκε στην αιγυπτιακή Επίσημη Εφη-

μερίδα προεδρικό διάταγμα δια του οποίου εγκρίθηκε η 

λήψη δανειακής διευκόλυνσης από την Agence Française 

de Développement (AFD) για στήριξη του κλάδου πρω-

τοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην Αίγυπτο. Το 

ύψος της γαλλικής πιστωτικής διευκόλυνσης ανέρχεται 

σε €30 εκατ., ενώ η σχετική συμφωνία υπεγράφη τον 

Μάρτιο 2017. 

 

Επίσκεψη Ρώσου Προέδρου Putin στην Αίγυπτο 

Στις 11/12 αφίχθηκε στο Κάιρο ο Ρώσος Πρόεδρος 

Vladimir Putin, πραγματοποιώντας την δεύτερη επίσκε-

ψή του στην Αίγυπτο στην περίοδο της τελευταίας διε-

τίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Putin, οι δύο χώρες 

υπέγραψαν τις τελικές συμβάσεις για την κατασκευή και 

την χρηματοδότηση της πρώτης μονάδας πυρηνικής ε-

νέργειας στην Αίγυπτο, δυναμικότητας 4.800 MW, που 

πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή Dabaa, 130 

χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου, από τον ρωσικό κρατικό 

όμιλο Rosatom. Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού 

Υπουργείου Ηλεκτρισμού, η πρώτη δόση του ρωσικού 

δανείου προς χρηματοδότηση των μελετών για την κα-

τασκευή της μονάδας –συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

σχετικά με κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις- 

αναμένεται να εκταμιευθεί τον Ιανουάριο 2018. 

Επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης Putin συζητήθηκαν 

ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πεδίο της οικο-

νομικής συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 

ρωσικής βιομηχανικής ζώνης εντός της Οικονομικής 

Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ και η επανέναρξη απ’ ευ-

θείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  

 

Ψήφιση νομοθεσίας για νέο εθνικό σύστημα υγείας 

από το κοινοβούλιο 

Στις 18 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε από την ολομέλεια του 

αιγυπτιακού κοινοβουλίου, με πλειοψηφία δύο τρίτων, 

νομοσχέδιο που δημιουργεί νέο εθνικό σύστημα υγείας 

στην χώρα, σε αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου, το οποίο χρονολογείται από το 1964. Κατά τον 

εγχώριο Τύπο, οι συζητήσεις περί υιοθέτησης νέας νομο-

θεσίας για την υγεία είχαν ξεκινήσει από το έτος 2002. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Emadeddin, εντός 

περιόδου εξαμήνου αναμένεται να έχει ξεκινήσει η υλο-

ποίηση του νέου συστήματος υγείας, δεδομένου ότι υ-

πάρχουν διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι. Επιπλέον, σύμφωνα 

με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Al-Garhy, θα διοχετευ-

θούν στο σύστημα υγείας τα έσοδα από τις πρόσφατες 

αυξήσεις της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, τα 

οποία εκτιμώνται σε μεταξύ EGP7 και 8 δισ. Σημειώνε-

ται πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύ-

που, ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση επί του άρθρου 

που ρυθμίζει την χρηματοδότηση του συστήματος υπήρ-

ξε αρκετά τεταμένη ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ύψος των 

εισφορών που θα καταβάλλουν οι πολίτες. 
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Το νέο θεσμικό πλαίσιο καθιστά την συμμετοχή στο εθ-

νικό σύστημα υγείας υποχρεωτική και θα καλύπτει πρα-

κτικά περί το 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, 

ενώ η υλοποίηση του νέου συστήματος θα είναι σταδια-

κή, ξεκινώντας στις αρχές του 2018 από την περιφέρεια 

του Port Said και επεκτεινόμενη έως το έτος 2032 σε 

ολόκληρη την αιγυπτιακή επικράτεια. Το νέο σύστημα 

προβλέπει κρατήσεις υποχρεωτικών εισφορών των εργα-

ζομένων, καθώς επίσης και κρατικές εισφορές για υγειο-

νομική περίθαλψη, σε αναλογία περίπου 1% προς 4% 

του μισθού, αντίστοιχα. Το εθνικό σύστημα υγείας θα 

καλύπτει όλες τις μορφές υγειονομικής περίθαλψης, συ-

μπεριλαμβανομένης της νοσηλείας στο εξωτερικό 

(κατόπιν έγκρισης από ειδική επιτροπή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις), ενώ δεν θα καλύπτει τις υπηρεσίες ασθενο-

φόρων και ελέγχου των γεννήσεων.  

Κατά τον Υπουργό Υγείας, το νέο εθνικό σύστημα υγεί-

ας δεν θα καλύπτει τους αλλοδαπούς που ζουν στην χώ-

ρα, ενώ τα νοσοκομεία του στρατού, της αστυνομίας ή 

του ιδιωτικού τομέα θα επιτρέπεται να μετάσχουν στο 

σύστημα μόνον εφ’ όσον πληρούν συγκεκριμένες προϋ-

ποθέσεις που υπαγορεύονται από την σχετική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τρεις κρατικοί οργανι-

σμοί, οι Healthcare Organization (HCO), Quality Au-

thorization Authority (QAA) και National Health Insu-

rance Organization (HIO) θα είναι αρμόδιοι για την υλο-

ποίηση και εποπτεία του εθνικού συστήματος υγείας.          

 

Επιχορήγηση της UNICEF για εγκατάσταση συνδέ-

σεων με πόσιμο νερό 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, πολύ 

πρόσφατα η UNICEF ενέκρινε την επιχορήγηση του 

αιγυπτιακού κράτους με κονδύλι ύψους EGP12 εκατ., 

με σκοπό την εγκατάσταση 12.000 συνδέσεων νοικοκυ-

ριών με τα δίκτυα πόσιμου νερού για φτωχές οικογέ-

νειες σε περιφέρειες της Άνω Αιγύπτου. Κατά τα δημο-

σιεύματα, οι εν λόγω συνδέσεις θα εγκατασταθούν στις 

περιφέρειες Minya, Sohag, Luxor, Aswan, Qena,      

Fayoum και Assiut. Φορέας υλοποίησης του χρηματοδο-

τούμενου από την UNICEF εν λόγω προγράμματος είναι 

η κρατική εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης (Holding 

Company for Water & Wastewater – HCWW), μέσω 

των θυγατρικών της στις ως άνω περιφέρειες.  

 

Ιαπωνική επιχορήγηση (JICA) για το αιγυπτιο-

ιαπωνικό πανεπιστήμιο 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του αιγυπτιακού 

Τύπου, η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργα-

σίας κα Nasr υπέγραψε συμφωνία για την επιχορήγηση 

με κονδύλι ύψους $8,8 εκατ. από την ιαπωνική υπηρεσία 

αναπτυξιακής συνεργασίας (JICA) για την προμήθεια 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού από το ε-

δρεύον στην Αλεξάνδρεια αιγυπτιο-ιαπωνικό πανεπιστή-

μιο (Egypt-Japan University of Science & Technology – 

E-JUST). Σύμφωνα με την Υπουργό, η συμφωνία στο-

χεύει επίσης στην προσέλκυση ιαπωνικών επιχειρήσεων 

και φορέων προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες εκπαί-

δευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στον αιγυπτιακό 

ερευνητικό / τεχνολογικό κλάδο. 

 

Αύξηση μεταναστευτικών εμβασμάτων μετά την απε-

λευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε ότι τα 

εμβάσματα από Aιγύπτιους ομογενείς του εξωτερικού 

αυξήθηκαν στα $24,2 δισ. από το Νοέμβριο του 2016 

έως τον Οκτώβριο του 2017, ένα χρόνο μετά την απελευ-

θέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η CBE δήλωσε 

ότι τα συνολικά εμβάσματα αυξήθηκαν τον Οκτώβριο 

του 2017 κατά 38,9% σε επίπεδο ρεκόρ $2,2 δισ., έναντι 

περίπου $1,6 δισ. τον Οκτώβριο του 2016. Η CBE απέ-

δωσε την αύξηση στην υποτίμηση της λίρας το Νοέμβριο 

του 2016, σημειώνοντας ότι τα εμβάσματα κατά την πε-

ρίοδο Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017 - ένα έτος μετά 

την περίοδο της διακύμανσης - αυξήθηκαν κατά περίπου 

$4 δισ. σε επίπεδο ρεκόρ $24,2 δισ. έναντι περίπου $20,2 

δισ. κατά την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η 

CBE εξέδωσε επίσης την τελευταία της έκθεση στις 

18/12, σύμφωνα με την οποία σημειώθηκε αύξηση των 

επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα σε EGP564 δισ. ($31,6 

δισ.) τον Οκτώβριο 2017, αύξηση των καταθέσεων σε 

EGP52 δισ. έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και αύξηση της 

χορήγησης δανείων από τράπεζες της χώρας σε EGP13 

δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Το ΔΝΤ εγκρίνει την πρώτη παρτίδα στην δεύτερη 

δόση δανείου ύψους $12 δισ. στην Αίγυπτο 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ενέκρινε στις 

20/12 την πρώτη παρτίδα - ύψους $2,03 δισ. - της δεύτε-

ρης δόσης τριετούς συμφωνίας δανειοδότησης ύψους $12 

δισ. με την Αίγυπτο, η οποία συνάφθηκε τον Νοέμβριο 

του 2016, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων 

MENA. Όπως είναι γνωστό, στα μέσα Αυγούστου του 

2016, η Αίγυπτος έφθασε σε συμφωνία προσωπικού με 

το ΔΝΤ για δάνειο ύψους $12 δισ. με σκοπό τη στήριξη 

του προγράμματος δημοσιονομικής μεταρρύθμισης της 

χώρας. Τον Ιούλιο 2017 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύ-

πτου (CBE) έλαβε την τελική παρτίδα της πρώτης δόσης 

των $4 δισ. του δανείου του ΔΝΤ. Τον Οκτώβριο, αντι-

προσωπεία του ΔΝΤ διεξήγαγε τη δεύτερη περιοδική 

αναθεώρηση του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθ-

μισης της Αιγύπτου, προτού παράσχει στη χώρα τη δεύ-

τερη δόση. 

 

Έκθεση Υπουργείου Επενδύσεων & Διεθνούς Συνερ-

γασίας: Η Αίγυπτος έλαβε κονδύλια και επιχορηγή-

σεις ύψους $25,5 δισ. έως το τέλος του έτους 

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση που δημοσίευσε το Υπουρ-

γείο Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, τα συνολικά 

χρηματοδοτικά κονδύλια και επιχορηγήσεις που έλαβε η 

Αίγυπτος από αναπτυξιακούς εταίρους ως το τέλος του 

οικονομικού έτους 2016/2017 αναμένεται να φθάσουν τα 

$25,5 δισ. Η έκθεση πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι απο-

δέκτες των κεφαλαίων από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως 
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τα τέλη Ιουνίου 2016 ήταν ο κρατικός προϋπολογισμός 

στα $3,5 δισ., ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στα 

$1,75 δισ., ακολουθούμενος από τον τομέα της στέγασης 

στα $585,6 εκατ. Μεταξύ των τομέων που επωφελήθη-

καν από τα κεφάλαια ήταν επίσης ο τομέας των μεταφο-

ρών και της αεροπορίας στα $507 εκατ., ο τομέας 

άρδευσης και γεωργίας στα $392,92 εκατ., ενώ τα υπό-

λοιπα $9,8 δισ. προορίζονταν για τη στήριξη άλλων οικο-

νομικών τομέων. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός 

αιγυπτιακών επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν ή επεκτάθη-

καν το Νοέμβριο 2017 ανήλθαν σε 2.155, σε σύγκριση 

με 1.462 επιχειρήσεις τον Νοέμβριο του 2016. Το κεφά-

λαιο των εταιρειών εκτιμήθηκε σε EGP3,9 δισ. σε σύ-

γκριση με EGP1,6 δισ. τον ίδιο μήνα πέρσι. 

 

Αύξηση κατά 75% στις κινεζικές άμεσες επενδύσεις 

στην Αίγυπτο το πρώτο εξάμηνο του 2017 

 Η Κίνα αύξησε τις άμεσες επενδύσεις της στην Αίγυπτο 

κατά $106 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017, σημειώνοντας αύ-

ξηση κατά 75% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2016, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της 

κινεζικής Πρεσβείας στο Κάιρο. Η Κίνα κατατάσσεται 

στην έκτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης επενδύ-

σεων στην Αίγυπτο, βελτιώνοντας κατά εννέα θέσεις την 

κατάταξή της έναντι του 2016. Οι νέες επενδύσεις αφο-

ρούν κυρίως τις εταιρείες Jushi, Dayang Motorcycle, 

TEDA, Angel Yeast, New Hope Group, μεταξύ άλλων. 

Όπως διαπιστώνει η κινεζική πλευρά, το 2017 η αιγυπτι-

ακή κυβέρνηση κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας ενώ 

ο νέος νόμος για τις επενδύσεις που έχει εκδοθεί πρόσφα-

τα παρέχει κίνητρα πιο ευνοϊκά από το νόμο του 1983 για 

τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Εκφράζοντας την ικανοπο-

ίησή της με την οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία 

μεταξύ της Αιγύπτου και της Κίνας η Πρεσβεία αναφε-

ρόμενη στις εμπορικές συναλλαγές επισημαίνει ότι τόσο 

η Αίγυπτος όσο και η Κίνα έχουν καταβάλει αδιάκοπες 

προσπάθειες για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων 

στις εξαγωγές αιγυπτιακών γεωργικών προϊόντων προς 

την Κίνα, όπως το νωπό πορτοκάλι και τα σταφύλια τα 

οποία έχουν εισέλθει με επιτυχία στην κινεζική αγορά. 

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι τα δάνεια και οι επιχορη-

γήσεις που χορηγήθηκαν από την China Development 

Bank, την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας, τη 

Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας και την 

China Export Credit Insurance Corporation στην Αίγυπτο 

με διάφορες μορφές υπερέβησαν τα $5 δισ. Τέλος, σύμ-

φωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των Κινέζων του-

ριστών που επισκέφθηκαν την Αίγυπτο το 2016 ήταν 

130.000. 

 

Το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει την 1η φάση των 

έργων που χρηματοδοτούνται από την ΠΤ 

Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στο τέλος 

Δεκεμβρίου την πρώτη φάση αναπτυξιακών έργων που 

εκτελέστηκαν με κόστος EGP2,1 δισ. στις επαρχίες Qena 

και Sohag της Άνω Αιγύπτου. Η χρηματοδότηση για τα 

εν λόγω έργα προέρχεται από το δάνειο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας αξίας $500 εκατ. και κατευθύνθηκε στην ανά-

πτυξη αυτών των επαρχιών. Η Υπουργός Προγραμματι-

σμού κα Hala El Saeed δήλωσε ότι EGP1,1 δισ. θα κατε-

υθυνθούν σε έργα στο Sohag, ενώ τα υπόλοιπα θα κατα-

λήξουν στην Qena. Στο Sohag προγραμματίζονται 14 

έργα αποχέτευσης 8 πόλεων και 12 χωριών, κατασκευα-

στικά έργα 6 οδικών συνδέσεων, 4 έργζ σωληνώσεων 

που εξυπηρετούν 3 πόλεις, καθώς και δίκτυα ύδρευσης. 

Στην περιοχή Qena σχεδιάζονται 5 έργα επεξεργασίας 

λυμάτων και 8 έργα υδροδότησης. Η εκτέλεση αυτών 

των έργων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2018. Σημειωτέον 

ότι η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS) απο-

κάλυψε τον περασμένο Ιούλιο ότι ποσοστό 27,8% του 

αιγυπτιακού πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώ-

χειας. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα κατοικούν 

στην Άνω Αίγυπτο. 

 
Ελαφρά υποχώρηση των ΑΞΕ το πρώτο τρίμηνο οικο-

νομικού έτους 2017/18 

Οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) μειώθηκαν 

στα $1,6 δισ. το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 

2017/18, σε σύγκριση με $1,9 δισ. κατά την ίδια περίοδο 

του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 

$300 εκατ., σύμφωνα με το πρόσφατο μηνιαίο δελτίο του 

Υπουργείου Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας στο 

τέλος Δεκεμβρίου. Σημειωτέον ότι οι συνολικές καθαρές 

ΑΞΕ της Αιγύπτου αυξήθηκαν στα $13,3 δισ. το οικονο-

μικό έτος 2016/17, έναντι $12,5 δισ. το οικονομικό έτος 

2015/16, με αύξηση 6,5%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

είναι μία από τις κύριες πηγές κάλυψης του κεφαλαιακού 

κενού χρηματοδότησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυμαν-

θεί μεταξύ $10 και $12 δισ. κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει σε $10 δισ. ΑΞΕ 

για την τρέχουσα χρήση. «Απαιτούνται μεγαλύτερες εισ-

ροές ξένων επενδύσεων για να επιτευχθεί μια βιώσιμη 

υψηλή πορεία οικονομικής ανάπτυξης, καθώς οι περισ-

σότερες από αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως μακ-

ροπρόθεσμες πηγές κεφαλαίου», όπως δήλωσε η Υπουρ-

γός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr τον 

Ιούνιο 2017. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Άρση συναλλαγματικών περιορισμών για εισαγωγείς 

Στις 28/11, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) 

ανακοίνωσε την άρση των ισχυόντων από το 2012 περι-

ορισμών στις συναλλαγές νομικών προσώπων μέσω τη-

ρούμενων λογαριασμών συναλλάγματος για την χρημα-

τοδότηση εισαγωγών μη βασικών αγαθών, ύψους 

$10.000 ημερησίως και $50.000 μηνιαίως όσον αφορά 

τις καταθέσεις και $30.000 όσον αφορά τις αναλήψεις, 

που είχε πλήξει σοβαρά το εισαγωγικό εμπόριο. Η άρση 

των εν λόγω περιορισμών, όπως και εκείνη του ανώτα-

του ορίου στις διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων φυ-

σικών προσώπων σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό ύψους 
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$100.000 ετησίως που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2017, ε-

μπίπτουν στις δεσμεύσεις της Αιγύπτου έναντι του ΔΝΤ, 

στο πλαίσιο της συμφωνίας για παροχή από το Ταμείο 

εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς την 

χώρα.  

     

Αποπληρωμή αιγυπτιακών οφειλών προς την African 

Export-Import Bank 

Όπως ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-

πτου στις αρχές Δεκεμβρίου, η Αίγυπτος αποπλήρωσε 

πρόσφατα εκκρεμείς οφειλές της προς την African Ex-

port-Import Bank συνολικού ύψους $4 δισ. Συγκεκριμέ-

να, η Κεντρική Τράπεζα αποπλήρωσε οφειλή ύψους $2 

δισ. έναντι βραχυπρόθεσμου δανείου $3,2 δισ., ενώ επί-

σης αποπλήρωσε $2 δισ. στο πλαίσιο συμφωνίας επανα-

γοράς κρατικών χρεογράφων, μειώνοντας έτσι το ύψος 

των συνολικών της οφειλών της προς την African Export

-Import Bank στο επίπεδο των $5,2 δισ. Σημειώνεται ότι 

η υπολειπόμενη εκκρεμής οφειλή έναντι του ανωτέρω 

βραχυπρόθεσμου δανείου, ύψους $1,2 δισ. πρόκειται να 

αποπληρωθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου. 

 

Αξιολόγηση αιγυπτιακών τραπεζών από τον διεθνή 

οίκο Moody’s 

Στις 12 Δεκεμβρίου, ο διεθνής οίκος Moody’s επαναβε-

βαίωσε την διατήρηση της αξιολόγησης των μακροπρό-

θεσμων καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα των αιγυπτια-

κών κρατικών τραπεζών (National Bank of Egypt, Ban-

que Misr και Banque du Caire) σε B3. Παράλληλα, ανα-

βάθμισε τις βασικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις των εν 

λόγω τραπεζών σε b3 από caa1. Ο οίκος Moody’s επανα-

βεβαίωσε εξάλλου τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσ-

μων καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα των αιγυπτιακών 

τραπεζών Alex Bank (σε B2) και Commercial Interna-

tional Bank (σε B3), καθώς επίσης και τις βασικές πιστο-

ληπτικές αξιολογήσεις τους (BCAs) σε b3. Ο διεθνής 

οίκος διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των 3 κρατικών τραπεζών αντανακλά την 

βελτίωση της λειτουργίας και της ρευστότητας του εγχώ-

ριου τραπεζικού συστήματος, καθώς και το σχετικά χα-

μηλό επίπεδο πολιτικού κινδύνου, ενώ η διατήρηση της 

αξιολόγησης των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα σε 

επίπεδο B3 –αξιολόγηση που ισχύει για το αξιόχρεο της 

χώρας- οφείλεται στον υψηλότατο βαθμό έκθεσης των 

αιγυπτιακών τραπεζών στον δημόσιο τομέα. 

 

Οι ξένες επενδύσεις σε αιγυπτιακά χρεόγραφα 

έφθασαν στα $19 δισ. 

Οι ξένες επενδύσεις σε αιγυπτιακά χρεόγραφα έφθασαν 

τα $19 δισ. στις 6 Δεκεμβρίου 207 από την υποτίμηση 

της λίρας το Νοέμβριο του 2016, δήλωσε ο Υπουργός 

Οικονομικών κ. Al-Garhy. H Αίγυπτος έθεσε την λίρα σε 

ελεύθερη διακύμανση ως μέρος των υποχρεώσεών της 

έναντι λήψης δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Τα-

μείου ύψους $12 δισ. με στόχο την αναζωογόνηση της 

οικονομίας της, η οποία ασφυκτιούσε από την εξέγερση 

του 2011 και έπειτα. Η Κεντρική Τράπεζα από τον Νοέμ-

βριο του 2016 έχει αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 700 

μονάδες βάσης, δημιουργώντας αύξηση της διεθνούς ζή-

τησης για αιγυπτιακά χρεόγραφα.  

 

Προειδοποίηση της οικονομικής ρυθμιστικής αρχής 

της Αιγύπτου για το «κρυπτονόμισμα» (bitcoin) 

Η οικονομική ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου (FRA) δή-

λωσε στο τέλος Δεκεμβρίου ότι η υποκίνηση των επενδυ-

τών για την διενέργεια συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα 

θεωρείται «μορφή εξαπάτησης που υπόκειται σε νομική 

ευθύνη». Ο επικεφαλής της FRA κ. Omran προειδοποίη-

σε σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις για επένδυση σε κρυ-

πτονόμισμα, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι τέτοιου 

είδους συναλλαγές δεν ρυθμίζονται από κανένα επίσημο 

φορέα στην Αίγυπτο και δεν αποτελούν μέρος της νομισ-

ματικής αρχής. Σύμφωνα με τη δήλωση της FRA, ο κ. 

Omran ανέφερε το αιγυπτιακό χρηματιστήριο και τη 

Nilex, η οποία βοηθά τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 

να αντλούν κεφάλαια, ως δύο ρυθμιζόμενους από το Νό-

μο φορείς με δυνατότητες για επενδύσεις. 

Επί του παρόντος, σύμφωνα με τη δήλωση, γίνονται τρο-

ποποιήσεις στον νόμο περί χρηματοπιστωτικών αγορών 

για την ρύθμιση των προθεσμιακών καταθέσεων και των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών. «Ανταλλαγές εκτός από 

αυτές που αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στη δήλωση απαι-

τούν την εισαγωγή νομοθεσίας προκειμένου να διεξα-

χθούν», ανέφερε η δήλωση. «Παρόλο που επιθυμούμε να 

δημιουργήσουμε ένα επενδυτικό περιβάλλον ικανό να 

προσελκύσει χρήματα και να προωθήσει την ροή εγχώρι-

ων και ξένων επενδύσεων, η προστασία των συμμετεχόν-

των σε μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές αγορές μας 

προτρέπει να εκδώσουμε προειδοποίηση ενάντια στις 

ταχείες εξελίξεις που οδηγούν σε αυτό που είναι γνωστό 

ως ψηφιακή νομισματική επανάσταση. Μυστήριο εξακο-

λουθεί να περιβάλλει αυτά τα νομίσματα εν μέσω σημαν-

τικών προειδοποιήσεων από πολλές τραπεζικές και επο-

πτικές αρχές εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένης της 

Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς». 

Τα ψηφιακά νομίσματα δεν είναι απτά και αποκεντρωμέ-

να και δεν αντιπροσωπεύουν ποσότητα χρυσού ή αργύ-

ρου. Το Bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, πιστεύεται 

ότι είναι το πρώτο από τις εκατοντάδες των ψηφιακών 

νομισμάτων που εισάγονται στο διαδίκτυο, καθώς είναι 

και το πιο πολύτιμο και πιο διαδεδομένο παγκοσμίως. 

Λόγω της έλλειψης διαφάνειας και εγγυήσεων, δήλωσε ο 

κ. Omran, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απάτης που μπο-

ρεί να προκύψει στο πλαίσιο συναλλαγών κρυπτονομίσ-

ματος. «Όσοι ασχολούνται με αυτά τα νομίσματα θα 

μπορούσαν να χάσουν όλα τα κεφάλαιά τους», είπε. Η 

Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου δήλωσε επανειλημμένα 

ότι ο τραπεζικός τομέας δεν αναγνωρίζει κρυπτονομίσ-

ματα, τα οποία έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή διεθνώς τα 

τελευταία χρόνια. 
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Η τραπεζική χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών 

της Αιγύπτου έφθασε τα $70,8 δισ. από την διακύμαν-

ση της Λίρας Αιγύπτου: CBE 

Οι τράπεζες της Αιγύπτου χρηματοδότησαν συνολικά 

εμπορικές συναλλαγές ύψους $70,8 δισ. από τότε που η 

αιγυπτιακή λίρα υποτιμήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 

μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε την Τετάρτη 20/12 η Κεντρι-

κή Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE). Μέχρι το τέλος Φε-

βρουαρίου του 2017, το τραπεζικό σύστημα είχε χρημα-

τοδοτήσει με $21 δισ. τις εμπορικές συναλλαγές από τότε 

που η λίρα τέθηκε σε ελεύθερη διακύμανση το Νοέμβριο 

του 2016, εν μέρει για να αντλήσει ξένο νόμισμα από την 

παράλληλη ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος στο επίση-

μο τραπεζικό σύστημα. 

Την Τετάρτη 20/12 η μέση ισοτιμία της λίρας Αιγύπτου 

διαπραγματευόταν στο επίπεδο των 17,8 ανά δολλάριο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της CBE. Πριν από το Νοέμβριο 

του 2016, η αιγυπτιακή λίρα είχε συνδεθεί με το δολλά-

ριο στην τιμή των 8,8 λιρών ανά δολλάριο. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή στο χριστουγεννι-

άτικο φιλανθρωπικό Bazaar 2017  

Το Σάββατο, 2.12.2016, έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενο-

δοχείο του Καΐρου το καθιερωμένο σε ετήσια βάση 

χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar, που διοργανώ-

νεται από τις Πρεσβείες των χωρών-μελών της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το 

περίπτερο της Ελληνικής Πρεσβείας υπήρξε και φέτος 

εκ των σημαντικότερων πόλων έλξης στον χώρο της 

εκδήλωσης, με αξιόλογη ποικιλία ελληνικών προϊόντων, 

τα οποία και πάλι έγιναν ανάρπαστα. Ελληνικά τυριά, 

κρασιά και οινοπνευματώδη, λάδι, μπαχαρικά, προϊόντα 

σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής (σνακ) ήταν τα 

σημαντικότερα εκθέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέ-

ρον των εκατοντάδων επισκεπτών του Bazaar. Η απολύ-

τως επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή στο Bazaar του 

2017 διοργανώθηκε από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνι-

κής Πρεσβείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινό-

τητα Καΐρου και ελληνικές ομογενειακές / φιλανθρωπι-

κές οργανώσεις.  

 

Διεθνής έκθεση - συνέδριο κλάδου επικοινωνιών & 

πληροφορικής (Cairo ICT) 

Στο διάστημα 3-6 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα στο Κάιρο η 

21η έκδοση της διεθνούς έκθεσης και συνεδρίου του 

κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής με τίτλο “Cairo 

ICT”. Την έναρξη της μεγάλης κλαδικής εκδήλωσης 

κήρυξαν ο Πρόεδρος της χώρας κ. Al Sisi και ο Υπουρ-

γός Επικοινωνιών κ. Al-Qady. Ο δεύτερος αναφέρθηκε 

σε συγκεκριμένα υλοποιούμενα projects στον κλάδο 

υψηλής τεχνολογίας στην Αίγυπτο, όπως οι νέες τεχνο-

λογικές ζώνες στις περιοχές Beni Suef, Al-Sadat 

(Menofia) και Assiut, η εγκαινίαση της πρώτης παραγω-

γικής μονάδας αιγυπτιακών “smart phones” και ηλε-

κτρονικών ειδών στην Άνω Αίγυπτο (στο τεχνολογικό 

πάρκο Assiut), η εκκίνηση νέου πρωτοποριακού προ-

γράμματος χορήγησης ηλεκτρονικών θεωρήσεων εισό-

δου για ξένους επισκέπτες, η κυβερνητική στρατηγική 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και η πρωτοποριακή 

μονάδα καινοτομίας “Egypt’s Creative Hub” στο Κάιρο. 

Σύμφωνα με τον κ. Al-Qady, ο κλάδος τηλεπικοινωνιών 

και πληροφορικής παρουσίασε το 2017 ετήσια μεγέθυν-

ση της τάξεως 12,5%, ξεπερνώντας οποιονδήποτε άλλο 

κλάδο της αιγυπτιακής οικονομίας. 

 

Βρετανική πρωτοβουλία για χρηματοδότηση νεοφυών 

επιχειρήσεων 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η βρετανική Πρεσ-

βεία στο Κάιρο εγκαινίασε πρόσφατα νέα πρωτοβουλία 

με τίτλο “Egypt Starts”, για χρηματοδότηση νεοφυών 

επιχειρήσεων στην Αίγυπτο με συνολικά κονδύλια ύψους 

EGP47 εκατ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εκπαίδευση 

και χρηματοδότηση νέων Αιγυπτίων επιχειρηματιών με 

κονδύλια έως EGP450 χιλ. ανά εταιρεία, σε συνεργασία 

με την πλατφόρμα startup accelerator “Flat6Labs” και 

την International Finance Corporation (IFC) του ομίλου 

της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

Αιγυπτιακή συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Βαγδά-

της 

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εμπορίου & Βιομη-

χανίας κ. Kabil στις αρχές Δεκεμβρίου, η αιγυπτιακή 

συμμετοχή στην φετινή Διεθνή Έκθεση Βαγδάτης που 

έλαβε χώρα στο τέλος Οκτωβρίου, αποτελούμενη από 80 

επιχειρήσεις σε εθνικό περίπτερο επιφάνειας 1.500 τετρ. 

μέτρων, υπήρξε εξαιρετικά καρποφόρα. Κατά τον Υπο-

υργό, οι συμμετέχουσες αιγυπτιακές επιχειρήσεις δια-

πραγματεύθηκαν εμπορικές συμφωνίες συνολικού ύψους 

$16 εκατ. με τους ιρακινούς συνομιλητές τους, με 

έμφαση στους κλάδους κεραμικών, ηλεκτρικών συ-

σκευών, ειδών σπιτιού, επίπλων, τροφίμων, ενδυμάτων, 

καλλυντικών και προϊόντων δέρματος. Όπως σημείωσε ο 

Υπουργός, το αιγυπτιακό Export Development Fund έχει 

πρόσφατα εγκρίνει την χρηματοδότηση του 50% του με-

ταφορικού κόστους των αιγυπτιακών εξαγωγών προς 

Ιράκ, με στόχο την αποκατάσταση των εμπορευματικών 

ροών μεταξύ των δύο χωρών.     

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προώθηση της αιγυπτιακής αγοράς ακινήτων στις 

χώρες του Κόλπου 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, όλοι οι με-

γάλοι και σημαντικοί αιγυπτιακοί όμιλοι κτηματομεσιτι-

κών υπηρεσιών και real estate developers θα συμμετά-

σχουν στην διεθνή έκθεση με τίτλο “Nile Property Expo 

2017” που θα λάβει χώρα στο Abu Dhabi των ΗΑΕ στο 

διάστημα 14-16/12, με σκοπό την προώθηση των ευκαι-

ριών που υπάρχουν για επενδύσεις στην αιγυπτιακή α-

γορά ακινήτων. Βασικές αγορές στόχους της εν λόγω 

έκθεσης προβολής της αιγυπτιακής αγοράς ακινήτων 

αποτελούν αφ’ ενός οι πολυάριθμοι Αιγύπτιοι μετανά-

στες που ζουν και εργάζονται στα ΗΑΕ και στην ευρύ- 
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τερη περιοχή του Κόλπου, καθώς επίσης και επενδυτές 

από τις χώρες της περιοχής που ενδιαφέρονται να τοπο-

θετηθούν στον κλάδο ακινήτων στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα 

δε σε projects νέων οικιστικών μονάδων που αναπτύσ-

σονται στις υπό κατασκευή νέες πόλεις. Σημειώνεται ότι 

η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Αιγύπτιας Υπουργού 

Μετανάστευσης κας Makram, η οποία μάλιστα θα μετα-

βεί στο Abu Dhabi προκειμένου να προβάλει τα μεγά-

λης κλίμακας εθνικά επενδυτικά σχέδια που υλοποιού-

νται στην χώρα, τη νέα επενδυτική νομοθεσία, καθώς 

και τις ευκαιρίες για πραγματοποίηση βιομηχανικών 

επενδύσεων.      

 

Οι περιοχές της Αιγύπτου με την ισχυρότερη ανάπτυ-

ξη στον τομέα της αγοράς ακινήτων το 2017 

Σύμφωνα με κλαδικές αναφορές που είδαν πρόσφατα το 

φως της δημοσιότητας, οι επενδύσεις στην αιγυπτιακή 

αγορά ακινήτων στην διάρκεια του τρέχοντος έτους αυ-

ξήθηκαν θεαματικά, προσανατολιζόμενες κυρίως στην 

κατασκευή νέων κατοικιών στις περιοχές ανατολικά του 

Καΐρου, και συγκεκριμένα New Cairo και Νέας Διοικη-

τικής Πρωτεύουσας. Σύμφωνα με κλαδικές πηγές, περί-

που 200 όμιλοι των κλάδων κατασκευών και real estate 

developers έχουν δραστηριοποιηθεί στις αναθέσεις οι-

κιστικών έργων της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας 

εντός του 2017, συμπεριλαμβανομένων των SODIC, 

Eastown (του ομίλου SODIC), Saudi-Egyptian Con-

struction Company (SECON), Talaat Moustafa Group, 

Misr Italia, Better Home Group και Emaar Misr. Στην 

περιοχή του προαστίου New Cairo, αρκετά μεγάλα και-

νούρια οικιστικά αλλά και εμπορικής φύσεως projects 

ξεκίνησαν στην διάρκεια του 2017, υλοποιούμενα από 

τους ομίλους Tabarak Holding, Palm Hills Develop-

ments, SODIC, Eastown, Vilette (ομίλου SODIC), 

Mivida (ομίλου Emaar Misr). Επιπλέον, αρκετά ακόμη 

οικιστικά και εμπορικά projects υλοποιούνται σε περί-

χωρα του Καΐρου, όπως η Mostakbal City (από τον 

όμιλο El-Mostakbal Urban Development Company), η 

iCity New Cairo (από το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυ-

ξης και την κρατική NUCA), το οικιστικό συγκρότημα 

“Sarai” επίσης στο New Cairo (από τον όμιλο Madinet 

Nasr for Housing & Development), το εμπορικό συγ-

κρότημα Smart Village / Al Burouj (από τον όμιλο 

Capital Group Properties στο ανατολικό Κάιρο), το συ-

γκρότημα γραφείων Cairo Capital Center (από τον όμιλο 

Heliopolis Developers Group στο New Cairo), καθώς 

επίσης και τα συγκροτήματα γραφείων στο μεγάλο εμ-

πορικό κέντρο Cairo Festival City του New Cairo (από 

τον όμιλο Al Futtaim).  

Σύμφωνα με τις κλαδικές πηγές, αξιόλογη δραστηριο-

ποίηση στις οικιστικές και εμπορικές κατασκευές παρα-

τηρήθηκε το 2017 και σε περιοχές δυτικά του Καΐρου 

(6th of October City, Sheikh Zayed City), κυρίως από 

τους ομίλους SODIC, Saudi-Egyptian Alliance Moun-

tain View-Sisban, Palm Hills Developments, Fawaz Al 

Hokair, Badr El Din Real Estate Projects. Τέλος, σημα- 

ντικά οικιστικά (δευτερεύουσας κατοικίας) και τουριστι-

κά projects εκκίνησαν και υλοποιούνται εντός του 2017 

στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου –κυρίως στη νέα πόλη 

του El Alamein- καθώς και στην περιοχή της Ερυθράς 

Θάλασσας, νοτίως του Σουέζ (Ain Sokhna, οι επενδυτι-

κές προοπτικές της οποίας έχουν αναβαθμιστεί εξαιτίας 

της γειτνίασής της με τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα), 

από τους ομίλους Arabia Group, Hyde Park Develop-

ments, Emaar Hospitality Group, First Group και El 

Shahawy Properties.         

 

Προτεραιότητα αιγυπτιακών εταιρειών σε έργα ανοι-

κοδόμησης της Λιβύης 

Στην διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Αίγυπτο, 

ο Λίβυος Υπουργός Οικονομικών κ. Hammad –της δι-

εθνώς αναγνωρισμένης «Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνί-

ας»- δήλωσε ότι οι αιγυπτιακοί κατασκευαστικοί όμιλοι 

θα απολαύουν προτεραιότητας κατά την διαδικασία α-

νοικοδόμησης της Λιβύης. Κατά τον Λίβυο Υπουργό, 

στις αρχές του 2018 αναμένεται να συσταθεί διμερής 

επιτροπή οικονομικής συνεργασίας σε ανώτατο επίπεδο, 

η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της υλοποίησης δι-

μερών συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δύο χώρες. 

 

Υπουργός Στέγασης: Οι Νέες Πόλεις, όχημα για την 

προώθηση νέων επενδύσεων στην Αίγυπτο 
Η Αίγυπτος αναπτύσσει ταυτόχρονα περίπου 12 νέες 

πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, μια κίνηση που θα προ-

σελκύσει νέες επενδύσεις και θα αποφύγει τη συμφόρη-

ση στις επαρχίες του Δέλτα του Νείλου, δήλωσε ο Αι-

γύπτιος υπουργός Στέγασης κ. Madbouly. Σε ειδικό  

δείπνο εργασίας που διοργάνωσε ο βρετανο-αιγυπτιακός 

επιχειρηματικός σύνδεσμος (BEBA) την Δευτέρα 18/12, 

ο Υπουργός υποστήριξε ότι το Υπουργείο του επιδιώκει 

να αποφύγει τα λάθη που έγιναν στην ανάπτυξη πόλεων 

όπως η 6th of October και το New Cairo. Έτσι, σχεδιάζει 

την κατασκευή γραμμής “monorail”, καθώς και συστή-

ματος μαζικής διέλευσης, παράλληλα με την δημιουργία 

συστήματος διασύνδεσης με λεωφορεία για τις νέες πό-

λεις όπως το New El Alamein, New Mansoura και New 

Damietta.  

Κατόπιν οδηγιών του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi για 

την επιτάχυνση των εργασιών στα αναπτυξιακά προ-

γράμματα που προβλέπουν την υλοποίηση σε μεγάλο 

χρονικό διάστημα μεγάλου όγκου διαφόρων εθνικών 

σχεδίων, το Υπουργείο αγωνίζεται με το χρόνο να υλο-

ποιήσει εγκαίρως πολλά έργα και να ανταποκριθεί σε 

υψηλά πρότυπα ποιότητας. Μεταξύ άλλων αποφασίστη-

κε η επιτάχυνση των έργων στην γέφυρα Rod Al Farag 

κατά μήκος του Νείλου, η οποία θα συνδέει τις επαρχίες 

του Καΐρου, της Γκίζας και της Qalioubia, σε εύθετο 

χρόνο χωρίς καθυστερήσεις. Η εν λόγω γέφυρα, κατά-

σκευασμένη με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, 

θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και θα βρίσκεται στο 

βιβλίο “Guinness World Records” μόλις ολοκληρωθεί, 

με πλάτος 64 μέτρων, πρόσθεσε ο Υπουργός. 
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Επιπλέον, ο Υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο του συ-

νεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα που δεν είναι ανταγω-

νιστικός με το κράτος, εισάγοντας το σύστημα ΣΔΙΤ 

μέσω του μηχανισμού κατανομής των εσόδων. Για τον 

ιδιωτικό τομέα, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ συνιστούν μια επι-

κερδή εναλλακτική, η οποία θα ανακουφίσει τις επιχει-

ρήσεις οικονομικά από τα βάρη της κατάθεσης προκα-

ταβολών, καθώς οι επενδυτές θα αφιερώνουν τη ρευστό-

τητά τους στην εκτέλεση έργων αντί να αγοράζουν εκ-

τάσεις. Σημειώνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου το Υπο-

υργείο άρχισε να λαμβάνει τις τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές για το δεύτερο στάδιο των έργων ΣΔΙΤ, το 

οποίο περιλαμβάνει 13 εκτάσεις για επενδύσεις, δήλωσε 

ο κ. Madbouly. Μιλώντας για το μέλλον της ανάπτυξης 

στο Σινά, ο Υπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο του έχει 

ήδη αναπτύξει νέες πόλεις εκεί, στην Ismailia και στο 

Port Said, κάνοντας αναφορά σε πολλά αναπτυξιακά 

σχέδια στη χερσόνησο που χτίστηκαν σε βαριά έργα 

υποδομής. Ο Αιγύπτιος Υπουργός ανέφερε επίσης ότι 

αξιωματούχοι της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρω-

παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για την πρόοδο που σημειώθηκε στο 

πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης της Αιγύπτου, το ο-

ποίο περιλαμβάνει την περάτωση ενός εκατομμυρίου 

μονάδων για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Το 

Υπουργείο ανέπτυξε 600.000 οικιστικές μονάδες μόλις 

σε 3,5 χρόνια, πρόσθεσε. Το πρόγραμμα κοινωνικής 

στέγασης λειτουργεί ως ανακυκλούμενη, αυτοχρηματο-

δοτούμενη πηγή χρηματοδότησης οικιστικών σχεδίων, 

με τη βοήθεια των ενυπόθηκων δανείων που προσφέρει 

ο τραπεζικός τομέας. Δεν αντιπροσωπεύει οικονομικό 

βάρος για την κυβέρνηση, δημιουργώντας ένα όχημα 

βιωσιμότητας που δεν κατευθύνεται οικονομικά από την 

κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Madbouly. 

 

Η υπηρεσία στέγασης της Αιγύπτου ολοκληρώνει 

106 σημαντικά έργα πόσιμου νερού και αποχέτευσης 

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Στέγασης έχει ολοκληρώσει 

106 έργα πόσιμου ύδατος και λυμάτων στην περιφέρεια 

μείζονος Καϊρου και την Αλεξάνδρεια, με συνολικό 

κόστος άνω των EGP6,56 δισ. ($369 εκατ.) για τρία 

χρόνια, δήλωσε το Σάββατο 29/12 ο αρμόδιος Υπουργός 

κ. Madbouly. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν 19 έργα επε-

ξεργασίας λυμάτων και 16 μονάδες πόσιμου νερού, που 

εξυπηρετούν 11,77 εκατομμύρια άτομα, δήλωσε περαι-

τέρω ο Υπουργός ο οποίος πρόσθεσε ότι το Υπουργείο 

στέγασης έχει επίσης ολοκληρώσει 35 έργα στις νέες 

πόλεις, με συνολικό κόστος €6,84 δισ. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου & 

αερίου τον Σεπτέμβριο 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, η Αί-

γυπτος παρήγαγε στην διάρκεια του Σεπτεμβρίου 3,217 

εκατ. τόνους φυσικού αερίου, ποσότητα ελαφρώς μειω-

μένη κατά 4,37% έναντι της παραγωγής του Αυγούστου 

(3,364 εκατ. τόνοι), αλλά αυξημένη κατά 18% έναντι της 

παραγωγής Σεπτεμβρίου 2016. Από την άλλη, η κατανά-

λωση αερίου τον Σεπτέμβριο εμφάνισε μείωση κατά 

17,65% σε σύγκριση με το επίπεδο του Αυγούστου, α-

νερχόμενη σε 3,7 εκατ. τόνους, αισθητά αυξημένη ωστό-

σο σε σύγκριση με τους 3,4 εκατ. τόνους τον Σεπτέμβριο 

2016. 

Η παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων κατά την διάρκεια 

του φετινού Σεπτεμβρίου μειώθηκε κατά 2,06% και α-

νήλθε σε 2,751 εκατ. τόνους έναντι 2,809 εκατ. τόνων 

τον Αύγουστο. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2016, η 

παραγωγή τον φετινό Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 0,54%, 

από το επίπεδο των 2,766 εκατ. τόνων. Από την άλλη 

πλευρά, η εγχώρια κατανάλωση πετρελαιοειδών εμφάνι-

σε τον Σεπτέμβριο 2017 μείωση κατά 9,63% έναντι του 

περσινού Σεπτεμβρίου, φθάνοντας τους 3,256 εκατ. το-

νους.  

 

Συμφωνία για κατασκευή μονάδας αποθήκευσης πυ-

ρηνικών καυσίμων 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, στις 4/12 η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση και η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ε-

νέργειας Rosatom υπέγραψαν συμφωνία για την κατά-

σκευή αποθηκευτικής μονάδας απεμπλουτισμένων πυρη-

νικών καυσίμων τα οποία θα χρησιμοποιούνται από την 

πρώτη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην χώρα, δυναμι-

κότητας 4.800 MW, που πρόκειται να κατασκευαστεί 

στην περιοχή Dabaa, 130 χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου. 

Επιπλέον, όπως κατέγραψαν πρόσφατα δημοσιεύματα, η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση οριστικοποιεί το κανονιστικό 

πλαίσιο που θα ρυθμίζει την χρήση της πυρηνικής ενέρ-

γειας στην χώρα, προκειμένου να είναι έτοιμη να υπο-

γράψει τις σχετικές συμβάσεις με την ρωσική πλευρά για 

την κατασκευή της πυρηνικής μονάδας στην Dabaa το 

ταχύτερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος και η Ρω-

σία έχουν συμφωνήσει το Νοέμβριο 2015 την κατασκευή 

της εν λόγω πυρηνικής μονάδας, που θα απαιτήσει επεν-

δύσεις συνολικού ύψους πλησίον των $30 δισ., εκ των 

οποίων τα $25 δισ. θα καλυφθούν μέσω διμερούς δα-

νείου 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.      

 

Συνομιλίες Αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαίου με Επί-

τροπο Ενέργειας της Ε.Ε. 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στις 5/12 ο Αιγύπ-

τιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla, στην διάρκεια 

επίσκεψής του στις Βρυξέλλες συναντήθηκε με τον αρ-

μόδιο για την ενέργεια Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Canete και 

συζήτησε μαζί του τις προοπτικές ανάπτυξης αγωγών 

φυσικού αερίου που θα συνδέουν την Αίγυπτο με την 

Ευρώπη και εξαγωγών υγροποιημένου αερίου από μονά-

δες κατεργασίας της Αιγύπτου προς τις ευρωπαϊκές αγο-

ρές. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Επίτροπος Canete 

εξέφρασε την πρόθεση να επισκεφθεί την Αίγυπτο εντός 
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του 1ου τριμήνου 2018, προκειμένου να οριστικοποιη-

θούν οι λεπτομέρειες μίας συμφωνίας στρατηγικής συ-

νεργασίας της Ε.Ε. με την χώρα στον τομέα του φυσικού 

αερίου.        

 

Έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από τα κοιτάσ-

ματα Zohr & Atoll 

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου και 

κλαδικές πηγές, έχει ήδη ξεκινήσει από τα μέσα Δεκεμ-

βρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, η παραγωγή -σε 

πειραματική βάση- φυσικού αερίου από το γιγαντιαίο 

υπεράκτιο κοίτασμα Zohr, αρχικής ποσότητας 350 εκατ. 

κ.π. ημερησίως. Σύμφωνα με πηγή του αιγυπτιακού Υπο-

υργείου Πετρελαίου, η πρώτη φάση ανάπτυξης του κοι-

τάσματος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2018, 

με το επίπεδο της ημερήσιας παραγωγής να αυξάνεται 

σταδιακά σε 1 δισ. κ.π. Όπως δήλωσε εξάλλου ο Υπουρ-

γός Πετρελαίου κ. El-Molla, η δεύτερη φάση ανάπτυξης 

του κοιτάσματος αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέ-

λος του 2019, οπότε το επίπεδο ημερήσιας παραγωγής θα 

ανέρχεται σε 2,7 δισ. κ.π. Κατά τον Υπουργό, το συνολι-

κό ύψος των επενδύσεων για την πρώτη και δεύτερη φά-

ση ανάπτυξης του Zohr εκτιμάται σε $12 δισ. Κατά τον 

κλαδικό Τύπο, σε δοκιμαστική λειτουργία έχουν επίσης 

τεθεί οι εγκαταστάσεις κατεργασίας του φυσικού αερίου 

που θα αντλείται από το κοίτασμα Zohr, ενώ έχει ελεγ-

χθεί η καλή λειτουργία των αγωγών που συνδέουν το 

κοίτασμα με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. 

Επιπλέον, κατά τον κ. El Molla, την τρίτη εβδομάδα του 

Δεκεμβρίου ξεκινά η παραγωγή 250 εκατ. κ.π. ημερη-

σίως φυσικού αερίου από την πρώτη φάση του κοιτάσ-

ματος Atoll, που βρίσκεται στα ανοικτά βορείως της 

Δαμιέττης, νοτίως του κοιτάσματος Zohr, στην περιοχή 

παραχώρησης του μεγάλου πετρελαϊκού ομίλου BP στο 

Ανατολικό Δέλτα του Νείλου. Τo συνολικό δυναμικό 

του εν λόγω κοιτάσματος εκτιμάται σε περίπου 1,5 τρισ. 

κ.π. και 31 εκατ. μετρικά βαρέλια συμπυκνωμάτων πε-

τρελαίου, ενώ η συνολική ημερήσια παραγωγική του 

δυναμικότητα εκτιμάται σε 300 εκατ. κ.π. αερίου ημερη-

σίως.  

 

Σαουδαραβικά σχέδια για χρησιμοποίηση αιγυπτια-

κών διυλιστηρίων 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Δεκεμ-

βρίου, ο μεγάλος σαουδαραβικός πετρελαϊκός όμιλος 

SAUDI ARAMCO σχεδιάζει να ξεκινήσει να χρησιμο-

ποιεί τα αιγυπτιακά διυλιστήρια, αρχής γενομένης από 

το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, κλαδικές 

πηγές ανέφεραν ότι στην διάρκεια του Νοεμβρίου διε-

ξήχθησαν συνομιλίες μεταξύ του αιγυπτιακού Υπουρ-

γείου Πετρελαίου και της ARAMCO με σκοπό την ει-

σαγωγή σαουδαραβικού αργού πετρελαίου και την διύ-

λισή του, πιθανότατα στις εγκαταστάσεις του αιγυπτια-

κού ομίλου MIDOR (Middle East Oil Refinery Com-

pany) στην Αλεξάνδρεια. Κατά τις εν λόγω πηγές, μέρος 

του κατεργασμένου σαουδαραβικού πετρελαίου θα δια- 

τίθεται στην εγχώρια αγορά της Αιγύπτου, ενώ το υπό-

λοιπο θα εξάγεται. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Υπουργείο 

Πετρελαίου της Αιγύπτου προγραμματίζει στρατηγικού 

χαρακτήρα επενδύσεις ύψους $8 δισ., με σκοπό την α-

ναβάθμιση των πετρελαϊκών υποδομών, και ειδικότερα 

των διυλιστηρίων της χώρας, ώστε να αυξηθεί η παρα-

γωγή καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων. Η Αίγυπ-

τος διαθέτει σήμερα 8 μονάδες διυλιστηρίων, συνολικής 

δυναμικότητας 38 εκατ. τόνων, ενώ το τρέχον επίπεδο 

παραγωγής περιορίζεται σε 25 εκατ. τόνους.    

 

Συμφωνία Egyptian Electricity Holding Company με 

όμιλο ΑΠΕ Lekela 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος στα μέσα Δεκεμβρίου, 

πολύ πρόσφατα η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία παραγω-

γής και διανομής ηλεκτρισμού, Egyptian Electricity 

Holding Company (EEHC), και ο διεθνής όμιλος Lekela 

που έχει έδρα το Λονδίνο και δραστηριοποιείται στον 

κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αφρικανικές 

χώρες, υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή αιολι-

κού πάρκου στον Κόλπο Σουέζ και συγκεκριμένα στην 

περιοχή Ras Gharib, ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 250 

MW. Η συμφωνία αφορά την αγορά της παραγόμενης 

από το αιολικό πάρκο ηλεκτρικής ενέργειας από την 

EEHC (Power Purchase Agreement-PPA), ενώ η κατά-

σκευή του πάρκου θα γίνει στη βάση σχήματος “Build-

Operate-Own” (BOO). Σημειώνεται ότι ο ενεργειακός 

όμιλος Lekela δραστηριοποιείται με επιτυχία σε υλοποίη-

ση επενδυτικών έργων καθαρής ενέργειας σε σειρά αφρι-

κανικών χωρών, ενώ η στρατηγική του περιλαμβάνει 

πλειάδα νέων projects στη Ν. Αφρική, την Γκάνα και την 

Σενεγάλη, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομί-

λου κ. Chris Antonopoulos.   

 

Η Αίγυπτος διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αρα-

βία έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 

$1,56 δισ. – Άλλα έργα ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Αίγυπτος βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Σαουδική Α-

ραβία για έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με 

συνολικό επενδυτικό κόστος $1,56 δισ. και δυναμικότητα 

3.000 MW, δήλωσε ο Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker 

σε πρόσφατη διάσκεψη για την ενέργεια. Το έργο θα τε-

θεί σε λειτουργία το 2021, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Οι 

συμβάσεις με τις χώρες συνεργασίας του Κόλπου σχετι-

κά με τη διασύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα 

υπογραφούν τον προσεχή Απρίλιο. Το Υπουργείο Ηλε-

κτρισμού επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ηλεκτρικού 

δικτύου της Αιγύπτου για να επιτρέψει την εισαγωγή και 

εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω έργων διασύνδεσης, 

ανέφερε ο Υπουργός. Ήδη, η Αίγυπτος συνδέεται με την 

Ιορδανία με γραμμή 450 MW και με την Λιβύη μέσω 

γραμμής 200 MW ενώ βρίσκεται επίσης σε διαπραγμα-

τεύσεις με την Κύπρο και την Ελλάδα για διάφορα ενερ-

γειακά έργα. Πρόσφατα υπογράφηκε μνημόνιο συνεννό-

ησης για τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 

Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, για μια γραμμή δυναμι- 
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κότητας 3.000 MW, δήλωσε ο κ. Shaker. 

Ο κ. Shaker παρουσίασε επίσης μια σειρά από μεγάλα 

έργα ηλεκτρικής ενέργειας για την υλοποίηση των ο-

ποίων η Αίγυπτος συνεργάζεται με ξένους εταίρους. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, η Αίγυπτος συνεργάζεται με 

την κρατική κινεζική εταιρεία State Grid για την υλοποί-

ηση ενός δικτύου υψηλής τάσης με χωρητικότητα 500 

kW συνολικού μήκους πάνω από 1.210 χιλιόμετρα. Η 

χωρητικότητα του δικτύου από τη State Grid θα φτάσει 

τα 1.500 kW στην δεύτερη φάση ανάπτυξής της. Όπως 

ανακοινώθηκε, η Αίγυπτος υπέγραψε τον Αύγουστο του 

2017 μνημόνιο συμφωνίας με τον εδρεύοντα στο Πεκίνο 

Παγκόσμιο Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας για 

την Ενεργειακή Διασύνδεση (GEIDCO), φορέα που 

επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

της ενέργειας. 

Συνολικά, υπογράφηκαν 32 συμφωνίες με εταιρείες του 

ιδιωτικού τομέα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στο πλαίσιο του προγράμματος “feed-in-tariff”, δήλωσε ο 

κ. Shaker. Η Αίγυπτος εργάζεται επίσης σε ένα έργο για 

την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας την τεχνολο-

γία άντλησης και αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας με χω-

ρητικότητα 2.400 MW, σύμφωνα με τον Υπουργό. Επι-

πλέον, τρεις ξένες κοινοπραξίες ασχολούνται με την υλο-

ποίηση μεγάλου ενεργειακού έργου τεχνολογίας καθαρού 

άνθρακα αξίας $5,5-6 δισ., το οποίο θα υλοποιηθεί εντός 

πέντε έως έξι ετών. Οι συμβάσεις πρόκειται να υπογρα-

φούν τον Μάιο-Ιούνιο του 2018, πρόσθεσε ο κ. Shaker. 

 

Εξοικονόμηση $ 1-1,3 δισ. από τα έργα της Siemens. 

Τα έργα της Siemens θα εξοικονομήσουν $1-1,3 δισ. ως 

αποτέλεσμα της ενεργειακής απόδοσης των τριών εργο-

στασίων συνδυασμένου κύκλου 4,8 GW, όπως δήλωσε ο 

Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker. Κατά τον ανωτέρω, 

μέχρι τα μέσα του 2018, θα προστεθεί ηλεκτρικό ρεύμα 

αξίας 14,4 GW στο δίκτυο από τους νέους σταθμούς η-

λεκτροπαραγωγής της Siemens. Ο κ. Shaker δήλωσε ότι 

το Υπουργείο κατάφερε να καλύψει το χάσμα μεταξύ 

ζήτησης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με 

ξένους εταίρους, μετά την άνοδο του χάσματος μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης το 2014. Η προβλεπόμενη 

προσθήκη στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι σήμερα 

υψηλότερη από τη ζήτηση, αλλά θα προσαρμοστεί τα 

επόμενα χρόνια στα διεθνή πρότυπα, δήλωσε ο Shaker. 

 

Η Αίγυπτος διαθέτει δυναμικό αιολικής ενέργειας 

90.000 MW κατόπιν κατανομής της γης 

Η Αίγυπτος διαθέτει προς αξιοποίηση δυναμικό αιολικής 

ενέργειας 90.000 MW από τη γη που διατίθεται σήμερα 

για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, κατά δήλωση του 

Υπουργού Ηλεκτρισμού. Σε ό,τι αφορά την ηλιακή ενέρ-

γεια, από την ενέργεια συνδυασμένου κύκλου που παρά-

γεται μέχρι σήμερα,  232 MW προέρχονται από την ηλια-

κή ενέργεια και 750 MW από την αιολική ενέργεια. Ο κ. 

Shaker μίλησε επίσης για το γιγαντιαίο συγκρότημα ηλι-

ακής ενέργειας Benban, το οποίο θα παράγει πλησίον 

των 2.000 MW, το μεγαλύτερο ποσό ηλιακής ενέργειας 

που παράγεται από μια τοποθεσία, ανέφερε ο Υπουργός.  

 
Η ηλεκτρική ενέργεια από τη Dabaa «φθηνότερη μακ-

ροπρόθεσμα» από τα εργοστάσια της Siemens 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέρ-

γεια θα είναι φθηνότερη σε μακροπρόθεσμη βάση από   

ό,τι από τα εργοστάσια της Siemens, ανέφερε ο Αιγύ-

πτιος Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker. Ο πυρηνικός 

σταθμός της Dabaa θα παράγει 1.200 MW από κάθε έναν 

από τους τέσσερις αντιδραστήρες του και θα έχει 60ετή 

επιχειρησιακή ηλικία. Η Ρωσία θα δανείσει στην Αίγυπτο 

$25 δισ. για την χρηματοδότηση του πυρηνικού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής, της πρώτης χώρας. Ωστόσο, μέχρι 

το τέλος της επιχειρησιακής ηλικίας του εργοστασίου, οι 

επενδύσεις στη Siemens θα έχουν κοστίσει 193% περισ-

σότερο από ό,τι δαπανήθηκε για επενδύσεις πυρηνικής 

ενέργειας, λόγω του κόστους του φυσικού αερίου, δήλω-

σε ο κ. Shaker.  

Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 

εξαρτώνται όχι μόνο από τις επενδύσεις κεφαλαίου, αλλά 

και από την τιμή του καυσίμου για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια ως καύσιμο για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ φθηνότε-

ρη από την χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου. Μέχρι 

το 2024/25, τα καύσιμα από αγωγούς φυσικού αερίου θα 

κοστίζουν 8,4 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικών θερ-

μικών μονάδων (BTU), τα καύσιμα από το LNG θα κο-

στίζουν 12,4 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU, ενώ από 

την πυρηνική ενέργεια θα κοστίζουν 0,84 δολάρια ανά 

εκατομμύριο BTU. Με άλλα λόγια, το επενδυτικό κόστος 

είναι υψηλότερο για τις πυρηνικές επενδύσεις από ό,τι 

για τις μονάδες της Siemens, αλλά το κόστος της παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες που λει-

τουργούν με φυσικό αέριο θα είναι πολύ υψηλότερο, κα-

θιστώντας τις μακροπρόθεσμες δαπάνες για την παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο 

της Dabaa  πιο αποτελεσματικές οικονομικά. 

 

Η Αίγυπτος θέλει να αγοράσει μετοχές ξένων 

εταιρειών στο αιγυπτιακό φυσικό αέριο 

Η Αίγυπτος επιζητεί να αγοράσει μετοχές ξένων εταίρων 

στον αιγυπτιακό κλάδο φυσικού αερίου, ανέφερε πρό-

σφατα ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla, αποβλέπο-

ντας στην εξασφάλιση της προοπτικής ότι το παραγόμενο 

φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για να καλύψει 

την τοπική ζήτηση πριν διατεθεί για εξαγωγή. «Ο στόχος 

μας δεν είναι να εξάγουμε, εστιάζουμε στην παροχή αε-

ρίου στις βιομηχανίες και στην επίτευξη αυτάρκειας στο 

φυσικό αέριο», δήλωσε ο El-Molla. Το Υπουργείο έχει 

συμβατικές δεσμεύσεις για εξαγωγές που θα εκπληρώσει 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση της τοπικής 

ζήτησης, πρόσθεσε ο Υπουργός.  
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Η Αίγυπτος θα επιτρέψει στις εταιρείες να εξάγουν 

φυσικό αέριο σε πέντε χρόνια 

Η Αίγυπτος θα επιτρέψει στις πετρελαϊκές εταιρείες να 

προβούν σε εξαγωγή φυσικού αερίου που δεν απαιτείται 

για εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς εντός περιόδου πε-

νταετίας, ανέφερε ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla 

στο τέλος Δεκεμβρίου. «Στις νέες συμβάσεις έρευνας και 

εκμετάλλευσης, υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στις εταιρε-

ίες να εξάγουν μέρος του μεριδίου τους στο εξορυσσόμε-

νο αέριο στο εξωτερικό σε περίπτωση που αυτό δεν χρει-

άζεται για εφοδιασμό της αιγυπτιακής αγοράς», δήλωσε 

ο κ. El-Molla σε συνέντευξη Τύπου. Ενώ κάποτε ήταν 

εξαγωγέας ενέργειας, η Αίγυπτος κατέστη εισαγωγέας 

φυσικού αερίου όταν η εγχώρια παραγωγή απέτυχε να 

συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση. Στόχος της χώ-

ρας είναι να ανακτήσει την αυτάρκεια στο φυσικό αέριο 

μέχρι τα τέλη του 2018 με τη βοήθεια τριών πρόσφατα 

ανακαλυφθέντων μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. 

 

Η γεωλογία της Αιγύπτου και η ισχυρή τοπική αγορά 

προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για επεν-

δύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

«Η διαφοροποιημένη γεωλογική σύνθεση της Αιγύπτου 

και η ισχυρή εγχώρια αγορά της των περίπου 100 εκα-

τομμυρίων ανθρώπων προσφέρουν ανταγωνιστικά περι-

θώρια για επενδύσεις στον κλάδο πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου», δήλωσε ο κ. Nader Zaki, Διευθύνων Σύμ-

βουλος της BP, σε πρόσφατη ενεργειακή διάσκεψη. Κα-

τά τον ως άνω, αυτά που συνιστούν ελκυστικά στοιχεία 

για ενεργειακές επενδύσεις στην Αίγυπτο, πέραν της δια-

πίστωσης ότι τα διάφορα κοιτάσματα φυσικού αερίου 

στη χώρα έχουν διαφορετικές γεωλογικές συνθέσεις οι 

οποίες δεν απαντώνται σε κανένα σημείο του πλανήτη, 

είναι το γεγονός ότι η Αίγυπτος προσφέρει επίσης νομο-

θετική σταθερότητα, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λό-

γος για τον οποίο η ΒΡ δεν απεχώρησε από την Αίγυπτο 

μετά το 2011, καθώς επίσης και ότι εκτός από τις επενδύ-

σεις υποδομής της χώρας και τις εγκαταστάσεις στην γη 

και στην θάλασσα υπάρχει αξιόλογος ανθρώπινος παρά-

γων. Η BP έχει ήδη διπλασιάσει τις επενδύσεις της σε 

φυσικό αέριο σε σύγκριση με το 2014, στόχος που είχε 

αρχικά καθοριστεί για το 2020.  

Οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν 

στη ενεργειακή διάσκεψη δήλωσαν ότι συνεργάζονται 

στενά με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την ανάπτυξη 

των κλάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Η αποστο-

λή μας είναι να είμαστε εταίρος των Υπουργείων Ηλε-

κτρισμού και Πετρελαίου για την παραγωγή και την εξα-

γωγή ενέργειας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΒΒ Egypt, 

θυγατρικής της ομώνυμης ελβετικής εταιρείας λύσεων 

αυτοματισμού η οποία εξάγει το 15% της παραγωγής της 

στην Αφρική. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Siemens κ. 

Emad Zaki δήλωσε ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 

Ataqa ήταν το έργο ανοιχτού κύκλου με την ταχύτερη 

περίοδο ολοκλήρωσης παγκοσμίως, αφού οι εργασίες για 

το έργο ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις 5 μήνες. Για τις 

τρεις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Siemens, ο κ. Zaki 

δήλωσε ότι 14.400 MW θα συνδεθούν με το εθνικό 

δίκτυο έως τα μέσα του 2018. Τον Ιανουάριο του 2017, 

4.800 MW συνδέθηκαν ήδη με το εθνικό δίκτυο από το 

έργο. 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell κ. Gasser 

Hanter επαίνεσε την κυβερνητική πολιτική ενασχόλησης 

με τον συνολικό κλάδο ενέργειας, αντί να αντιμετωπίζει 

την ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο ξεχωριστά, μια 

πολιτική που προσελκύει επενδυτές. Ο κ. Hanter προσέ-

θεσε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές δίνουν στην Αίγυπτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Shell, η οποία είναι 

ιδιοκτήτρια της μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου 

Idku, είναι εταίρος με την Αίγυπτο και συνεργάζεται 

στενά μαζί της για την ανάπτυξη του τομέα ώστε να 

μετατρέψει την Αίγυπτο σε ενεργειακό κόμβο. 

 

Η Maersk πωλεί μερίδιο στην αιγυπτιακή εταιρία  

γεώτρησης για $100 εκατ. 

Η Maersk Drilling, τμήμα του ομίλου A.P. Moller-

Maersk, δήλωσε ότι συμφώνησε να πωλήσει το μερίδιο 

ύψους 50% που κατέχει στην αιγυπτιακή εταιρεία γεω-

τρήσεων (EDC), στην κρατική αιγυπτιακή εταιρεία πε-

τρελαίου General Petroleum Corporation (EGPC) έναντι 

$100 εκατ., σε συναλλαγή τοις μετρητοίς. Η EGPC θα 

γίνει έτσι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της EDC και θα αναλά-

βει, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ολόκληρο το χαρτοφυ-

λάκιο της εταιρείας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

που απορρέουν από τη συμφωνηθείσα συναλλαγή. Η αι-

γυπτιακή εταιρεία γεωτρήσεων λειτουργεί συνολικά 70 

εγκαταστάσεις, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία εί-

ναι χερσαίες εγκαταστάσεις γεώτρησης. Σύμφωνα με τη 

Maersk, η εκποίηση της EDC συμβαδίζει με τη στρατηγι-

κή της Maersk Drilling να επικεντρωθεί στις υπεράκτιες 

γεωτρήσεις σε σκληρά περιβάλλοντα και αγορές βαθέων 

υδάτων. 

 

Η EBRD θα παράσχει $200 εκατ. για έργο αύξησης 

της ενεργειακής απόδοσης της μεταφοράς φυσικού 

αερίου της Αιγύπτου 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(EBRD) θα παράσχει στην Αίγυπτο κεφάλαια ύψους 

$200 εκατ. για επενδύσεις στην αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης της υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου, 

σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Επενδύσεων και 

Διεθνούς Συνεργασίας. Η Υπουργός κα Nasr υπέγραψε 

την επενδυτική συμφωνία με τον επικεφαλής του τμήμα-

τος Φυσικών Πόρων στην EBRD κ. Rasmussen την Τε-

τάρτη 20/12, για την χρηματοδότηση της αύξησης της 

δυναμικότητας και της ενεργειακής απόδοσης του σταθ-

μού συμπιεστή αερίου Dahshur. Η συμφωνία αφορά την 

υποδοχή του φυσικού αερίου που παράγεται από κοιτά-

σματα αερίου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα πριν από 

τη μεταφορά τους από το βορρά προς το κέντρο και το 

νότο της χώρας. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από την κρατική Αιγυπτιακή Ε-

ταιρεία Φυσικού Αερίου (EGAS) που υπάγεται στο Υπο-

υργείο Πετρελαίου και αναμένεται ότι θα μειώσει επίσης 
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το λειτουργικό κόστος και τις εισαγωγές καυσίμων. Μέ-

ρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί επίσης για την α-

νάπτυξη του αγωγού για τη μεταφορά αερίου σε σταθ-

μούς ηλεκτροπαραγωγής στη νέα διοικητική πρωτεύου-

σα. 

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στηρίζουμε την 

Αίγυπτο στην ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου, 

καθώς το σχέδιο που υπογράφουμε σήμερα αποτελεί ένα 

μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, το οποίο δείχνει ότι η 

EBRD δεσμεύεται να στηρίξει την Αίγυπτο και τη βιώσι-

μη ανάπτυξη στη χώρα», δήλωσε ο κ. Rasmussen. Ση-

μειώνεται ότι η EBRD θα συμβάλει επίσης στην εγκα-

τάσταση νέων μετρητών αερίου στο αιγυπτιακό δίκτυο 

αερίου, ως ένα μέσο για την προώθηση της αποδοτικότε-

ρης χρήσης της ενέργειας, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Ras-

mussen, η Τράπεζα έχει υποστηρίξει έργα ανανεώσιμης 

ενέργειας στην Αίγυπτο αξίας $500 εκατ. το 2017. 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας το 

Δεκέμβριο 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε 

την διατήρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας 

προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επι-

χειρήσεων με τα τελωνεία για το Δεκέμβριο στο επίπεδο 

των 16 λιρών ανά δολλάριο, για τέταρτο συνεχόμενο 

μήνα. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της αιγυ-

πτιακής λίρας έναντι του αμερικανικού δολλαρίου ήταν 

στις 17,67 λίρες στο τέλος Νοεμβρίου.  

 

Πτώση του εμπορίου Αιγύπτου-ασιατικών χωρών το 

οκτάμηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-

στικής υπηρεσίας (CAPMAS), ο όγκος του εξωτερικού 

εμπορίου της Αιγύπτου με τις χώρες της Ασίας μειώθηκε 

στην διάρκεια του οκταμήνου 2017 στα $23,1 δισ., 

έναντι $24,3 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το 

ύψος των αιγυπτιακών εξαγωγών προς ασιατικές χώρες 

ανήλθε σε $6,5 δισ., ενώ η αξία των εισαγωγών από την 

Ασία έφθασε τα $16,6 δισ. Μεγαλύτεροι εμπορικοί εταί-

ροι της Αιγύπτου στην Ασία κατά το οκτάμηνο 2017 εμ-

φανίστηκαν οι Κίνα (που απορρόφησε αιγυπτιακές εξα-

γωγές ύψους $420,5 εκατ. και πραγματοποίησε εξαγωγές 

$5,2 δισ. προς την Αίγυπτο) και Ινδία (οι αιγυπτιακές 

εξαγωγές προς την οποία ανήλθαν σε $507,8 εκατ., ενώ 

οι εισαγωγές από αυτήν σε $1,6 δισ.).        

 

Επιβολή οριστικών δασμών antidumping σε χαλυ-

βουργικά προϊόντα  προέλευσης Κίνας, Τουρκίας και 

Ουκρανίας 

Δια του Διατάγματος υπ’ αριθ. 1535/2017 του Υπουρ-

γού Εμπορίου & Βιομηχανίας που δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα στις 6 Δεκεμβρίου, οι επιβληθέντες 

τον παρελθόντα Ιούνιο –αρχικά προσωρινοί- εισαγωγι-

κοί δασμοί antidumping σε χαλυβουργικά προϊόντα με 

προέλευση από την Κίνα, την Τουρκία και την Ουκρα- 

νία, καθίστανται οριστικοί, με πενταετή διάρκεια ισχύ-

ος, από τις 7/12/2017 έως τις 5/6/2022. Το ύψος των εν 

λόγω δασμών ανέρχεται σε 29% για τον κινεζικό χάλυ-

βα, σε μεταξύ 7% και 22% για τον τουρκικό, και σε με-

ταξύ 17,2% και 27% για τον ουκρανικής προέλευσης 

χάλυβα, αντίστοιχα. 

 

Στα $673 εκατ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές κλωστοϋ-

φαντουργικών το 10μηνο 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού κλαδικού συνδέ-

σμου εξαγωγέων κλωστοϋφαντουργικών (Textile Export 

Council), οι εξαγωγές του κλάδου στην διάρκεια του δε-

καμήνου 2017 ανήλθαν σε $673 εκατ., έναντι $651 εκατ. 

κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 3,4%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Τουρκία απορρόφησε το με-

γαλύτερο μέρος των αιγυπτιακών εξαγωγών κλωστοϋ-

φαντουργικών ($230,27 εκατ.), ακολουθούμενη από την 

Ιταλία ($132,98 εκατ.), την Σ. Αραβία ($26,79 εκατ.) την 

Τυνησία ($21,85 εκατ.), την Γερμανία ($16,89 εκατ.) και 

την Πορτογαλία ($13,19 εκατ.). Ση-μειώνεται ότι ο αρ-

μόδιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil ανα-

κοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου   στους εκπροσώπους 

του αιγυπτιακού κλαδικού συνδέσμου την έναρξη εργα-

σιών για την δημιουργία τριών βιομηχανικών ζωνών για 

την κλωστοϋφαντουργία στα βό-ρεια της χώρας και συγ-

κεκριμένα στην πόλη Kafr El-Dawar, στα περίχωρα της 

Αλεξάνδρειας και στην πόλη El-Mahalla. 

 

Καθιέρωση ηλεκτρονικών τελωνειακών καρτών από 

τις αρχές του 2018 

Η αιγυπτιακή τελωνειακή υπηρεσία ανακοίνωσε στις 

αρχές Δεκεμβρίου ότι η ισχύς των παλαιού τύπου χάρτι-

νων τελωνειακών καρτών επρόκειτο να λήξει στις 

31/12/2017 και ότι από 1/1/2018 πρόκειται να ενεργοποι-

ηθούν οι νέες, ηλεκτρονικές «έξυπνες» τελωνειακές κάρ-

τες για τις συναλλαγές με τα τελωνεία της χώρας, προς 

απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, το τμήμα των τελωνείων που ασχολείται 

ειδικότερα με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αναμενόταν 

να ακυρώσει τις τελευταίες ημέρες του 2017 τις παλαιού 

τύπου κάρτες.  

 

Προβλέψεις για μεγάλη αύξηση αιγυπτιακών εξαγω-

γών ακατέργαστου βάμβακος 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού οργα-

νισμού βάμβακος (Cotton Arbitration & Testing General 

Organization), οι εξαγωγές ακατέργαστου βάμβακος της 

περιόδου 2017/18, με βάση τις εκτιμήσεις του οργανισ-

μού στις αρχές Δεκεμβρίου 2017, αναμένεται να πλησιά-

σουν το επίπεδο των 82 εκατ. κανταριών (1 καντάρι αν-

τιστοιχεί σε περίπου 144 κιλά), σημειώνοντας στο τέλος 

της περιόδου (τέλος Οκτωβρίου 2018) άνοδο της τάξεως 

του 279,5% έναντι των εξαγωγών της περιόδου 2016/17. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αξία των αιγυπτιακών 

εξαγωγών βάμβακος ως το τέλος Οκτωβρίου 2018 ανα- 
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μένεται να ανέλθει σε $82,3 εκατ., έναντι $28,4 εκατ. 

έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως ανέφερε ο οργανισμός, η 

εκτιμώμενη αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών ακατέρ-

γαστου βάμβακος οφείλεται στις προβλέψεις περί διπλα-

σιασμού του επιπέδου παραγωγής, από το επίπεδο των 

700 χιλ. κανταριών στην περίοδο 2016/17, στα 1,4 εκατ. 

καντάρια την περίοδο 2017/18, εξαιτίας της αύξησης των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 220 χιλ. feddans.     

 

Η Αίγυπτος αναστέλλει τις μειώσεις δασμών για τα 

εισαγόμενα αυτοκίνητα προέλευσης Ε.Ε. το 2018 

«Η Αίγυπτος αναστέλλει την εφαρμογή των ετήσιων πε-

ρικοπών των δασμών επί των οχημάτων που εισάγονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται με βάση 

την συμφωνία σύνδεσης Ε.Ε.-Αιγύπτου», δήλωσε ο Αι-

γύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. 

«Οι σχετικοί δασμοί θα έπρεπε να μειωθούν στις αρχές 

του 2018», πρόσθεσε ο υπουργός. Σημειώνεται ότι η 

συμφωνία εταιρικής σχέσης Αιγύπτου-Ε.Ε. ορίζει ότι η 

Αίγυπτος δεσμεύεται να μειώνει τους δασμούς των αυτο-

κινήτων που εισάγονται από την Ε.Ε. κατά 10% ετησίως. 

Η συμφωνία, όσον αφορά την αποκλιμάκωση των δασ-

μών, τέθηκε σε εφαρμογή το 2010 και, σύμφωνα με αυ-

τήν, οι δασμοί για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 

θα έπρεπε να έχουν εκμηδενιστεί μέχρι το 2019. 

Ο κ. Kabil δήλωσε ότι η απόφαση αναστολής οφείλεται 

στην επιθυμία του Υπουργείου να υποστηρίξει την εγχώ-

ρια βιομηχανία, έχοντας διεξάγει εκτενή μελέτη σχετικά 

με τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των δασμών 

στα εισαγόμενα αυτοκίνητα επί της εγχώριας αυτοκινη-

τοβιομηχανίας. Ο Υπουργός εξήγησε περαιτέρω ότι η 

απόφαση βασίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου IX 

της συμφωνίας εταιρικής σχέσης Αιγύπτου-Ε.Ε., η οποία 

επιτρέπει στην Αίγυπτο να αναστείλει τη μείωση των 

τελωνειακών επιβαρύνσεων σε προσωρινή περίοδο που 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος, καθώς και στο άρθρο ΧΙ, που 

επιτρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα εξαιρέσεων από την 

εφαρμογή νέων δασμολογικών περικοπών για ορισμένο 

χρονικό διάστημα όσον αφορά τα τελωνειακά τέλη για 

τομείς που υφίστανται σοβαρές δυσκολίες, όπως η αυτο-

κινητοβιομηχανία στην Αίγυπτο. 

 

Η Αίγυπτος προσκαλεί διεθνείς προμηθευτές σε μειο-

δοτικό διαγωνισμό για τη αγορά σίτου  

Η αιγυπτιακή Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC), προκή-

ρυξε πολύ πρόσφατα μειοδοτικό διαγωνισμό για την προ-

μήθεια απεριόριστων ποσοτήτων σίτου από διεθνείς προ-

μηθευτές, με σκοπούμενη περίοδο παράδοσης από 1 έως 

10 Φεβρουαρίου 2018. Σημειωτέον ότι η Αίγυπτος είναι 

ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σίτου στον κόσμο που επιδιώ-

κει να αγοράζει φορτία μαλακού σίτου ή / και αλεύρου 

σίτου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυ-

στραλία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Πολωνία, την 

Αργεντινή, την Ρωσία, το Καζακστάν, την Ουκρανία και 

την Ρουμανία. Η Αίγυπτος αναμένεται να αγοράσει περί-

που 7 εκατ. τόνους σιταριού κατά τη διάρκεια του τρέ-

χοντος οικονομικού έτους (2017/18). 

 

Οι Αιγυπτιακές εταιρείες υποχρεούνται να επισημαί-

νουν όλα τα είδη διατροφής με τιμές από τον Ιανουά-

ριο 2018 

«Οι Αιγυπτιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εφαρμόζουν 

ετικέτες τιμών στα τρόφιμα από την 1η Ιανουαρίου, δια-

φορετικά θα υπόκεινται σε νομικές κυρώσεις», όπως ανέ-

φερε ο Υπουργός Προμηθειών & Εσωτερικού Εμπορίου 

κ. Moselhi την Κυριακή 31/12/2017. Η δήλωση ακολου-

θεί διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό τον Οκ-

τώβριο του 2017, υποχρεώνοντας όλες τις εταιρείες τρο-

φίμων να εκτυπώνουν και επιθέτουν σαφείς και μη επιδε-

χόμενες σβησίματος ετικέτες με τιμές για όλα τα προϊό-

ντα που διαθέτουν στην αγορά, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας συμμόρφωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017. 

Σημειώνεται ότι έως το τέλος του 2017 επιτρεπόταν η 

διάθεση τροφίμων χωρίς ετικέτες τιμών. Η απόφαση α-

ποσκοπεί στην καλύτερη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς 

τροφίμων στην Αίγυπτο και ισχύει για τις εταιρείες που 

παράγουν προϊόντα διατροφής εγχωρίως, καθώς και για 

τις εταιρείες που συσκευάζουν εισαγόμενα προϊόντα. Ο 

κ. Moselhi έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου του να ξεκινήσουν την πιλοτική εφαρμογή 

του διατάγματος τον Ιανουάριο, εντείνοντας τις εκστρα-

τείες ευαισθητοποίησης και τον έλεγχο των καταστημά-

των και ενημερώνοντας τους εμπόρους για οποιαδήποτε 

παραβίαση. Το διάταγμα απαγορεύει την μη τιμολογημέ-

νη συναλλαγή προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο της 

γραμμής εφοδιασμού, είτε στο λιανικό εμπόριο, ή στην 

συσκευασία ή στην διανομή. Επιβάλλει επίσης κυρώσεις 

σε όσους παραβιάζουν το νόμο με ποινή φυλάκισης ενός 

έως πέντε ετών και πρόστιμο μεταξύ EGP300 και 

EGP1.000, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου περί υπο-

χρεωτικής τιμολόγησης και ρύθμισης κερδών. Ο Υπουρ-

γός τόνισε επίσης την απαγόρευση κυκλοφορίας αγαθών 

ή αντικειμένων που δεν έχουν τεκμηριωμένη πηγή. 

 

Επιτυχία στις εξαγωγές αιγυπτιακών οικοδομικών 

υλικών 

Το αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξαγωγέων Οικοδομικών 

Υλικών προτίθεται να προετοιμάσει μια νέα στρατηγική 

για την ανάπτυξη και την αύξηση του όγκου των εξαγω-

γών οικοδομικών υλικών οι οποίες μέχρι το τέλος του 

2017 εκτιμάται ότι υπερέβησαν τα $5 δισ. Η στρατηγική 

περιλαμβάνει την αύξηση των εξαγωγών προς την αφρι-

κανική αγορά, μια από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές, κα-

θώς και το άνοιγμα μιας νέας εξαγωγικής αγοράς στη 

Νότια Αμερική, μετά την πρόσφατη ενεργοποίηση της 

συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Αιγύπτου 

και χωρών Mercosur. Η στρατηγική αυτή προβλέπει την 

προσθήκη νέων εταιρειών στον κατάλογο των εξαγωγέ-

ων, διοργανώνοντας σεμινάρια κατάρτισης μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. Το Συμβούλιο έχει εκπαιδεύσει 

30 εταιρείες τους τελευταίους δύο μήνες, επιδιώκοντας 
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να τις αυξήσει σε 50 εταιρείες μέχρι το τέλος του 2017 

και σε 100 εταιρείες μέχρι τα τέλη του 2018. Κατά τον 

ως άνω κλαδικό φορέα, υπάρχουν πολλά εμπόδια που 

πρέπει να ξεπεραστούν για να επιτευχθεί σημαντική αύ-

ξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών κατά την προσεχή πε-

ρίοδο. Ένα από αυτά τα εμπόδια είναι η μείωση του προ-

ϋπολογισμού του ταμείου στήριξης των εξαγωγών σε 

EGP2,6 δισ., σε σύγκριση με EGP3,7 δισ. πέρυσι. Υπο-

γραμμίστηκε  ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η χρηματο-

δοτική στήριξη των εξαγωγικών εταιρειών, ώστε να φθά-

σει το επίπεδο των EGP10 δισ., ώστε να συμβάλει ουσι-

αστικά στην αύξηση των εξαγωγών τους. Το δεύτερο 

εμπόδιο είναι το κόστος των εσωτερικών μεταφορών, το 

οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την πρόσφατη περίο-

δο, ενώ πρόσθετο εμπόδιο αποτελούν τα υψηλά επιτόκια 

χρηματοδότησης των βιομηχανικών επενδυτικών σχε-

δίων. Η ανακοίνωση του Συμβουλίου αποκάλυψε σημα-

ντική αύξηση κατά το εννεάμηνο 2017 κυρίως στις εξα-

γωγές σιδήρου και χάλυβα, τσιμέντου, γυαλιού, κεραμι-

κών και προϊόντων χαλκού. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Εγκαίνια πρωτοποριακού project στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στο τέλος 

Νοεμβρίου ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας κ. Kabil εγκαινίασε στην περιοχή Mohandiseen του 

Καΐρου πρωτοποριακή μονάδα ανάπτυξης καινοτομίας 

με τίτλο “Egypt’s Creative Hub”, επιφάνειας 900 τετρ. 

μέτρων, που θα φιλοξενήσει και θα παρέχει υποδομές και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε Αιγύπτιους 

επιχειρηματίες και designers διαφόρων κλάδων των δημι-

ουργικών βιομηχανιών (ενδύματος, κλωστοϋφαντουρ-

γίας, υαλουργίας, εικαστικών τεχνών κλπ.), με απώτερο 

σκοπό την διάχυση της τεχνογνωσίας του βιομηχανικού 

design και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

εγχώριας παραγωγής. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 

δημιουργία της εν λόγω μονάδας συνελήφθη ως ιδέα και 

χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. –στο πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Μέσου Γειτονίας (ENPI)- σε συνεργασία με την 

ιταλική υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας και το 

UNDP, ενώ εμπίπτει σε πρόγραμμα που υλοποιεί ο 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organi-

zation) με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας για την 

ανάπτυξη clusters πολιτισμικών και δημιουργικών κλά-

δων σε περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου.   

 

Κρατική στήριξη των εξαγωγών τσιμέντου 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Δεκεμ-

βρίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε την κάλυψη 

του 50% του μεταφορικού κόστους των εξαγωγών τσι-

μέντου, σε μία προσπάθεια στήριξης της εγχώριας βιο-

μηχανίας. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος τείνει το τελευ-

ταίο διάστημα να λαμβάνει μέτρα στήριξης των εξαγω-

γών τσιμέντου ιδιαίτερα προς χώρες της Αφρικής. 
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Προγραμματιζόμενη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού 

στο Κάιρο το 2018 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αιγυπτιακών ενόπλων δυ-

νάμεων στις 11/12, σχεδιάζεται η διοργάνωση διεθνούς 

έκθεσης αμυντικού εξοπλισμού (Egypt Defense Expo – 

EDEX) στο διάστημα 3-5/12/2018, στο διεθνές εκθεσια-

κό κέντρο του Καΐρου. Πρόκειται για την πρώτη διοργά-

νωση τέτοιου είδους εμπορικής εκδήλωσης για τους 

κλάδους άμυνας και ασφάλειας στην Αίγυπτο, αλλά και 

ευρύτερα στον χώρο της Αφρικής, ενώ οι αιγυπτιακές 

ένοπλες δυνάμεις θα συνεργαστούν με την μεγάλη βρε-

τανική, διεθνούς εμβέλειας διοργανώτρια εκθέσεων για 

την αμυντική βιομηχανία, Clarion Events.   

 

Η 2η φάση του έργου Al Robeky Leather City θα ο-

λοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018 

Η δεύτερη φάση λειτουργίας της Πόλης του Δέρματος 

“Al Robeky Leather City” θα τεθεί σε λειτουργία πλή-

ρως στις αρχές Απριλίου 2018, σύμφωνα με τον Υπουρ-

γό Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. Το έργο βρίσκεται 

σήμερα υπό ανάπτυξη, σε έκταση 135.000 τ.μ., πρόσθε-

σε ο Υπουργός. Ο Υπουργός προέβη σε αυτά τα σχόλια 

περιοδεύοντας στη νέα πόλη, όπου επισκέφθηκε 4 νέα 

εργοστάσια που ξεκίνησαν πραγματική παραγωγή. Ο 

συνολικός αριθμός των εργοστασίων που λειτουργούν 

σήμερα στη νέα Al Robeky Leather City έφτασε τα 24, 

μετά την έναρξη λειτουργίας 4 νέων εργοστασίων. Ο 

Υπουργός πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια περιλαμβάνουν 

όλες τις δραστηριότητες στον τομέα της κατεργασίας 

δερμάτων από μικρά, μεσαία και μεγάλα βυρσοδεψεία, 

έως αποθήκες για δερμάτινα είδη, καθώς και χημικά και 

τεχνολογικά κέντρα. 

Ο κ. Kabil επεσήμανε ότι η ίδρυση αυτής της νέας πόλης 

δεν αποσκοπούσε απλώς στη μετακίνηση της βιομηχα-

νίας από την περιοχή Magra El-Oyoun του Καΐρου στην 

πόλη Al Robeky Leather City κοντά στην Badr City 

στοNew Cairo, αλλά στην ίδρυση της νέας πόλης με 

στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας δέρματος, λαμβά-

νοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές και οικονομικές 

πτυχές ώστε να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη βιομηχα-

νική πόλη. «Ένα μεγάλο μέρος των βυρσοδεψείων της 

Magra El-Oyoun είχε κατεδαφιστεί και απομακρυνθεί, 

είτε οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να μετακομίσουν 

στο Robeky, είτε άλλοι προτίμησαν την οικονομική απο-

ζημίωση που προσέφερε το Υπουργείο σε αντάλλαγμα 

για κατεδάφιση ή απομάκρυνση των εγκαταστάσεών 

τους», δήλωσε ο Kabil. «Η μεταφορά όλων των εργοσ-

τασίων από το Magra El-Oyoun στη νέα πόλη θα ολο-

κληρωθεί μέχρι το επόμενο έτος». 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Επανεκλογή Αιγύπτου στο εκτελεστικό συμβούλιο 

του IMO 

Σύμφωνα με εγχώρια δημοσιεύματα τέλους Νοεμβρίου, 

η Αίγυπτος επανεξελέγη μέλος του εκτελεστικού συμ-

βουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (IMO), 

για δεύτερη συνεχή φορά, συγκεντρώνοντας 133 επί συ-

νόλου 158 ψήφων. Σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση του 

αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, «η επανεκλογή αντικατοπτρίζει την 

αναγνώριση του ρόλου της Αιγύπτου στις διεθνείς θα-

λάσσιες μεταφορές και οφείλεται στις συντονισμένες 

προσπάθειες των Υπουργείων Μεταφορών και Εξωτερι-

κών, της Πρεσβείας της Αιγύπτου στο Λονδίνο και της 

Αρχής της Διώρυγας Σουέζ». 

 

Προσπάθειες Αρχής Διώρυγας Σουέζ για προσέλκυση 

ναυτιλιακών γραμμών 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του αιγυπτιακού 

οικονομικού Τύπου, στο τέλος Νοεμβρίου ο Υπουργός 

Μεταφορών κ. Arafat και ο επικεφαλής της Αρχής Διώ-

ρυγας Σουέζ ναύαρχος ε.α. κ. Mamish μετέβησαν στην 

Γερμανία με σκοπό να προσεγγίσουν τους εκπροσώπους 

της διεθνούς ναυτιλιακής συμμαχίας “Alliance”, αποτε-

λούμενης από 5 μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους (Hapag-

Lloyd, K Line, Yang Ming Marine Transport, Mitsui 

O.S.K. Lines και ΝΥΚ Group) προκειμένου αυτοί να 

επανεκκινήσουν την δραστηριοποίησή τους στον λιμένα 

του Ανατολικού Port Said. Κύριο επιχείρημα της αιγυ-

πτιακής πλευράς ώστε να πεισθούν να επανέλθουν οι 

μεγάλες διεθνείς ναυτιλιακές γραμμές στο Port Said απο-

τελεί η -από τον παρελθόντα Σεπτέμβριο- απόφαση της 

Αρχής της Οικονομικής Ζώνης Σουέζ για παροχή εκπτώ-

σεων τελών έως και 50% σε πλοία που διέρχονται από 

τους λιμένες της Ζώνης και μεταφέρουν φορτία άνω των 

200 εμπορευματοκιβωτίων. Σημειώνεται ότι νωρίτερα 

στην διάρκεια του 2017, οι 5 ως άνω όμιλοι είχαν ανασ-

τείλει τις δραστηριότητές τους στον εν λόγω λιμένα, κα-

τόπιν της τότε απόφασης της αιγυπτιακής κυβέρνησης 

για μεγάλες αυξήσεις των τελών φορτοεκφόρτωσης κον-

τέινερ και διαμετακόμισης. 

 

Νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο διέλευσης από την Διώ-

ρυγα Σουέζ 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις 9/12 κα-

ταγράφηκε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο ημερήσιας διέ-

λευσης από την Διώρυγα, συγκεκριμένα 74 συνολικά 

πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 5,2 εκατ. τόνων. Από 

την βόρεια πύλη εισόδου της Διώρυγας εισήλθαν 50 

πλοία συνολικής χωρητικότητας 3,1 εκατ. τόνων, ενώ 

από τη νότια εισήλθαν 24 πλοία συνολικής χωρητικότη-

τας 2,1 εκατ. τόνων. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο 

ιστορικά υψηλό επίπεδο διέλευσης είχε καταγραφεί τον 

Σεπτέμβριο (65 πλοία, 4,3 εκατ. τόνοι).    
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Υπογραφή συμφωνίας ασφάλειας αερομεταφορών 

μεταξύ Αιγύπτου & Ρωσίας 

Στα μέσα Δεκεμβρίου η Αίγυπτος και η Ρωσία υπέγρα-

ψαν στην Μόσχα συμφωνία συνεργασίας στην ασφάλεια 

των αερομεταφορών, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα 

για την επανέναρξη των πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών 

προς αιγυπτιακούς προορισμούς, που είχαν διακοπεί από 

το τέλος του 2015, σε συνέχεια συντριβής ρωσικού επι-

βατικού αεροσκάφους στο Σινά. Όπως ανέφερε ο αιγυπ-

τιακός Τύπος, ο Ρώσος Υπουργός Μεταφορών κ. Soko-

lov και ο Αιγύπτιος Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας κ. 

Fathy συμφώνησαν η επανέναρξη της απ’ ευθείας αερο-

πορικής σύνδεσης Μόσχας-Καΐρου να πραγματοποιηθεί 

εντός του Φεβρουαρίου 2018, ενώ τον Απρίλιο θα συζη-

τηθεί η προοπτική επανεκκίνησης ρωσικών πτήσεων 

προς άλλους αιγυπτιακούς προορισμούς.  

Επιπλέον, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, η Αίγυπτος 

σχεδιάζει να εκτοξεύσει δορυφόρο σε συνεργασία με 

την Ρωσία, η προετοιμασία του οποίου βρίσκεται στα 

τελικά της στάδια, προς το τέλος του 2018 με αρχές του 

2019, επί τη βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας που 

υπεγράφη 11/2 χρόνο πριν.   

 

Συμφωνία Αιγύπτου με Βρετανία για προμήθεια εξοπ-

λισμού ανίχνευσης βομβών 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου Τύπου στα μέ-

σα Δεκεμβρίου, η αιγυπτιακή Κρατική Εταιρεία Αερο-

δρομίων & Αεροπλοΐας (Egyptian Holding Company for 

Airports & Air Navigation) υπέγραψε συμφωνία με το 

βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών για την προμήθεια 12 

συστημάτων ανίχνευσης βομβών που θα εγκατασταθούν 

στα αεροδρόμια της χώρας. Κατά τα δημοσιεύματα, η 

προμήθεια των εν λόγω συστημάτων –εκτιμώμενου κό-

στους EGP9 εκατ., ήτοι πλησίον των €430 χιλ.- δεν πρό-

κειται να επιβαρύνει οικονομικά την αιγυπτιακή πλευρά, 

χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η πηγή χρηματοδότησης 

της ανωτέρω συμφωνίας. Η προμήθεια του εξοπλισμού 

ανίχνευσης βομβών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπά-

θειας της αιγυπτιακής κυβέρνησης να πείσει τις βρετανι-

κές αρχές να άρουν την ισχύουσα απαγόρευση απ’ ευ-

θείας πτήσεων βρετανικών αερογραμμών προς το θέρε-

τρο Sharm El-Sheikh του νοτίου Σινά. Σύμφωνα με δη-

μοσιογραφικές πληροφορίες, τον παρελθόντα Σεπτέμβριο 

το βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών εισηγήθηκε θετικά 

όσον αφορά την άρση της ως άνω απαγόρευσης. Σημειώ-

νεται ότι οι βρετανικές αρχές επιθεωρούν την κατάσταση 

ασφάλειας των αιγυπτιακών αεροδρομίων από το τέλος 

του 2015, κατόπιν της συντριβής ρωσικού αεροσκάφους 

στο Σινά. 
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Υπογραφή σύμβασης για αντιμετώπιση πετρελαϊκής 

ρύπανσης στο Σουέζ 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, ο κρατικός 

όμιλος Canal Co. For Naval Construction Works, ιδιο-

κτησίας της Αρχής της Διώρυγας Σουέζ, υπέγραψε με 

τον γαλλικό όμιλο Eco Ocean Co. σύμβαση αξίας €6 

εκατ. για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πετρελαϊκής 

ρύπανσης εξαιτίας ναυτικών ατυχημάτων κατά την διέ-

λευση πλοίων από την Διώρυγα. Η σύμβαση περιλαμβά-

νει την κατασκευή δύο ειδικών πλοίων από αλουμίνιο, 

τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρούν γρήγο-

ρα και αποτελεσματικά ενδεχόμενες πετρελαιοκηλίδες 

από την επιφάνεια της θάλασσας, εμποδίζοντας την ε-

πέκταση της ρύπανσης στα κατώτερα υποθαλάσσια 

στρώματα.   

 

Κατασκευή 300 σιδηροδρομικών βαγονιών από την 

Αίγυπτο ως το τέλος 2018 

Όπως ανακοίνωσε στα μέσα Δεκεμβρίου το Υπουργείο 

Μεταφορών, ως το τέλος του προσεχούς έτους, το αι-

γυπτιακό κράτος με την συνεργασία του μεγάλου βιομη-

χανικού συγκροτήματος Arab Organization for Industri-

alization, συμφερόντων του στρατού, πρόκειται να κα-

τασκευάσει 300 σιδηροδρομικά βαγόνια. Επιπλέον, ο 

Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat ζήτησε στις 17/12 από 

το Υπουργείο Οικονομικών την δέσμευση κρατικών 

κονδυλίων ύψους EGP350 εκατ. για την ανάπτυξη του 

σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ κάλεσε την κρατική εται-

ρεία σιδηροδρόμων (ENR) να παρουσιάσει το συντομό-

τερο νέο επιχειρησιακό-αναπτυξιακό πρόγραμμα.       

 

Υπογραφή συμφωνίας Διώρυγας Σουέζ με γαλλικό 

όμιλο διαχείρισης containers 

Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικονομικό Τύπο, η Αρχή 

της Διώρυγας Σουέζ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 

με τον εδρεύοντα στην Μασσαλία μεγάλο γαλλικό ναυ-

τιλιακό όμιλο CMA CGM Group για την διαχείριση των 

νέων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 

(containers) στον λιμένα του Ανατολικού Port Said. Ση-

μειώνεται ότι η υλοποίηση του έργου των νέων τερματι-

κών σταθμών στο Ανατολικό Port Said πρόκειται να 

γίνει σε δύο στάδια. Οι συνομιλίες μεταξύ της διοίκησης 

της Αρχής της Διώρυγας και του γαλλικού ομίλου συνε-

χίζονται με σκοπό την αποσαφήνιση των λεπτομερειών 

της μεταξύ τους συνεργασίας.     

 

Ιταλικό ενδιαφέρον για την 5η γραμμή του μετρό Καΐ-

ρου 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα της 17/12, ο Αι-

γύπτιος Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat συναντήθηκε με 

αντιπροσωπεία της εδρεύουσας στο Μιλάνο ιταλικής 

κατασκευαστικής εταιρείας Salini Impregilo, όπου συζη-

τήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας και συμ-

μετοχής της εταιρείας σε επενδυτικά projects στην χώρα, 

και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή της 5ης γραμμής 

του μετρό Καΐρου. Κατά τα δημοσιεύματα, οι εκπρόσω- 
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ποι του ιταλικού ομίλου παρουσίασαν την εμπειρία τους 

σε ευρωπαϊκά κατασκευαστικά projects μετρό, σιδηρο-

δρόμων και γεφυρών, ενώ προσφέρθηκαν να εκπονήσουν 

τεχνικές μελέτες, καθώς και να εξασφαλίσουν πηγές χρη-

ματοδότησης για την κατασκευή της 5ης γραμμής του 

μετρό Καΐρου, μήκους περίπου 24 χλμ. Όπως ανέφεραν 

τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Υπουργός δήλωσε 

πως ανάλογο ενδιαφέρον για την κατασκευή της 5ης 

γραμμής του μετρό Καΐρου έχουν εκδηλώσει και άλλοι 

διεθνείς κατασκευαστικοί όμιλοι.  

Αύξηση των εσόδων της Διώρυγας του Σουέζ το 2017 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής της Διώρυγας του 

Σουέζ στις αρχές Ιανουαρίου, τα έσοδα της Διώρυγας 

στην διάρκεια του 2017 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν στα 

$5,3 δισ., έναντι $5 δισ. το 2016, επανερχόμενα στα επί-

πεδα του 2014. Ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν την 

Διώρυγα το 2017 εκτιμάται σε 17.550, έναντι 16.833 το 

2016. Σημειώνεται ότι η Διώρυγα αποτελεί την ταχύτερη 

ναυτιλιακή διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μία 

από τις κύριες πηγές ξένου συναλλάγματος της Αιγύπτου. 

Η επέκτασή της, κόστους πλησίον των $8 δισ., που εγκαι-

νιάστηκε τον Αύγουστο του 2015 από τον Πρόεδρο Al 

Sisi, είχε ως στόχο να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της 

προβληματικής αιγυπτιακής οικονομίας, διπλασιάζοντας 

την καθημερινή κυκλοφορία και αυξάνοντας τα ετήσια 

έσοδα σε $13,2 δισ. μέχρι το 2023. Παρ’ ότι η αναβάθμι-

ση της Διώρυγας βελτίωσε κατά πολύ τους χρόνους διέ-

λευσης και τα σχετικά κόστη, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης περί ραγδαίας αύξησης των 

εσόδων από την Διώρυγα δεν φαίνεται προς το παρόν να 

δικαιώνονται, κυρίως λόγω της γενικότερης στασιμότη-

τας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εμπορευματικών 

φορτίων. Η διοίκηση της Διώρυγας, ήδη από το 2016, 

έχει εισάγει στοχευμένες εκπτώσεις τελών προς διεθνείς 

μεταφορείς, ώστε να προσελκύσει πρόσθετη κίνηση, ενώ 

εξετάζει την εφαρμογή συστήματος προπληρωμών των 

τελών διάπλου, που αναμένεται ότι θα προσελκύσει  με-

γάλα ποσά μετρητών. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Εκκίνηση πρωτοποριακού προγράμματος “e-Visa 

service”  

Το εγκαινιασθέν στην διάρκεια της “Cairo ICT” πρό-

γραμμα χορήγησης ηλεκτρονικών θεωρήσεων εισόδου 

(“e-Visa service”) θα επιτρέπει σε ξένους επισκέπτες 

από 43 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βρετανία και η Γαλλία, να κατα-

θέτουν online αιτήσεις παρέχοντας τα στοιχεία διαβατη-

ρίων τους και να λαμβάνουν θεωρήσεις εισόδου πριν 

την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους στην Αίγυπτο.   

 

Αύξηση του αριθμού εισερχόμενων τουριστών το 3ο 

τρίμηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-

στικής υπηρεσίας (CAPMAS), ο αριθμός των εισερχόμε-

νων τουριστών αυξήθηκε στην διάρκεια του 3ου τριμήνου 

2017 κατά 55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο, υπερβαίνοντας τα 2,3 εκατ. άτομα.  
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα 

έσοδα από τον τουρισμό στην διάρκεια των πρώτων 9 

μηνών του 2017 εμφανίζονται αυξημένα κατά 211,8% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ανερχόμενα σε 

$5,3 δισ. 

 

Αίγυπτος και Ελλάδα «νικητές» της γερμανικής του-

ριστικής αγοράς το 2017 

Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 

σε πρόσφατα στοιχεία της γερμανικής ομοσπονδίας του-

ριστικών πρακτόρων (German Travel Association-

DRV), σύμφωνα με τα οποία η Αίγυπτος και η Ελλάδα 

αποτέλεσαν τους ξεκάθαρους «πρωταθλητές» από πλευ-

ράς απορρόφησης εξερχόμενης γερμανικής τουριστικής 

κίνησης κατά το 2017. Όσον αφορά την Αίγυπτο, τα 

στοιχεία δείχνουν ότι οι πωλήσεις από τους Γερμα-νούς 

τουριστικούς πράκτορες πακέτων διακοπών στην Αίγυπ-

το αυξήθηκαν στην διάρκεια του 2017 κατά 55%, έναντι 

βεβαίως αρκετά χαμηλού επιπέδου ζήτησης κατά το 

προηγούμενο έτος. Όπως σημείωσε η γερμανική ομοσ-

πονδία, χωρίς να δίνονται στοιχεία περί των πλέον δη-

μοφιλών προορισμών για τους Γερμανούς τουρίστες 

στην Αίγυπτο, οι κρατήσεις προς Hurghada και Marsa 

Alam (στην Ερυθρά Θάλασσα) συνέχισαν την αυξητική 

τους πορεία σε ολόκληρη την διάρκεια του τριμήνου 

Αυγούστου-Οκτωβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι τον 

Ιανουάριο 2017 η Γερμανία ήρε τους τελευταίους της 

περιορισμούς απ’ ευθείας πτήσεων προς την Αίγυπτο, 

συγκεκριμένα προς την περιοχή Νοτίου Σινά, ανοίγο-

ντας τον δρόμο της επιστροφής των Γερμανών τουρισ-

τών στο θέρετρο Sharm El-Sheikh και τις τουριστικές 

εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.    

 

Οι πτήσεις στα παραθαλάσσια θέρετρα της Αιγύπτου 

είναι απίθανο να ξαναρχίσουν αυτό το χειμώνα: Ρώ-

σος Υπουργός 

Η αεροπορική επανασύνδεση της Ρωσίας με τα παραθα-

λάσσια θέρετρα της Hurghada και του Sharm El Sheikh 

δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί αυτό το χειμώνα, δή-

λωσε ο Ρώσος Υπουργός Μεταφορών κ. Sokolov σε 

συνέντευξή του στο πρακτορείο TASS Top. «Οι πιθανό-

τητες επανάληψης των αεροπορικών συνδέσεων με τα 

παραθαλάσσια θέρετρα της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια 

της χειμερινής περιόδου είναι περιορισμένες και πρέπει 

να εξεταστούν σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε 

αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ημερομηνίες δεν 

εξαρτώνται από εμάς», ανέφερε ο Υπουργός. 

Νωρίτερα, ο κ. Sokolov δήλωσε ότι οι ειδικοί της αερο-

πορίας της Ρωσίας χρειάζονται περισσότερους ελέγχους 

στα αεροδρόμια της Hurghada και του Sharm El Sheikh. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες θα 

χρειαστούν τουλάχιστον μία ακόμα επιθεώρηση των 

τοπικών αερολιμένων. 

Προς το παρόν, η Ρωσία και η Αίγυπτος ετοιμάζονται να 

ξαναρχίσουν τις τακτικές αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ 

Μόσχας και Καΐρου που ανεστάλησαν το φθινόπωρο  
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του 2015, μετά τη συντριβή ενός ρωσικού επιβατικού 

αεριωθούμενου στη χερσόνησο του Σινά την οποία η 

Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κα-

τέγραψε ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης. Στις 

15 Δεκεμβρίου 2017 η Ρωσία και η Αίγυπτος υπέγραψαν 

πρωτόκολλο συνεργασίας για την ασφάλεια της πολιτι-

κής αεροπορίας. Οι κανονικές πτήσεις προς το Κάιρο θα 

μπορούσαν να επαναληφθούν τον Φεβρουάριο του 

2018, δήλωσε ο κ. Sokolov ενώ το Υπουργείο Πολιτικής 

Αεροπορίας της Αιγύπτου δήλωσε ότι τα αεροπλάνα θα 

μπορούσαν κιόλας να πετάξουν από την 1η Φεβρουα-

ρίου. 

 

Οι ξενοδοχειακές κρατήσεις των Χριστουγέννων 

φθάνουν το 90% της πληρότητας στα θέρετρα της 

Ερυθράς Θάλασσας  

Η Υπηρεσία Προώθησης Τουρισμού στην Ερυθρά Θά-

λασσα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των τουριστών που 

αναμένονται στην εν λόγω Περιφέρεια κατά τη διάρκεια 

της προσεχούς περιόδου υπολογίζεται σε 100.000, προ-

ερχόμενων από την Γερμανία, την Ουκρανία, την Βρε-

τανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Υπηρεσία πρόσθε-

σε ότι τα τρέχοντα ποσοστά πληρότητας στο θέρετρο 

Marsa Alam κυμαίνονται μεταξύ 70 και 80% σε ορισμέ-

να ξενοδοχεία. Παράλληλα, οι διευθυντές ξενοδοχείων 

στην Ερυθρά Θάλασσα επιβεβαίωσαν ότι οι κρατήσεις 

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Marsa 

Alam και την Hurgada έχουν φτάσει περίπου το 90% 

στις δυνατότητες των ξενοδοχείων. Ορισμένα ξενοδοχεί-

α ειδικά στην El-Gouna και το Sahl Al-Hasheesh, πα-

ρουσίασαν 100% πληρότητα, κυρίως λόγω κρατήσεων 

από Αιγύπτιους. 
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Event: Digi Sign Exhibition 

Duration: 8-11/1/2018  

Tel.: +(202) 33357494 -37612758  

Website: http://www.digisign-fair.com  

Organizer : Middle East Trade Fairs Co.  

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

Convention & Exhibition Center  

Event: Cairo Kids & Mother Expo 

Duration: 26-28/1/2018  

Tel.: +(202) 26233191 -26233190  

Website: http://www.cairokidsexpo.com  

Organizer : Pyramids International Co.  

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

Convention & Exhibition Center  

Event: Cairo International Book Fair 

Duration: 26/1-10/2/2018 

Tel.: 202-25754069 - 25775109  

Fax: 202-2579963  

Website: http://www.www.gebo.gov.eg  

Organizer : General Egyptian Book Authority  

Hall No.: Fair Ground  

Event: Egyptian Dental Show (EDS)  

Duration: 21-23/2/2018  

Tel.: +(202) 2405-1400  

Fax : +(202) 2405-1400  

Organizer : Egyptian Dental Trade Association 

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

tion and Exhibition Center 

Event: 
Liftech Expo - The 5th International Trade fair For Eleva-

tors & Escalators Technologies & Accessories  

Duration: 1-3/2/2018  

Tel.: +(202) 2843-1025 

Fax : +(202) 2843-0615  

Website: http://liftechexpo.com/en  

Organizer : Lead Trade Fairs Co. 

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

tion  and Exhibition Center 

Event: Furnex Exhibition  

Duration: 8-11/2/2018  

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

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

Website: http://furnexthehome.com  

Organizer : 
Chamber of Woodworking & Furniture Industry, Egyptian 

Furniture Export Council 

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

vention and Exhibition Center 

Event: EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPS  

Duration: 12-14/2/2018  

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

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

Organizer : DMG Events Middle East 

Hall No.: New Egypt International Exhibition Center  

  

http://www.digisign-fair.com/
http://www.cairokidsexpo.com/
http://www.gebo.gov.eg/
http://liftechexpo.com/en
http://furnexthehome.com/
http://www.egyps.com/
mailto:noha-egyps@acg-itf.com
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Χρηματιστηρίου Αιγύπτου



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  

website:http://www.greekchambercairo.comdocs_en/  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811 

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

