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Η Αίγυπτος θα υλοποιήσει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018/19 με περισσότερες δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου την έναρξη
εφαρμογής του νέου προϋπολογισμού για τη χρήση 2018/19, συνολικού ύψους δαπανών EGP1,42 τρισ., που σηματοδοτεί αύξηση 200 δισ. EGP από πέρυσι.
Ο νέος Υπουργός Οικονομικών Mohamed Maait δήλωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός
περιλαμβάνει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση και
την υγεία που φτάνουν τις EGP257,7 δισ., σε σύγκριση με EGP222 δισ. την τελευταία
χρήση. Κατά τη δήλωση του κ. Maait, EGP98,7 δισ. διατίθενται στον τομέα της υγείας, EGP108 δισ. στην προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και EGP51 δισ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δήλωση αναφέρθηκε επίσης ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει μηνιαία αύξηση EGP265 σε μισθούς για το δημόσιο τομέα για να καλύψει τις
αυξήσεις των τιμών που προκαλούνται από περικοπές στις επιδοτήσεις καυσίμων και
από άλλα μέτρα λιτότητας.
Σημειωτέον ότι οι δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο αυξήθηκαν κατά 42% από την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας περίπου τις
EGP100 δισ., έναντι EGP70 δισ. που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό 2017/18. Ο
Υπουργός πρόσθεσε ότι η οικονομική ανάπτυξη για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
οικονομικού έτους αναμένεται να φθάσει το 5,8%, κορυφούμενη στο 6,7% έως τα μέσα του έτους, γεγονός που θα συμβάλει στο σχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα ποσοστά πληθωρισμού σε λιγότερο από 10%. Ο Υπουργός τόνισε ότι θα εργαστεί σε σχέδια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη βελτίωση των υπηρεσιών
για τους πολίτες.
Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών λόγω αύξησης του τουρισμού
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Αιγύπτου για το τρίτο τρίμηνο
της χρήσης 2017-18 περιορίστηκε στα $1,93 δισ., από $3,1 δισ. ετησίως, καθώς βελτιώθηκαν τα τουριστικά έσοδα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν στα $2,27 δισ. το γ’
τρίμηνο, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 2018, από $1,256 δισ. που είχαν
ανέλθει το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα αυξήθηκαν, επίσης, στα $6,46 δισ. από $5,78 δισ., αντίστοιχα.
Στο ίδιο διάστημα, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων μειώθηκαν σε $2,26
δισ. από $2,28 δισ., το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε, υποχωρώντας στα $9,26 δισ.
από $9,35 δισ., τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ ανήλθαν σε $1,39 δισ. από $1,20
δισ. πριν από ένα χρόνο, ενώ, τέλος, το συνολικό ισοζύγιο πληρωμών βελτιώθηκε, σημειώνοντας πλεόνασμα ύψους $5,38 δισ. για το εν λόγω τρίμηνο έναντι $3,97 δισ. πέρυσι, αντίστοιχα.
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14,4% o ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή
Ο ετήσιος πληθωρισμός καταναλωτή στην Αίγυπτο αυξήθηκε σε 14,4% τον Ιούνιο, από 11,4% το Μάιο, σύμφωνα
με την επίσημη στατιστική υπηρεσία CAPMAS, μετά από
10 μήνες σταθερής μείωσης. Η άνοδος, η οποία εξέπληξε
τους οικονομολόγους, προέκυψε μετά την αύξηση τον περασμένο μήνα στις τιμές καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος
και ταξί από την κυβέρνηση. Η επιβολή των αυξήσεων είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της Αιγύπτου για την εκπλήρωση των όρων του προγράμματος δανειοδότησής της
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους $12 δισ. από τα
τέλη του 2016, που περιελάμβανε περικοπές στις επιδοτήσεις ενέργειας και αύξηση των φόρων. Το Μάιο, η κυβέρνηση αύξησε, επίσης, τους ναύλους του μετρό σε μια κίνηση που είχε αυξήσει τη δημόσια δυσαρέσκεια. Κατά τους
αναλυτές, η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από αυτή που εκτιμάτο και, φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται
από την περικοπή των επιδοτήσεων καυσίμων.
Οι τιμές αυξήθηκαν ιδιαίτερα αφού η εξαρτημένη από τις
εισαγωγές χώρα έθεσε το νόμισμά της σε ελεύθερη διακύμανση το Νοέμβριο του 2016, με τον πληθωρισμό να φθάνει σε επίπεδο ρεκόρ 33% τον Ιούλιο του 2017. Από τότε ο
πληθωρισμός υποχώρησε, επιβραδυνθείς στο χαμηλότερο
επίπεδό του σχεδόν σε δύο χρόνια το Μάιο.
Πτώση αποδόσεων κρατικών ομολόγων διάρκειας τριών και εννέα μηνών μετά από εννεάμηνη συνεχή ανοδική πορεία
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διάρκειας 3 και 9
μηνών σημείωσαν πτώση σε δημοπρασία την Κυριακή
15/7, αναστρέφοντας την αυξητική τάση των επιτοκίων τις
τελευταίες εβδομάδες η οποία τροφοδοτήθηκε από αυτό
που οι τραπεζίτες χαρακτήρισαν ως έξοδο των ξένων επενδυτών από την αγορά χρεογράφων της Αιγύπτου. Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις των χρεογράφων της Αιγύπτου ανέβαιναν από τον Απρίλιο, χτυπώντας
αυτό το μήνα τα υψηλότερα ποσοστά τους σε περίπου ένα
χρόνο. Οι τραπεζίτες και οι οικονομολόγοι απέδωσαν τις
αυξανόμενες αποδόσεις σε χαμηλότερη συμμετοχή μεταξύ
των ξένων αγοραστών. Οι τελευταίοι εκτιμούν ότι έως και
$5 δισ. ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχουν εγκαταλείψει την Αίγυπτο από το Μάιο, εν μέσω μιας ευρύτερης
παγκόσμιας τάσης εκποίησης στις αναδυόμενες αγορές, αν
και η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποστείλει στοιχεία για
την περίοδο αυτή.
Ο μέσος δείκτης κάλυψης των κρατικών ομολόγων, ως
μέτρο συμμετοχής σε δημοπρασίες χρεογράφων, έπεσε στο
δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο τον Ιούνιο από τότε που το
νόμισμα της Αιγύπτου τέθηκε σε διακύμανση στα τέλη του
2016, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της επενδυτικής τράπεζας Pharos Holding, που εδρεύει στο Κάιρο.
Ωστόσο, οι αποδόσεις στη δημοπρασία της 15/7 έπεσαν
για πρώτη φορά σε περίπου ένα μήνα, μέχρι τα αντίστοιχα
χρονικά διαστήματα που απομένουν ως την οφειλή τους,
σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
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Οι αποδόσεις των ομολόγων 91 ημερών μειώθηκαν
στο 19,364% από 19,69% στην τελευταία παρόμοια
δημοπρασία στις 8/7, ενώ οι αποδόσεις των 266
ημερών μειώθηκαν στο 19,422% από 19,68%. Η
δημοπρασία παρουσίασε μεγαλύτερη συμμετοχή
από ότι τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν υπήρξε
καμία πληροφορία για την κατανομή μεταξύ τοπικών και ξένων αγοραστών.
Πέρυσι η Αίγυπτος έγινε ένας από τους πιο
«καυτούς» προορισμούς του κόσμου για τους επενδυτές χαρτοφυλακίου, αφού οι αποδόσεις της αυξήθηκαν στο 22% περίπου, ως αποτέλεσμα των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού.
Οι συνολικές ξένες επενδύσεις στα θησαυροφυλάκια της Αιγύπτου έφτασαν τα $23,1 δισ. στα τέλη
Μαρτίου σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από λιγότερο από $1 δισ. που ήταν στα
τέλη του 2016, όταν η χώρα ξεκίνησε ένα τεράστιο
τριετές πρόγραμμα δανεισμού ύψους $12 δισ. από
το ΔΝΤ, για την προσέλκυση επενδυτών που απεχώρησαν μετά την εξέγερση του 2011.
Η Κεντρική Τράπεζα άρχισε να χαλαρώνει τα επιτόκια νωρίτερα φέτος, μειώνοντάς τα κατά 200 μονάδες βάσης καθώς ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει.
Στο 5,3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017/18 σύμφωνα με το Υπουργείο Προγραμματισμού
Σύμφωνα με πρόσφατα προσωρινά στοιχεία του
Υπουργείου Προγραμματισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονομίας κατά το οικονομικό
έτος 2017/18 ανήλθε σε 5,3%, που αποτελεί την
υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Θυμίζουμε ότι το οικονομικό έτος 2016/17 ο ρυθμός ανάπτυξης είχε ανέλθει σε 4,2%, ενώ το 2015/16 σε
4,3%.
Επαναβεβαίωση πρωτογενούς πλεονάσματος το
οικονομικό έτος 2017/18
Στο τέλος Ιουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Maait, επαναβεβαίωσε την επίτευξη πρωτογενούς
δημοσιονομικού πλεονάσματος το οικονομικό έτος
2017/18, της τάξεως του 0,2% του ΑΕΠ (EGP4,4
δισ.), για πρώτη φορά έπειτα από 15 έτη. Ο κ. Maait
επισήμανε εξάλλου ότι το συνολικό δημοσιονομικό
έλλειμμα έπεσε κάτω από το επίπεδο του 10% του
ΑΕΠ, συγκεκριμένα στο 9,8%, για πρώτη φορά
έπειτα από το 2011. Στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2% του ΑΕΠ κατά το τρέχον οικονομικό
έτος (2018/19).
Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν το έτος
2017/18 κατά 27,7% έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους (2016/17) και ανήλθαν σε EGP566
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δισ. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2017/18 αφορούσε τόσο τη φορολογία εισοδήματος (έσοδα
EGP304,5 δισ.), καθώς και το ΦΠΑ (έσοδα EGP261,6
δισ.). Οι κρατικές δαπάνες για επιδοτήσεις βασικών αγαθών διατροφής αυξήθηκαν το 2017/18 σε EGP80,5 δισ.
(έναντι EGP47,5 δισ. το προηγούμενο οικονομικό έτος,
2016/17).
Άνοδος των αιγυπτιακών μη πετρελαϊκών εξαγωγών
κατά 14% το 1ο εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Nassar στα μέσα Ιουλίου, οι αιγυπτιακές μη
πετρελαϊκές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο της τάξεως του
14% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανερχόμενες σε $12,75 δισ., έναντι $11,21 δισ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2017. Κατά τον κ. Nassar, οι αιγυπτιακές
εξαγωγές προς την Ε.Ε. παρουσίασαν άνοδο της τάξεως
του 18% στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ανερχόμενες σε
$3,66 δισ., έναντι $3,09 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του
2017. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς αραβικές χώρες ανήλθαν σε $4,78 δισ., έναντι $4,54 δισ. το εξάμηνο 2017
(αύξηση 5%). Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ εμφάνισαν το εξάμηνο 2018 άνοδο 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2017, ανερχόμενες σε $705 εκατ., έναντι $637 εκατ.,
ενώ οι εξαγωγές προς αφρικανικές χώρες κατέγραψαν
αύξηση κατά 27%, ανερχόμενες σε $756 εκατ., έναντι
$596 εκατ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έναρξη λειτουργίας επενδυτικού ταμείου υποδομών
μεταξύ Αιγύπτου, Σουδάν και Αιθιοπίας
Ειδικό ταμείο επενδύσεων μεταξύ της Αιγύπτου, του
Σουδάν και της Αιθιοπίας για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των υποδομών στις τρεις χώρες ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές Ιουλίου.
Σύμφωνα με συνέντευξη του Υπουργού Επικρατείας του
Σουδάν κ. Osama Faisal, η αποστολή του εν λόγω ταμείου θα έγκειται στον συντονισμό μεταξύ των τριών χωρών για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων τα οποία
συνδέονται με το Μεγάλο Αιθιοπικό φράγμα
«Αναγέννηση» και αποσκοπούν στην ευημερία των λαών των τριών εθνών. Η ανακοίνωση του υπουργού του
Σουδάν έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά τη συμφωνία των
τριών χωρών για την ίδρυση του ταμείου στο πλαίσιο
μιας ιστορικής συμφωνίας για την άρση του αδιεξόδου
που είχε προκύψει στην πρόοδο των συνομιλιών για το
φράγμα. Το ταμείο αναμένετο να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Κάιρο στις 3-4 Ιουλίου, σύμφωνα με τη
συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Μάιο.
Παράλληλα έχει συσταθεί μικτή ομάδα επιστημονικής
μελέτης για την εξασφάλιση δίκαιου καταμερισμού και
αξιοποίησης των υδάτων από τις τρεις χώρες.
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Παροχή στήριξης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο
Σύστημα Υγείας της Αιγύπτου
Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε σχέδιο ύψους $530
εκατ. με στόχο τη βελτίωση του αιγυπτιακού συστήματος δημόσιας υγείας, για την κάλυψη 45 εκατομμυρίων
Αιγυπτίων. Το πενταετές πρόγραμμα θα επικεντρωθεί
στην υποστήριξη των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, στην ενίσχυση του προγράμματος για
την ηπατίτιδα C και στην υποστήριξη του νέου συστήματος ασφάλισης υγείας. Η Sahar Nasr, Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, εκτιμά ότι το σχέδιο
είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη της τράπεζας στην Αίγυπτο στον τομέα της υγείας και χαιρετίζει την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρύθμισης του τομέα της
υγείας, που αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της χώρας.
Οι επενδύσεις της Ουγγαρίας στην Αίγυπτο έφτασαν
τα $41,4 εκατ.
Οι ουγγρικές επενδύσεις στην Αίγυπτο ανέρχονται σε
περίπου $41,4 εκατ., στους τομείς της βιομηχανίας, της
γεωργίας, του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών και των
υπηρεσιών, ανέφερε η υπουργός επενδύσεων Sahar
Nasr. Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν στην τρίτη σύνοδο
της Μεικτής Επιτροπής Αιγύπτου-Ουγγαρίας για Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία.
Επικεφαλής της αιγυπτιακής πλευράς στη Σύνοδο ήταν
η Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας κα.
Nasr, ενώ της ουγγρικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Levent Magyar. Σημειώνεται πάντως η παρουσία πολλών Αιγύπτιων Υπουργών, όπως
Μεταφορών Hisham Arafat, Γεωργίας Ezzedine Abu
Setit, Επικοινωνιών και Πληροφορικής Amr Talaat, Νεολαίας και Αθλητισμού Ashraf Sobhy, καθώς και εκπροσώπων της Οικονομικής Αρχής του Καναλιού του
Σουέζ.
Η επιτροπή συμφώνησε για την ανάγκη ενίσχυσης των
οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, άνοιγμα
νέων τομέων συνεργασίας για τον ιδιωτικό τομέα και
επιχειρηματίες από την Αίγυπτο και την Ουγγαρία και
διοργάνωση ενός αιγυπτιακού επιχειρηματικού και επενδυτικού φόρουμ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Κατά τη διάρκεια της συνόδου υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο για την διμερή οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία, καθώς και πέραν των πέντε μνημονίων
κατανόησης στους τομείς των επενδύσεων, της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της νεολαίας και της διαπίστευσης.
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Συμφωνία Αιγύπτου-Ιαπωνίας για επιχορήγηση δημιουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος ΦΠΑ
Η Αίγυπτος και η Ιαπωνία υπέγραψαν στις αρχές Ιουλίου συμφωνία επιχορήγησης ύψους EGPO15,5 εκατ. για
τη στήριξη της δημιουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος για την είσπραξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ). Η συμφωνία υπογράφηκε από την Υπουργό Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου Sahar Nasr και τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Αίγυπτο
Takehiro Kagawa. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκε
ο Υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου Mohamed
Maait και ο διευθύνων σύμβουλος της BMC International Tetsuo Yamada.
Ο κ. Maait είπε ότι το νέο αυτόματο σύστημα θα διευκολύνει το έργο των επενδυτών και ότι η συμφωνία είναι
μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα καλό επενδυτικό κλίμα. Από την πλευρά του, ο
Ιάπωνας Πρεσβευτής τόνισε την επιθυμία της χώρας του
να υποστηρίξει την Αίγυπτο επισημαίνοντας ότι αυτή η
επιχορήγηση αποτελεί σύμβολο συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών και θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού της Αιγύπτου, υποστηρίζοντας
ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη στην Αίγυπτο.
Παράλληλα, εξήρε τα αποτελέσματα του προγράμματος
οικονομικής μεταρρύθμισης στην Αίγυπτο και τα μέτρα
για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα, το
οποίο έχει καταστεί κατάλληλο για τις ιαπωνικές εταιρείες να προβαίνουν σε περισσότερες επενδύσεις στην
Αίγυπτο.
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συνεργαστεί με το Ινστιτούτο για να αναπτύξει και να
ενισχύσει τη διμερή συνεργασία μέσω της διάδοσης του
έργου των Ευρω-μεσογειακών φορέων σε στρατηγικές
μελέτες σε βασικούς τομείς όπως η μεταποίηση, οι μεταφορές, το νερό, η ενέργεια και η κινητικότητα, οι οποίες συμβάλλουν στην προώθηση της ολοκλήρωσης
μεταξύ Ευρώπης, της Μεσογείου και της Αφρικής και
διοργανώνοντας αμοιβαίες επισκέψεις, κοινά σεμινάρια
και εργαστήρια, τόνισε. Η Υπουργός κάλεσε τις γαλλικές εταιρείες να επενδύσουν στην Αίγυπτο και να επωφεληθούν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
σε όλους τους τομείς, αναφέροντας τη σημασία της αιγυπτιακής αγοράς, η οποία περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια καταναλωτές, καθώς και τη στρατηγική θέση της
Αιγύπτου, ως πύλη για το εμπόριο και τις επενδύσεις
στην Αφρική. Η Γαλλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Αίγυπτο σε διάφορους τομείς. Ο
αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Αίγυπτο είναι περισσότερες από 160 εταιρείες, με
συνολική επένδυση άνω των €4 δισ., συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, των μεταφορών, της βιομηχανίας,
της επικοινωνίας και της τεχνολογίας της πληροφορίας,
της ενέργειας και των νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

Η Αίγυπτος 25η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο
Η Αίγυπτος έχει καταταχθεί από την γνωστή έκδοση US
News and World Report ως η 25η πιο ισχυρή χώρα στον
κόσμο. Στην ετήσια έκθεσή της, η οποία κατατάσσει τις
παγκόσμιες χώρες σε εννέα κατηγορίες, η US News and
Αίγυπτος και Γαλλία υπογράφουν Μνημόνια προώθη- World Report επέλεξε την Αίγυπτο ως την 42η γενικώς
καλύτερη χώρα και την 25η πιο ισχυρή στον κόσμο, που
σης επενδύσεων και βελτίωσης συνεργασίας
Μνημόνιο συμφωνίας για τη θεσμική συνεργασία με υποσκελίζεται από τρεις μόνο αραβικές χώρες: τη Σαουστόχο την αναθεώρηση του μέλλοντος των οικονομικών δική Αραβία που κατέχει την 9η θέση στην κατάταξη, τα
σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Γαλλίας υπεγράφη στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κατέχουν τη 10η θέση
Παρίσι μεταξύ του Υπουργείου Επενδύσεων και Διε- και το Κατάρ που κατατάσσεται στην 20η. Οι εννέα καθνούς Συνεργασίας και του Μεσογειακού Ινστιτούτου τηγορίες που αποτελούν βάση αξιολόγησης των χωρών
Προοπτικής Διερεύνησης της Μεσογείου (IPEMED). Η παρατίθενται ως εξής: Επιχειρηματικότητα, Περιπέτεια,
τελετή υπογραφής έλαβε χώρα στο περιθώριο μιας συ- Ιθαγένεια, Πολιτισμός, Επιρροή, Κληρονομιά, Παράζήτησης στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη στρατηγι- γοντες οικονομικής ανάπτυξης, Άνοιγμα για Επιχειρήκή για την αειφόρο ανάπτυξη "Egypt Vision 2030" σε σεις, Διακυβέρνηση και Ποιότητα Ζωής.
οικονομικό φόρουμ για το μέλλον των αιγυπτιακώνγαλλικών δεσμών, που διεξήχθη στο Αραβικό Ινστιτού- Η νέα Κυβέρνηση ανακοίνωσε τους στόχους της
το του Παρισιού. Το μνημόνιο συμφωνίας έχει ως στόχο Σε εισήγησή του στο κοινοβούλιο, ο νέος πρωθυπουρτην προώθηση της περιφερειακής και επενδυτικής συ- γός της Αιγύπτου, Mostafa Madbouly, παρουσίασε το
νεργασίας στην ευρω-μεσογειακή περιοχή, καθώς και τετραετές πρόγραμμα του υπουργικού συμβουλίου του,
την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών στον χαρτοφυ- αναφέροντας ότι: «Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά
λάκιο επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Αίγυπτο σε 5,4% το 2017/18, έναντι 4,2% το προηγούμενο έτος, ο
αρκετές χώρες της περιοχής, στις οποίες περιλαμβάνο- νέος στόχος είναι να επιτευχθεί αύξηση της τάξης του
νται περίπου 44 χώρες.
8% το 2021/22. Το ετήσιο ποσοστό ανεργίας που
Η Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας έφθασε το 10,6%, θα επιδιωχθεί από τη νέα κυβέρνηση
Sahar Nasr δήλωσε ότι η Αίγυπτος ακολουθεί μια σαφή επιδιώκει να μειωθεί σε 8% το 2021/22. Τέλος, το συνοστρατηγική για τη δημιουργία ενός επενδυτικού περι- λικό δημόσιο χρέος θα επιχειρηθεί να μειωθεί σχεδόν
βάλλοντος και η δημιουργία ενός επενδυτικού κλίματος στο 90% του ΑΕΠ μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Σε πολιτισυμβάλλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων για τη κό επίπεδο, ο Madbouly υποσχέθηκε να συνεχίσει να
στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας. Το Υπουργείο θα
υποστηρίζει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
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ενθάρρυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Η βασική εντολή που ανατέθηκε από τον
πρόεδρο της δημοκρατίας στην κυβέρνηση είναι να εργαστεί για να βοηθήσει τα φτωχά στρώματα να επωφεληθούν από τα ευνοϊκά αποτελέσματα του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων μέσα σε δύο χρόνια.
Τα μεταναστευτικά εμβάσματα σημείωσαν άλμα
48,2% στους πρώτους 10 μήνες της χρήσης 2017/18
Τα εμβάσματα από αποδήμους Αιγύπτιους αυξήθηκαν
κατά 48,2% τους πρώτους 10 μήνες του οικονομικού
έτους 2017/18 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, αναρριχηθέντα σε περίπου $26 δισ., δήλωσε τη
Δευτέρα 9/7 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα εμβάσματα σε
μηνιαία αντιστοιχία αυξήθηκαν κατά 41,2%, ήτοι
έφθασαν τα $2,3 δισ. τον Απρίλιο του 2018 από $1,7
δισ. τον Απρίλιο του 2017.
Οι Αιγύπτιοι που εργάζονται στο εξωτερικό στέλνουν
δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως σε εμβάσματα, μια
σημαντική πηγή σκληρού νομίσματος για μια χώρα που
θεωρεί τον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές ως κύριους «αιμοδότες». Τα εν λόγω εμβάσματα
έχουν αυξηθεί σημαντικά από το Νοέμβριο του 2016
που τέθηκε σε ισχύ η διακύμανση της τοπικής λίρας ως
μέρος των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με δάνειο ύψους $12 δισ. από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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απάντηση στο αίτημα του σώματος για την αξιοποίηση
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αιγύπτου με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ταμείο θα επικεντρωθεί σε
πεδία όπως οι πετροχημικές, οι εξορυκτικές, οι τουριστικές και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες.
Τα υπουργεία επενδύσεων και οικονομικών της Αιγύπτου συζητούν την εξάλειψη των εμποδίων για τους
επενδυτές
Την Κυριακή 8/7 πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της η μεικτή επιτροπή μεταξύ των υπουργείων επενδύσεων και οικονομικών της Αιγύπτου, για να συζητήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με
την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος της χώρας και
την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων. Της Επιτροπής
προήδρευσαν οι Υπουργοί Επενδύσεων και Οικονομικών, κα Sahar Nasr και κ. Mohamed Maait, αντίστοιχα.
Ειδικότερος σκοπός της επιτροπής είναι η θέσπιση κανονισμών σχετικά με τη χορήγηση ειδικών κινήτρων
στους επενδυτές στη χώρα, όπως περιγράφεται από τον
νέο επενδυτικό νόμο της, καθώς και η εξάλειψη τυχόν
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές με τελωνειακούς και φορολογικούς ελέγχους. Όπως ανακοινώθηκε,
η επιτροπή συμφώνησε για την άμεση άρση των εμποδίων που θα αντιμετώπιζαν οι επενδυτές χωρίς να μένουν
σε εκκρεμότητα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Με την ευκαιρία έγινε αναφορά στο νέο επενδυτικό
χάρτη και στις ευκαιρίες για επενδύσεις σε διάφορους
τομείς που παρουσιάζονται σε αυτόν, καθώς και στο νέο
επενδυτικό νόμο, δια του οποίου η Αίγυπτος ελπίζει ότι
θα ενισχύσει τις απαιτούμενες επενδύσεις, περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις, ειδικά για νέα
έργα. Ο νέος νόμος για τις επενδύσεις που επικυρώθηκε
από τον Πρόεδρο Σίσι τον Ιούνιο 2017 περιλαμβάνει μια
σειρά νέων κινήτρων, όπως 50% φοροαπαλλαγή στις
επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υπανάπτυκτες
περιοχές και κρατική στήριξη για το κόστος σύνδεσης
των νέων έργων με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Προβλέπεται επίσης επιδότηση λογαριασμών κοινής
ωφελείας, δωρεάν κατανομή αγροτεμαχίων για στρατηγικές δραστηριότητες και άλλα κίνητρα.

Ο φόρος επί των πωλήσεων ακινήτων προορίζεται για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής: Υπουργός Οικονομικών
Νομοσχέδιο για τους φόρους ακίνητης περιουσίας, το
οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε κατ' αρχήν από το κοινοβούλιο, έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Mohamed
Maait. Οι φόροι επί των πωλήσεων ακίνητης περιουσίας
δεν θα επηρεάσουν με κανένα τρόπο τα περιορισμένα
εισοδήματα ή τους φτωχούς, κατά τον υπουργό. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν στο κράτος
2,5% της αξίας του ακινήτου σε φόρους, σύμφωνα με
τον κ. Fat'hi Shaaban, σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών.
Οι εισροές ξένου κεφαλαίου στο χρέος της Αιγύπτου
πέφτουν κάτω από τα $19 δισ.
Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου εγκρίνει το νόμο για τη Η συνολική ξένη συμμετοχή στο χρέος της Αιγύπτου
έφτασε κάτω από τα $19 δισ. τώρα, δήλωσε στις αρχές
δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου
Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου ψήφισε στη Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου κ. Moδιάρκεια του Ιουλίου νόμο που κατέθεσε η κυβέρνηση hamed Maait. Η σημερινή κατάσταση στην Αίγυπτο δεν
για τη σύσταση κρατικού επενδυτικού ταμείου με σκοπό είναι κατάλληλη για να εισέλθει στις παγκόσμιες αγοτη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ρές, δήλωσε ο Υπουργός. Ωστόσο, θα παρακολουθούμε
νέο νόμο, το εκ EGP200 δισ. επενδυτικό ταμείο ονομά- τις υπερπόντιες αγορές πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόζεται “The Egypt Fund” και θα έχει την έδρα του στο φαση, πρόσθεσε.
Κάιρο.
Κυβερνητική πηγή δήλωσε εξάλλου στις αρχές Ιουλίου
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Mohamed Maait δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να επιτύχει νέα συμφωνία με
ότι το σχέδιο νόμου υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο ως
την Παγκόσμια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση του
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προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της Αιγύπτου με $2 δισ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκροές που οφείλονται στα
αιγυπτιακά χρεόγραφα αυξήθηκαν στο ανώτατο επίπεδό
τους σε ένα χρόνο την περασμένη εβδομάδα σε μια περιοχή μεταξύ $4 και $5 δισ., εν μέσω παγκόσμιου κύματος πώλησης στις αναδυόμενες αγορές.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκτήσει μακροπρόθεσμα δάνεια με ευνοϊκούς όρους
από χρηματοδοτικούς φορείς για να καλύψει μέρος του
κενού χρηματοδότησης φέτος.
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2018/19 θα είναι 14,4%, και συνέστησε σφικτή νομισματική πολιτική προκειμένου να διατηρηθεί η συγκράτηση των τιμών. «Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου θα
πρέπει να διατηρήσει την περιοριστική της στάση για να
συγκρατήσει τις δευτερογενείς επιδράσεις των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, με τις μελλοντικές πολιτικές αλλαγές να καθοδηγούνται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τις
πιέσεις της ζήτησης», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ David Lipton.
Το βάρος του προϋπολογισμού για την επιχορήγηση
καυσίμων αναμένεται να ανέλθει στο 2,1% του ΑΕΠ
Το ΔΝΤ δίνει στην Αίγυπτο υψηλή βαθμολογία στην στη χρήση 2018/19, σύμφωνα με την έκθεση, από προηγούμενη εκτίμηση 1,2%, λόγω των υψηλότερων πατρίτη επισκόπηση του προγράμματος
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διατήρησε μια ευνοϊκή γκόσμιων τιμών καυσίμων.
προοπτική για την οικονομία της Αιγύπτου στην τρίτη Οι ξένες επενδύσεις στις αγορές μετοχών και χρεογράμεγάλη ανασκόπηση του δανειακού προγράμματος της φων της Αιγύπτου έφτασαν σε υψηλά επίπεδα από τότε
χώρας στις αρχές Ιουλίου, αλλά προειδοποίησε ενάντια που η χώρα ξεκίνησε τις μεταρρυθμίσεις, αν και οι ξένες
στους κινδύνους αύξησης των τιμών των καυσίμων και άμεσες επενδύσεις εκτός του ενεργειακού τομέα παρέεξόδου επενδυτών από αναδυόμενες αγορές.
μειναν υποτονικές.
Το τριετές δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους $12 δισ. που Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι μια γενική αποχώρηση των
συμφωνήθηκε στα τέλη του 2016 και αποσκοπούσε επενδυτών από τις αναδυόμενες αγορές παρουσιάζει
στην ανάκτηση των επενδυτών που έφυγαν μετά την κίνδυνο για την οικονομία της χώρας, αλλά έχει την πεεξέγερση του 2011, υποχρέωσε την Αίγυπτο να προβεί ποίθηση ότι η Αίγυπτος είναι "καλά τοποθετημένη" για
σε σκληρές μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση των επιδο- να αντιμετωπίσει τυχόν εκροές, λόγω ύπαρξης υγιών
μάτων ενέργειας, η επιβολή νέων φόρων και η επιβολή συναλλαγματικών αποθεμάτων, τα οποία έφθασαν τα
κυμαινόμενου νομίσματος.
$44,258 δισ. στο τέλος της οικονομικής χρήσης
Το ΔΝΤ διατήρησε την προηγούμενη πρόβλεψη 5,5% 2017/18.
για την αύξηση του ΑΕΠ της Αιγύπτου κατά τη χρήση
2018/19, που υποστηρίζεται από την ανάκαμψη του του- Η Αίγυπτος προσελκύει τους επενδυτές σε αναδυόμερισμού και την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου. νες αγορές
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της κε- Οι επενδυτές σε αναδυόμενες αγορές βρίσκουν σταθεντρικής τράπεζας, η χώρα κέρδισε $2,27 δισ. σε τουρι- ρότητα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τη «λευκή βίβλο»
στικά έσοδα το τρίμηνο από τον Ιανουάριο έως τον που συντάχθηκε από τον τομέα διαχείρισης περιουσιαΜάρτιο, Το Ταμείο δήλωσε πάντως ότι θα πρέπει να κών στοιχείων του μεγάλου τραπεζικού ομίλου NBD
βοηθήσει την Αίγυπτο να μειώσει το συνολικό έλλειμμα των Εμιράτων, από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 2,6% το κεφαλαίων Jupiter.
2018/19, σε σχέση με προηγούμενη πρόβλεψη 4%.
Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Αίγυπτος είχε το υψηλότερο
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει ένα δυναμικό στην περιοχή, ιδίως με τη σταθεροποίηση της
χρηματοδοτικό κενό ύψους $1 δισ. για το τρέχον έτος, οικονομίας της και τις προοπτικές για ανάπτυξη μεσοτο οποίο θα μπορούσε να καλύψει είτε με έκδοση ευρω- πρόθεσμα. Διάφοροι παράγοντες που δημιούργησαν
ομολόγων είτε από το αποθεματικό της, υποδηλώνοντας αυτές τις προοπτικές, μεταξύ των οποίων είναι το σταθεότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ξανά τις ρό νόμισμα, τα σταθερά συναλλαγματικά διαθέσιμα και
διεθνείς αγορές φέτος. Εκτιμά επίσης ότι το εξωτερικό η ομαλοποίηση του πληθωρισμού (από 33% το 2017 σε
χρέος αναμένεται να ανέλθει σε $91,5 δισ., σε σύγκριση 11,4% Μάιος 2018), εξηγούν το λόγο για τον οποίο η
προηγούμενη πρόβλεψή ύψους $85,2 δισ. που υπήρχε αιγυπτιακή οικονομία αναμένεται να απολαύσει μια πεστη δεύτερη ανασκόπηση.
ρίοδο ανακούφισης για το επόμενο ενάμισι έτος.
Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, σημειώθηκε η άνοδός Οι προοπτικές για την Αίγυπτο κρίθηκαν θετικές, με
του μετά την διακύμανση του νομίσματος στα τέλη του αρκετά βήματα σε εξέλιξη για εξασφάλιση της διατήρη2016, δεδομένου ότι η χώρα είναι εξαρτημένη από εισα- σης της προόδου, μεταξύ των οποίων είναι η αυτάρκεια
γωγές, πάνω από 30% πέρσι, αλλά οι αυξήσεις των τι- σε φυσικό αέριο, χαμηλότερα επιτόκια και η σταθερότημών έχουν παγώσει τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατες τα της χρηματιστηριακής αγοράς που αναμένεται να
περικοπές στις επιδοτήσεις ενέργειας από το ΔΝΤ προσφέρουν υψηλές αποδόσεις μέχρι και 50% τα επόμεέχουν, ωστόσο, ωθήσει τον πληθωρισμό στο επίπεδο να 2 χρόνια. Άλλες αναμενόμενες αποδόσεις λόγω της
του 14,4% τον Ιούνιο από 11,4% τον Μάιο. Το Ταμείο σταθερότητας είναι οι αυξανόμενοι μισθοί και το χαμηαναμένει ότι ο μέσος πληθωρισμός για τη χρήση
λότερο κόστος ακίνητης περιουσίας καθώς και η
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αύξηση των εξαγωγών που ενισχύονται από την αύξηση
των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής προσπάθειας
της Αιγύπτου από την EBRD ανέρχεται σε €3,5 δισ.
σε 4 χρόνια
Ο Υπουργός Τοπικής Ανάπτυξης της Αιγύπτου Mahmoud Sharawy πραγματοποίησε στις αρχές Ιουλίου συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Στη συνάντηση μελετήθηκαν οι τρόποι για την ενίσχυση της κοινής συνεργασίας στον καθαρισμό του καναλιού
Katshner που διέρχεται από τρεις διοικητικές περιφέρειες, δηλαδή Gharbiya, Daqahliya και Kafr El Sheikh. Το
έργο επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των
κατοίκων των τριών επαρχιών, μέσω χρηματοδότησης
της πρώτης φάσης από την EBRD ύψους €481 εκατ. Οι
δύο πλευρές συζήτησαν επίσης για την επέκταση των
τομέων συνεργασίας μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Τράπεζας. ειδικά στις επαρχίες της Άνω Αιγύπτου. Όπως ανακοινώθηκε, η Τράπεζα χρηματοδότησε πέρυσι αρκετά αναπτυξιακά έργα στην Αίγυπτο, συνολικής αξίας €1,4 δισ., φθάνοντας το συνολικό ύψος
της χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή διαδικασία
της Αιγύπτου τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα €3,5 δισ.
Αίγυπτος και Σουδάν ενισχύουν τη διμερή τους συνεργασία
Ενόψει της έντονης προσπάθειας της Αιγύπτου για την
αύξηση του εμπορίου με τους αφρικανικούς γείτονές
του, η Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας Sahar Nasr συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα
με τον Σουδανό Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας Idriss
Sulaiman για να συζητήσουν τον τρόπο ενίσχυσης της
διμερούς συνεργασίας στην επόμενη φάση. Η κα. Nasr,
αφού προέβαλε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα
επενδυτική νομοθεσία εξέφρασε την ελπίδα για αύξηση
του όγκο των επενδύσεων του Σουδάν στην Αίγυπτο
υπό το πρίσμα των διακεκριμένων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας και της ακίνητης περιουσίας.
Σημειώνεται ότι ο όγκος των αιγυπτιακών επενδύσεων
στο Σουδάν αξίας περίπου EGP14 δισ., αφορά πάνω από
78 έργα από ισάριθμους επιχειρηματίες και αιγυπτιακές
εταιρείες, ενώ το Σουδάν έχει επενδύσεις περίπου $92
εκατ. στην Αίγυπτο μέσω 391 επιχειρηματιών και σουδανικών εταιρειών. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών εκτιμάται σε περίπου $529
εκατ., που ισοδυναμεί με EGP10,7 δισ., και τα αιγυπτιακά αγαθά εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε μεγάλες
ποσότητες στην αγορά του Σουδάν, απολαμβάνοντας
την εμπιστοσύνη των Σουδανών.
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Από την πλευρά του, ο Σουδανός Υπουργός τόνισε ότι η
σημερινή συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν είναι μικρότερη από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των
δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αύξησης του
όγκου της οικονομικής συνεργασίας και των αμοιβαίων
επενδύσεων στις δύο χώρες. Ο κ. Sulaiman τόνισε επίσης την ανάγκη να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας στην
Αίγυπτο και το Σουδάν να διεξάγει κοινά έργα σε τομείς
όπως η κτηνοτροφία και η ακίνητη περιουσία ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών, ζητώντας από τους Σουδανούς επενδυτές να εισφέρουν περισσότερες επενδύσεις στην αιγυπτιακή αγορά. Ο Σουδανός υπουργός είπε ότι τη χώρα του προσφέρει όλες τις ευκαιρίες για τους Αιγύπτιους επενδυτές να
επεκταθούν στο Σουδάν, επαινώντας τις οικονομικές και
επενδυτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η κυβέρνηση της Αιγύπτου κατά την παρελθούσα περίοδο,
γεγονός που θεωρήθηκε ότι παροτρύνει τους Σουδανούς
επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Αίγυπτο. Σύμφωνα
μάλιστα με εκτίμησή του, εάν η Αίγυπτος και το Σουδάν
συνεργάζονται σε οικονομικό επίπεδο, αυτό θα συμβάλει στην άνοδο και των δύο οικονομιών στην κορυφή
της αφρικανικής ηπείρου.
Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας του Σουδάν Bahr Idriss
Abu Garda και η Υπουργός Υγείας και Πληθυσμού της
Αιγύπτου Hala Zayed υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα πρωτόκολλο για την υγεία που αφορούσε την παροχή περίθαλψης στους Σουδανούς ασθενών παρόμοιας
με αυτή που προσφέρεται στους Αιγύπτιους. Το πρωτόκολλο συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των ζητημάτων των Σουδανών ασθενών που πηγαίνουν
για θεραπεία στο Κάιρο. Από την άλλη πλευρά, η Αιγύπτου φιλοξένησε την περασμένη εβδομάδα σειρά τριμερών συναντήσεων με το Σουδάν και την Αιθιοπία για να
συζητήσουν τη δημιουργία κοινών αναπτυξιακών
έργων. Το κοινό αναπτυξιακό ταμείο που έχει δημιουργηθεί θα αξιοποιηθεί στην εκτέλεση έργων που σχετίζονται
με
το
Μεγάλο
Αιθιοπικό
φράγμα
«Αναγέννηση» (GERD), το οποίο θα συμβάλει στην
ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των τριών
χωρών. Το Σουδάν υποστηρίζει το φράγμα που θα παράγει ενέργεια 6.000 MW, καθώς θα παρέχει ηλεκτρισμό και άρδευση και θα τακτοποιεί το πρόβλημα από τις
πλημμύρες.
Η Κίνα δεσμεύει δάνεια $20 δισ. για τα αραβικά κράτη
Η Κίνα θα παράσχει στα αραβικά κράτη μεταξύ των
οποίων και η Αίγυπτος δάνεια ύψους $20 δισ. για οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρόεδρος Xi Jinping σε
κορυφαίους άραβες αξιωματούχους την Τρίτη 10/7.
Τα χρήματα θα διατεθούν για «έργα που θα παράγουν
καλές ευκαιρίες απασχόλησης και θετικές κοινωνικές
επιπτώσεις στα αραβικά κράτη που έχουν ανάγκες ανασυγκρότησης», δήλωσε ο Xi, χωρίς να παράσχει
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περαιτέρω λεπτομέρειες. Η προσφορά αυτή συνιστά
μέρος ενός ειδικού κινεζικού προγράμματος για
«οικονομική ανασυγκρότηση» και «βιομηχανική αναζωογόνηση», δήλωσε ο Xi στους συμμετέχοντες σε φόρουμ Κίνας-Αραβικών Κρατών στη «μεγάλη αίθουσα
του λαού» στο Πεκίνο.
Το Πεκίνο είναι επίσης διατεθειμένο να παράσχει ακόμη
ένα δισεκατομμύριο γιουάν σε χώρες της περιοχής για
να «οικοδομήσει ικανότητα διατήρησης της σταθερότητας», δήλωσε ο Xi, χρησιμοποιώντας έναν όρο που συνήθως συνδέεται με την αστυνόμευση και την επιτήρηση.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Xi επιβλέπει
μια συντονισμένη προσπάθεια για την επέκταση της
κινεζικής επιρροής στη Μέση Ανατολή και την Αφρική,
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής της πρώτης
στρατιωτικής βάσης της χώρας στο Τζιμπουτί του Αραβικού Συνδέσμου. Η Κίνα έχει ήδη προσφέρει τεράστια
ποσά στις αραβικές χώρες, με μόνο το Τζιμπουτί να έχει
λάβει περίπου $1,3 δισ., σύμφωνα με εκτιμήσεις της
αμερικανικής πρωτοβουλίας China Africa Research Initiative.
Η «γενναιοδωρία» της Κίνας έχει, πάντως, προκαλέσει
ανησυχίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
για την ευπάθεια των φτωχών εθνών σε τέτοιο τεράστιο
χρέος. Πέρυσι, η Σρι Λάνκα αναγκάστηκε να παραδώσει
στην Κίνα τον πλειοψηφικό έλεγχο του λιμένα Hambantota, αφού δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει τα δάνειά της.
Στο επίκεντρο του οράματος του Xi είναι η πρωτοβουλία "Belt and Road", ένα πρόγραμμα ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολλαρίων, που εκτιμάται ως μια σύγχρονη
αναβίωση του αρχαίου δρόμου του μεταξιού, δια του
οποίου κάποτε μεταφέρονταν υφάσματα, μπαχαρικά και
πολλά άλλα αγαθά μεταξύ Ασίας, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Η θέση των αραβικών κρατών στο
κέντρο της αρχαίας εμπορικής οδού τα καθιστά
"φυσικούς εταίρους" στη νέα επιχείρηση της Κίνας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η σύνοδος κορυφής θα τελειώσει με μια συμφωνία συνεργασίας σχετικά
με την πρωτοβουλία. «Η Κίνα καλωσορίζει ευκαιρίες
συμμετοχής στην ανάπτυξη λιμένων και την κατασκευή
σιδηροδρομικών δικτύων στα αραβικά κράτη» ως μέρος
ενός «δικτύου logistics που συνδέει την Κεντρική Ασία
με την Ανατολική Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό με τη
Μεσόγειο», δήλωσε ο Xi.
Το σχέδιο, το οποίο έχει ήδη χρηματοδοτήσει λιμένες,
δρόμους και σιδηρόδρομους σε όλο τον κόσμο, έχει
προκαλέσει ενδιαφέρον και ανησυχία σε πολλές χώρες,
με ορισμένους να το βλέπουν ως παράδειγμα κινεζικού
επεκτατισμού.
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της στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία
είχε ανακοινωθεί νωρίτερα στη διάρκεια του Ιουλίου και
επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση
των συνθηκών ζωής του πληθυσμού και την ανάπτυξη
του ανθρώπινου παράγοντα, ενώ στοχεύει σε αναπτυξιακό ρυθμό 8% και δημόσιο χρέος 80% - 85% του ΑΕΠ
έως το τέλος του οικονομικού έτους 2021/22.
Έγκριση νομοσχεδίου για τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών από το κοινοβούλιο
Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε στο τέλος Ιουλίου
τη νέα νομοθεσία για τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών (“Public Contracts Act”). Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της εν λόγω νομοθεσίας για τους δημόσιους
διαγωνισμούς αναμένεται να έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση εντός περιόδου εξαμήνου. Κύριους σκοπούς
της νομοθεσίας, η οποία αντικαθιστά τον ισχύοντα νόμο
89/1998, αποτελούν η άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου
στις κρατικές δαπάνες και ο περιορισμός τους, καθώς
και η εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς, αλλά και η αποκέντρωση και απλοποίηση των διαδικασιών κρατικών
προμηθειών. Όπως έχει αναφέρει ο οικονομικός Τύπος,
η νέα νομοθεσία δίνει στις επιχειρήσεις που μετέχουν σε
αιγυπτιακούς δημόσιους διαγωνισμούς πρόσθετα δικαιώματα σε ότι αφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση, καθώς και την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών. Επίσης, ενισχύει το ρόλο του ιστορικού
εκάστης συμμετέχουσας επιχείρησης ως κριτηρίου επιλογής αναδόχων, πέραν του βασικού κριτηρίου της τιμής, εισάγει σύστημα διαγωνιστικών διαδικασιών δύο
σταδίων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το ύψος της απαιτούμενης κατάθεσης εγγύησης συμμετοχής ως ποσοστού
επί της αξίας της σύμβασης, με στόχο την προσέλκυση
περισσότερων επιχειρήσεων σε κρατικούς διαγωνισμούς.

Στις αρχές του 2019 η εκταμίευση της 5ης δόσης της
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΔΝΤ
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Maait στο τέλος Ιουλίου, η εκταμίευση της πέμπτης δόσης της τριετούς χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $12 δισ.,
αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2019,
αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση
της προόδου του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων από κλιμάκιο του Ταμείου που θα επισκεφθεί τη
χώρα το Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι νωρίτερα στη διάρκεια του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η
εκταμίευση της τέταρτης δόσης, ύψους $2 δισ., η οποία
ανέβασε το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων προς
την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ως άνω χρηματοδοτικής
Ψήφος εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο προς την διευκόλυνσης σε $8 δισ.
κυβέρνηση Madbouly
Στις 25/7 η νέα αιγυπτιακή κυβέρνηση υπό τον Π/Θ κ.
Madbouly έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έδωσε την έγκρισή

ΙΟΥΛΙΟΣ

2018

Συνεργασία Αιγύπτου – Ε.Ε.
Στις 17/7 η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου
ενέκρινε προεδρικό διάταγμα προς υλοποίηση χρηματοδοτικής συμφωνίας με την Ε.Ε. με σκοπό τη διασυνοριακή συνεργασία, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI
Cross Border Cooperation (CBC) Med 2014-2020. Η
συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί στις αρχές Ιανουαρίου
2018, καλύπτει τη διασυνοριακή συνεργασία στους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυρίως μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ενίσχυσης του συστήματος εκπαίδευσης,
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και προστασίας περιβάλλοντος και μετρίασης των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής.
Επιπλέον, όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος
με βάση σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Προμηθειών
κ. Moselhy, η Αίγυπτος συνεργάζεται με την Ε.Ε., μέσω
προγράμματος τεχνικής βοήθειας αξίας €1 εκατ., με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης εμπορικών σημάτων, τόσο εγχώριων, όσο και αλλοδαπών. Σύμφωνα με τον κ. Moselhy, το
χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα θα βοηθήσει
τόσο στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των περίπου
400.000 εμπορικών σημάτων που υπάρχουν στην Αίγυπτο, καθώς και στη δημιουργία συστήματος online καταχώρησης σημάτων. Η αιγυπτιακή πλευρά αναμένει ότι η
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εμπορικών σημάτων θα
έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2018.
Έκδοση νέας νομοθεσίας για την ανάπτυξη της Άνω
Αιγύπτου
Στα μέσα Ιουλίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εξέδωσε νέα νομοθεσία με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη
της Άνω Αιγύπτου. Η εν λόγω νομοθεσία, η οποία είχε
λάβει προηγουμένως την έγκριση του κοινοβουλίου, ιδρύει την Upper Egypt Development Authority (UEDA),
που υπάγεται απ’ ευθείας στον Π/Θ της χώρας και έχει
σκοπό την υλοποίηση σειράς μεγάλων, στρατηγικού χαρακτήρα αναπτυξιακών έργων στα νότια της Αιγύπτου.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση είχε υποβάλει τη σχετική
νομοθεσία στο κοινοβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο,
ενώ αυτή εγκρίθηκε τελικά τον περασμένο Ιούνιο.
Επίσκεψη Προέδρου Al Sisi στο Σουδάν
Στο τέλος Ιουλίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi
πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Σουδάν,
στο πλαίσιο της συμφωνημένης πορείας προσέγγισης των
δύο χωρών κατόπιν των εντάσεων του πρόσφατου παρελθόντος και με σκοπό τη σύσφιγξη των διμερών σχέσεων
και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε όλους
τους τομείς. Οι Πρόεδροι των δύο χωρών, κ.κ. Al Sisi και
Al Bashir, συμφώνησαν μεταξύ άλλων την επιτάχυνση
των προσπαθειών για επίλυση του προβλήματος της κατανομής των υδάτων του ποταμού Νείλου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μεγάλου αιθιοπικού υδρο-
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ηλεκτρικού φράγματος επί των υφιστάμενων μεριδίων
που έχουν οι τρεις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες
(Αίγυπτος, Αιθιοπία, Σουδάν) επί των υδάτων του ποταμού. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία διασύνδεσης των ηλεκτρικών τους δικτύων, ενώ εκπονούνται μελέτες για τη σιδηροδρομική διασύνδεση των δύο χωρών
και προωθείται συμφωνία για την απελευθέρωση της διακίνησης αγαθών και της μετακίνησης προσώπων μεταξύ
της Αιγύπτου και του Σουδάν.
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, οι δύο Πρόεδροι
συμφώνησαν στη σύσταση ομάδας εργασίας με «σφικτό»
χρονοδιάγραμμα και με σκοπό την ταχεία χάραξη στρατηγικής για την άρση των εμποδίων στις σχέσεις των δύο
χωρών, που από αιγυπτιακής πλευράς ελπίζεται ότι θα
περιλαμβάνει και την άρση σουδανικών απαγορεύσεων
στις εισαγωγές αιγυπτιακών αγροτικών προϊόντων. Η εν
λόγω ομάδα εργασίας συμφωνήθηκε εξάλλου να επιβλέπει την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς και των μελλοντικών έργων αναβαθμισμένης
σιδηροδρομικής και οδικής διασύνδεσης των δύο χωρών.
Η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία που συνόδευσε τον Πρόεδρο Al Sisi περιέλαβε τους υπουργούς Εξωτερικών, Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης, Γεωργίας και Άμυνας. Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, ο κ. Al Sisi ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξαναεπισκεφθεί το Σουδάν
τον προσεχή Οκτώβριο.
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση εγκρίνει τη μερική ιδιωτικοποίηση 5 κρατικών εταιρειών
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
MENA, στα μέσα Ιουλίου η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τα ονόματα πέντε κρατικών επιχειρήσεων, μετοχές των οποίων πρόκειται να διατεθούν στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Πρόκειται για τους κρατικούς ομίλους Alexandria Mineral Oils Company (AMOC), Eastern Company, Alexandria Container & Cargo Handling Company,
Abu Qir Fertilizers Company και Heliopolis Company
for Housing & Development, οι οποίοι είναι ήδη εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, ωστόσο το αιγυπτιακό κράτος
αναμένεται να διαθέσει πρόσθετα, κατά βάση μειοψηφικά μετοχικά τους μερίδια, μειώνοντας έτσι το ποσοστό
της κρατικής συμμετοχής σε αυτούς. Όπως ανακοίνωσε
στο τέλος Ιουλίου ο Υπουργός Δημοσίων Επιχειρήσεων
ο κ. Tawfeek, το χρονοδιάγραμμα διάθεσης μετοχικών
μεριδίων των ως άνω κρατικών ομίλων θα ξεκινήσει με
τις εταιρείες Heliopolis Company for Housing & Development (εκτιμώμενο προς διάθεση μερίδιο 33%) και
Eastern Company (προς διάθεση μερίδιο 4,5%) τον Οκτώβριο, ενώ θα ακολουθήσουν το Νοέμβριο οι εταιρείες
Alexandria Mineral Oils Company (AMOC, προς διάθεση μερίδιο 20%) και Alexandria Container & Cargo Handling Company (προς διάθεση μερίδιο 30%) και το Δεκέμβριο η εταιρεία Abu Qir Fertilizers Company (προς
διάθεση μερίδιο 30%). Κατά τον κ. Tawfeek, το δεύτερο
κύμα μερικών ιδιωτικοποιήσεων μέσω του Χρηματιστη-
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ρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου
τριμήνου 2019, ωστόσο η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη
σε διαδικασία συζητήσεων σχετικά με το ποιες από τις 23
συνολικά υπό μερική ιδιωτικοποίηση κρατικές εταιρείες
θα μετάσχουν στο δεύτερο κύμα και ποια θα είναι τα ακριβή μετοχικά μερίδιά τους που θα διατεθούν.
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εκατ.
Παρεμπιπτόντως, όπως ανέφερε στο τέλος Ιουλίου το
κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA, η Αίγυπτος
υπέγραψε με τις ΗΠΑ πέντε συμφωνίες χρηματοδότησης
-μέσω επιχορηγήσεων- για την υλοποίηση αναπτυξιακών
projects στους τομείς γεωργίας, ανώτατης εκπαίδευσης,
επιστήμης και τεχνολογίας, υγείας και διακυβέρνησης,
Η IFC δεσμεύει κονδύλια $2 δισ. για τον ιδιωτικό το- συνολικής αξίας $45 εκατ.
μέα της Αιγύπτου
Η International Finance Corporation (IFC), του ομίλου
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
της Παγκόσμιας Τράπεζας, δέσμευσε χρηματοδοτικά Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια
κονδύλια της τάξεως των $2 δισ. με σκοπό την ανάπτυξη Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Κετου ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Αίγυπτο, με ντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE), αποφάσισε στις
έμφαση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ- αρχές Ιουλίου να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιγειας, όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος. Σύμ- τόκια στις καταθέσεις και στους δανεισμούς στα επίπεφωνα με σχετική διαβεβαίωση του διευθύνοντος συμβού- δα του 16,75% και 17,75% αντιστοίχως. Το προεξοφληλου της IFC, κ. Le Houérou, προς την Αιγύπτια Υπουρ- τικό επιτόκιο διατηρήθηκε επίσης αμετάβλητο στο
γό Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, στο 17,25%. Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, η MPC έκρινε
πλαίσιο πρόσφατης συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον, ότι η πολιτική διατήρησης αμεταβλήτων των βασικών
το εν λόγω ποσόν ενδέχεται να αυξηθεί με στόχο την πα- επιτοκίων παραμένει συνεπής με την επίτευξη της στοροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης σε εγχώρια χευμένης πορείας αποπληθωρισμού. Ο ετήσιος δείκτης
επενδυτικά σχέδια, με έμφαση σε εκείνα μικρομεσαίων και ο πυρήνας του πληθωρισμού κατέγραψαν το Μάιο
επιχειρήσεων.
επίπεδα 11,4% και 11,1% αντίστοιχα, τα χαμηλότερα
επίπεδα από τον Απρίλιο του 2016. Μονοψήφιος πληΚυβερνητικές συζητήσεις για το αιγυπτιακό πρόγραμ- θωρισμός αναμένεται να επιτευχθεί μετά την εξάλειψη
του προσωρινού αποτελέσματος των διαταραχών της
μα “GOLDEN VISA”
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 27/7 προσφοράς. Από πλευράς οικονομολόγων, πιστεύεται
ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly διεξήγε σύσκεψη με στε- ότι η MPC θα διατηρήσει πιθανώς τα επιτόκια αμετάλέχη των Υπουργείων Οικιστικής Ανάπτυξης και Εσωτε- βλητα και στην προσεχή συνεδρίασή της. Η μερική
ρικών, με σκοπό την απλοποίηση και βελτιστοποίηση άρση των ενεργειακών επιδοτήσεων ήταν ένα σημαντιτων απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για τη χορή- κό γεγονός που επηρέασε την αγορά από την τελευταία
γηση θεωρήσεων εισόδου και διαμονής ξένων υπηκόων συνεδρίαση της MPC. Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Ιουοι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στη χώρα. Σημειώνεται ότι νίου, το Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου
με βάση το τρέχον καθεστώς, οι ελάχιστες απαιτούμενες αποφάσισε να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, στο
αξίες κτήσης των ακινήτων που απαιτούνται για τη χορή- πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης
γηση των ως άνω θεωρήσεων κυμαίνονται από $100.000 της Αιγύπτου. Υπό τις νέες τιμές, η βενζίνη 92-οκτανίων
για διάρκεια 1 έτους, έως $400.000 για διάρκεια 5 ετών. σημείωσε άνοδο από EGP5 ανά λίτρο σε EGP6,75, ενώ
αυτή με 95-οκτάνια αυξήθηκε από EGP6,6 ανά λίτρο σε
Οι ΗΠΑ «ξεμπλοκάρουν» τη χορήγηση στρατιωτικής EGP7,7 και το καύσιμο 80-οκτανίων αυξήθηκε από
EGP3,65 ανά λίτρο σε EGP5. Επίσης, το Υπουργείο
βοήθειας προς Αίγυπτο
Σύμφωνα με εγχώρια δημοσιεύματα που επικαλούνται ανακοίνωσε αύξηση της τιμής της φιάλης αερίου βουτασχετική ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ στις 25/7, νίου για οικιακή χρήση σε EGP50 αντί για EGP30 πρωη κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να άρει τους περιο- τύτερα, ενώ οι τιμές των φιαλών αερίου για εμπορική
ρισμούς που είχε επιβάλει όσον αφορά τη χορήγηση χρήση αυξήθηκαν σε EGP100 από EGP60 προηγουμέστρατιωτικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, ύψους $195 νως.
εκατ. σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι η αμερικανική
Διοίκηση είχε προ έτους αποφασίσει, μεταξύ άλλων, να
καθυστερήσει τη χορήγηση $195 εκατ. διμερούς στρατιωτικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, με την αιτιολογία ότι
η χώρα δε σημειώνει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος της
ετήσιας διμερούς στρατιωτικής βοήθειας που χορηγούν
οι ΗΠΑ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής
τους σχέσης ανέρχεται σε $1,3 δισ., ενώ εκείνο της ετήσιας διμερούς οικονομικής βοήθειας σε περίπου $250
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Η Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου κατάργησε τις πληρωμές τόκων για λογαριασμούς από EGP 3.000 και
κάτω
Πριν από την ως άνω πρόσφατη απόφαση, η καταβολή
για τόκους διεπόταν από σταθερό επιτόκιο για όλους
τους λογαριασμούς ανεξάρτητα από τη χρηματική τους
αξία, βασιζόμενη μόνο στη συχνότητα καταβολής των
τόκων (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια) και
κυμαινόταν μεταξύ 10,6% και 11,25%. Η νέα απόφαση
ακυρώνει την καταβολή τόκων για λογαριασμούς μέχρι
3.000 λίρες ενώ καθόρισε τα επιτόκια για μεγαλύτερες
καταθέσεις ως εξής: Για λογαριασμούς με EGP3.001
έως EGP5.000 ως εξής: οι μηνιαίες πληρωμές τόκων θα
είναι 8,6%, οι πληρωμές τριμηνιαίων τόκων θα είναι
8,7%, εξαμήνου στο 8,8% και ετήσια 9%. Για τους λογαριασμούς με EGP5.001 έως EGP100.000, οι μηνιαίες
πληρωμές τόκων θα είναι 9,3%, οι πληρωμές τριμηνιαίων τόκων θα είναι 9,4%, το εξάμηνο στο 9,5%, και το
ετήσιο 9,75%. Για τους λογαριασμούς με EGP100.000
έως EGP500.000, οι μηνιαίες πληρωμές τόκων θα είναι
10%, οι πληρωμές τριμηνιαίων τόκων θα είναι 10,1%,
εξαμηνιαίως σε 10,25%, και ετήσια στο 10,5%. Για τους
λογαριασμούς που υπερβαίνουν τις EGP500.000, οι μηνιαίες πληρωμές τόκων θα είναι 10,7%, οι πληρωμές
τριμηνιαίων τόκων θα είναι 10,8%, το εξάμηνο στο
10,95%, και ετήσια στο 1,25%.
Απώλειες του Αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου (EGX)
τον Ιούνιο
Το συνολικό κεφάλαιο της κεφαλαιαγοράς τον Ιούνιο
2018 έφτασε τις EGP910,8 διs., σε σύγκριση με τις
EGP930,3 δισ. τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας μείωση 2,1% και απώλειες EGP19,5 δισ. Σύμφωνα με τη
μηνιαία έκθεση του χρηματιστηρίου, όλοι οι δείκτες
υποχώρησαν συλλογικά. Ο δείκτης αναφοράς EGX 30
υποχώρησε 0,4% φτάνοντας τις 16.349 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης EGX 70 των κορυφαίων μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 4,5%,
φθάνοντας τις 805 μονάδες. Ο συνολικός δείκτης EGX
100 μειώθηκε κατά 3,56%, καταγράφοντας 2.062 μονάδες.
Η ασφαλιστική ομοσπονδία της Αιγύπτου σχεδιάζει
την κυκλοφορία ασφαλιστικού προϊόντος για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
Η Ασφαλιστική Ομοσπονδία της Αιγύπτου (IFE) σχεδιάζει την τοποθέτηση στην αγορά ενός νέου ασφαλιστικού προϊόντος που προορίζεται ειδικά για την κάλυψη
ζημιών και την άμβλυνση των οικονομικών και άλλων
συνεπειών λόγω εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Στα
εγκλήματα στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνονται η απώλεια κεφαλαίων λόγω ηλεκτρονικής απάτης, η κλοπή
ταυτότητας, η επιβολή κυρώσεων και η εκβίαση, καθώς
και η ηλεκτρονική επίθεση “phishing” και μέσω κακόβουλου λογισμικού.
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Οι επενδύσεις των τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα
της Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 1,2% τον Απρίλιο
2018
Οι τράπεζες στην Αίγυπτο επένδυσαν περίπου
EGP642,03 δισ. ($36 δισ.) στα κρατικά χρεόγραφα τον
Απρίλιο, ήτοι 1,2% χαμηλότερα από το προηγούμενο
μήνα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Κεντρικής
Τράπεζας της χώρας. Το Μάρτιο, οι επενδύσεις είχαν
καταγραφεί σε EGP650 δισ.
Οι επενδύσεις κρατικών τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα (T-bills) ανήλθαν τον Απρίλιο σε σχεδόν EGP326,59
δισ. Οι επενδύσεις ιδιωτικών και εξειδικευμένων τραπεζών ανήλθαν σε EGP271,97 δισ. και EGP12,67 δισ. αντίστοιχα. Οι ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στην Αίγυπτο είχαν επενδύσει σε T-bills αξίας περίπου
EGP30,8 δισ. τον Απρίλιο, αναφέρεται στην έκθεση.
Τέλος, το ισοζύγιο χρεογράφων αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,07%, φθάνοντας τις EGP1,213 τρισ. στα τέλη Απριλίου.
Στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για μεγέθη
τραπεζικού τομέα (3.2018)
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018
οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς της
οικονομίας εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 15,3% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017, ανερχόμενες συνολικά σε
EGP1,55 τρισ. Αύξηση κατά 21,4% σημείωσε, επίσης, το
ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες ως το
τέλος Μαρτίου 2018 έναντι του Μαρτίου 2017, φθάνοντας σε EGP3,467 τρισ. Το ύψος των τραπεζικών τοποθετήσεων σε χρεόγραφα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου παρουσιάστηκε στο εν λόγω χρονικό σημείο αυξημένο κατά 6,78% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε
EGP1,663 τρισ., ενώ το ύψος των στοιχείων ενεργητικού
του αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα εμφανίστηκε αυξημένο κατά 21,2% έναντι του Μαρτίου 2017 και ανήλθε σε
EGP5,109 τρισ. Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 75,1% των συνολικών
τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι
καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευσαν ποσοστό
78,3% των συνολικών ιδιωτικών καταθέσεων. Από τις
συνολικές τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα,
το 35,2% απορροφήθηκε από τη βιομηχανία, το 28,9%
από διάφορους κλάδους υπηρεσιών, το 9,9% από το εμπόριο, το 1,1% από τη γεωργία και το 24,7% από τα
νοικοκυριά.
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Δημοσιεύματα περί εξόδου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος από την Αίγυπτο
Όπως ανέφερε στο τέλος Ιουλίου ο εγχώριος οικονομικός
Τύπος, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) ενέκρινε
πρόσφατα αίτημα της εδώ θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (NBG Egypt) για έξοδό της από την αιγυπτιακή τραπεζική αγορά, που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών να μειώσουν
δραστικά την παρουσία τους στο εξωτερικό, στο πλαίσιο
του προγράμματος της Ε.Ε. για την εξυγίανση και αναδιάρθρωσή τους. Κατά τα δημοσιεύματα, εντός του Αυγούστου, η NBG Egypt θα μπορεί να αρχίσει να δέχεται
προσφορές από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα για την αγορά του χαρτοφυλακίου και των περιουσιακών της στοιχείων. Σημειώνεται ότι η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στην Αίγυπτο περιλαμβάνει 17 υποκαταστήματα.
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λάξουν πληροφορίες, επενδυτικές ευκαιρίες και εμπειρίες
στην αγορά, ενώ, παράλληλα, θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες που θα ενισχύσουν το εμπόριο μεταξύ των αφρικανικών κρατών.
Η έκθεση θεωρείται ο πρώτος καρπός της αφρικανικής
ηπειρωτικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (AfCFTA)
που υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο από 44 αφρικανικές χώρες. Η AfCFTA συγκεντρώνει δυναμικό πάνω από
1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στην ίδια αγορά και είναι
το μεγαλύτερο μπλοκ στον κόσμο από άποψη αριθμού
κρατών-μελών Με τη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο,
όπως η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών και των μη
δασμολογικών φραγμών που προβλέπονται στο πλαίσιο
της εν λόγω συμφωνίας, οι αφρικανικές χώρες ελπίζουν
στην ενίσχυση των ενδοηπειρωτικών συναλλαγών.
Σε ό,τι αφορά στις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ της Αιγύπτου και των αφρικανικών χωρών, αυτές πλησίασαν τα
$500 εκατ. κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2018, σε
σύγκριση με $360 εκατ. το προηγούμενο έτος σύμφωνα
με την πλέον πρόσφατη έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου (CAPMAS). Η έκθεση έδειξε, ειδικότερα, ότι ο όγκος των αιγυπτιακών εξαγωγών προς τις
αφρικανικές χώρες αυξήθηκε στα $364,4 εκατ. κατά τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018, έναντι
$242,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΤΕπ και NBE για
χρηματοδότηση ΜΜΕ
Στο τέλος Ιουλίου, η National Bank of Egypt (NBE) και
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν
χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €375 εκατ. για τη χρηματοδότηση αιγυπτιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η
συμφωνία υπογράφηκε από τον πρόεδρο της NBE κ.
Okasha και τη αρμόδια για τις χώρες Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής διευθύντρια της ΕΤΕπ, κα Palanza.
Αλλαγή ηγεσίας στη Γενική Αρχή Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI)
Στις 31/7, ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly όρισε τον κ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Αίγυπτος θα διοργανώσει την πρώτη διεθνή εμπο- Mohsen Adel, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
ρική έκθεση της Αφρικής (IATF) τον προσεχή Δεκέμ- στο χρηματοοικονομικό κλάδο, ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Γενικής Αρχής Επενδύσεων & Ελευθέρων
βριο
Η Αίγυπτος πρόκειται να διοργανώσει την πρώτη αφρι- Ζωνών (GAFI), σε αντικατάσταση της κας Mona Zobaa.
κανική εμπορική έκθεση από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου Η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα
2018 με τη συμμετοχή πάνω από 50 αφρικανικών χωρών, Nasr, στην οποία υπάγεται η GAFI, δήλωσε σχετικά ότι ο
δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας Προώ- διορισμός του κ. Adel συμβαδίζει με τη βούληση της κυθησης Εξαγωγών κ. Sherine El-Shorbagy.
βέρνησης να αναδομήσει και αναβαθμίσει την εν λόγω
Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη του είδους στον κόσμο και υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για έναν από τους βασιπρόκειται να διοργανωθεί από την Αίγυπτο μετά από α- κότερους πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της Αιγύνταγωνισμό τόσο με το Μαρόκο όσο και με τη Νότια πτου, που είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδιαίΑφρική. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η διάθεση περίπου τερα στους κλάδους βιομηχανίας, κατασκευών και τηλε40 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε αφρικανικές χώρες πικοινωνιών.
για να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να παρουσιάσουν
τις σημαντικότερες επενδύσεις τους. Από πλευράς διοργανωτών αναμένεται η συμμετοχή περισσότερων από
1.000 εκθετών και 4.500 αγοραστών που θα αντιπροσωπεύουν 55 αφρικανικές χώρες. Η έκθεση αναμένεται επίσης να καλωσορίσει έως και 100.000 αφρικανικούς και
60.000 ντόπιους επισκέπτες.
Ο El-Shorbagy υπογράμμισε ότι η έκθεση θα ενισχύσει
τις ενδοαφρικανικές εμπορικές ανταλλαγές στο στόχο
του επιπέδου των $3 δισ. ετησίως, ιδίως στους τομείς των
γεωργικών προϊόντων, των βιομηχανιών τροφίμων, των
δομικών υλικών, των χημικών προϊόντων και της μηχανικής. Η IATF 2018 αναμένεται ότι θα αποτελέσει μια
σπουδαία ευκαιρία για τις αφρικανικές χώρες να ανταλ-
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νηση 1,7 εκατομμύρια κατοικίες.
Η κα Nasr συζήτησε επίσης με τα μέλη της αντιπροσωπείας της Π.Τ το θέμα της ανάπτυξης στο Σινά. Και οι
δύο πλευρές συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία της
ταχείας υποστήριξης από την Π.Τ. για τη συμβολή στην
ανάπτυξη της χερσονήσου του Σινά, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους της.
Εκτός από την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αίγυπτος έχει συνομιλίες και με άλλες πηγές χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη της χερσονήσου η οποία δεν διαθέτει βασικές
υποδομές και έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας. Το σχέδιο
της χώρας για την ανάπτυξη του Σινά θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2022 με κόστος περίπου EGP275 δισ.
($ 15,6 δισ.), όπως δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος
Η Αίγυπτος σε συνομιλίες με την Παγκόσμια Τράπεζα Ibrahim Mahlab τον περασμένο Απρίλιο.
για επιπλέον κεφάλαια ύψους $500 εκατ. για έργα
κοινωνικής στέγασης
Εγκρίθηκε το νέο έργο “IL Bosco” της Misr Italia
Η Αίγυπτος άρχισε συνομιλίες με την Παγκόσμια Τράπε- στην Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου
ζα την Τρίτη 10/7/2018 με σκοπό τη συγκρότηση ταμεί- Η αιγυπτιακή εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Misr Italia, η
ου $500 εκατ. για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοι- οποία προωθεί τη ναυαρχίδα της “IL Bosco” στη νέα
νωνικής στέγασης της χώρας που απευθύνονται σε νοικο- πρωτεύουσα της χώρας, έλαβε πρόσφατα την απαραίτητη
κυριά χαμηλού εισοδήματος, ανακοίνωσε το Υπουργείο υπουργική έγκριση για το έργο αυτό.
Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας. Η Παγκόσμια Το έργο θα καλύψει πάνω από 200 feddans μεταξύ απόΤράπεζα, σημειωτέον, είχε χρηματοδοτήσει, αρχικά, τα κλειστικών οικιστικών περιοχών και θα συνδεθεί με τις
προγράμματα κοινωνικής στέγασης στην Αίγυπτο με κύριες γραμμές μεταφοράς στην καρδιά της νέας πρωτεύάλλα $500 εκατ. το 2015.
ουσας. Σχεδιάζεται, ιδίως,
με πρόβλεψη από τα
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πρόσθετη χρηματο- «κατακόρυφα δάση» μέχρι τα ήσυχα λιβάδια, η διαμόρδότηση για την επέκταση της βάσης των δικαιούχων του φωσή του σε ένα οικολογικό καταφύγιο στην πόλη αποκυβερνητικού προγράμματος, με την ομάδα της Παγκό- τελώντας μια επαναστατική ιδέα που θα εφαρμοστεί στη
σμιας Τράπεζας να επαινεί την μέχρι τώρα «μεγάλη επι- Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για πρώτη φορά
τυχία» που επιτεύχθηκε στα έργα. Η αρμόδια Υπουργός στην ιστορία της εταιρείας.
κα. Nasr επεσήμανε τη σημασία της συνέχισης της συμ- Η αναμενόμενη νέα πρωτεύουσα, που έχει χαραχθεί 45
βολής της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη στήριξη του το- χιλιόμετρα ανατολικά του Καΐρου, αποτελεί μέρος του
μέα της στέγασης στην Αίγυπτο, ιδίως των έργων κοινω- σχεδίου της αιγυπτιακής κυβέρνησης να επεκτείνει τις
νικής στέγασης, η οποία κρίθηκε ως προτεραιότητα από αστικές περιοχές για να αντιμετωπίσει την ταχεία πλητον Πρόεδρο Al Sisi, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συ- θυσμιακή ανάπτυξη του κράτους και να βελτιώσει την
νεχίζει τις προσπάθειες που συνδέονται με την εκτέλεση υποδομή του έθνους. Θα αποτελέσει έναν κόμβο 270 τετου προγράμματος κοινωνικής στέγασης, για τη στέγαση τραγωνικών μιλίων με 21 κατοικημένες περιοχές για να
των πολιτών σε προσιτές τιμές.
φιλοξενήσει πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Θα διαθέτει
Το 2014 η Αίγυπτος ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την 1.250 τζαμιά και εκκλησίες, ένα συνεδριακό κέντρο
κατασκευή ενός εκατομμυρίου σπιτιών, με στόχο την 5.000 θέσεων, σχεδόν 2.000 σχολεία και κολέγια, πάνω
εξασφάλιση κατάλληλων κατοικιών για οικογένειες χα- από 600 ιατρικές εγκαταστάσεις και ένα πάρκο που αναμηλού εισοδήματος στο πλαίσιο του Ταμείου Κοινωνικής μένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Στέγασης (SHF) της χώρας. Στη συνέχεια, το 2015, η
Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 4 κρατικοί εργολάβοι για την ανάπτυξη των φάσεων I
$500 εκατ. για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ιδιοκτη- και II του έργου Maadi View El Shorouk
σία και ενοικίασης κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές εταιρείες της Αιγύεισοδήματος στην Αίγυπτο, πληθυσμού που ανέρχεται πτου επιδιώκουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη της πρώαντίστοιχα σε 3,6 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανο- της και της δεύτερης φάσης του έργου Maadi View στην
μένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων δικαιούχων που ζουν πόλη El Shorouk, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Maadi
κάτω από φτώχειας, για μια πενταετία, τη διάρκεια του Company for Development and Reconstruction, μέσα
προγράμματος.
στους επόμενους δύο μήνες. «Οι τέσσερις εταιρείες είναι
Το Φεβρουάριο του 2018, το Υπουργείο Οικιστικής Α- οι Al-Abd, Rolin, Atlas General Contracting and Real
νάπτυξης της Αιγύπτου δήλωσε ότι τα τελευταία τέσσερα Estate Investments and Air Condition and Elevators
χρόνια κατασκευάστηκαν και πωλήθηκαν από την κυβέρ- Works Company, Cairo for Contracting and Real Estate
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Παράδοση 4 έργων υποδομής στην Αίγυπτο πριν από
το τέλος του έτους από την κρατική εταιρεία Rolin
Η Αιγυπτιακή κρατική Γενική Κατασκευαστική Εταιρεία
- Rolin επιδιώκει να παραδώσει πριν από το τέλος του
2018 τέσσερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας και θα χρηματοδοτηθούν από
τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί μέρος του σχεδίου του κράτους για
την ανάπτυξη χωριών και περιφερειών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rolin κ. Fathy Sayed, αναφέροντας
ότι τα έργα υποδομής, τα οποία θα συμπεριλάβουν την
εγκατάσταση σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, θα κοστίσουν EGP400 εκατ. ($22,4 εκατ.).
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Investment», δήλωσε ο πρόεδρος του Maadi Co., Mohamed Abd El Kereem. Οι δύο φάσεις πρόκειται να εκτελεστούν σε έκταση 136 feddans, με κόστος EGP500
εκατ. ($28 εκατ.).
3 κρατικές εργολαβικές εταιρείες υποβάλλουν προσφορά για μεγάλα έργα στις διοικητικές περιφέρειες
της Αιγύπτου
Τρεις αιγυπτιακές κατασκευαστικές εταιρείες του δημόσιου τομέα υπέβαλαν προσφορές για την εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής σε περιφέρειες της χώρας, ύψους
EGP1 δισ. ($55,8 εκατ.), σύμφωνα με επίσημη πηγή από
την κρατική εταιρεία Holding for Construction and Development (HCCD). Οι εν λόγω τρεις κρατικές εταιρείες
είναι οι Moukhtar Ibrahim, Rolin και El Nasr Co for
Building and Construction (EGYCO), αντίστοιχα.
Τα εμβληματικά έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσει ο
όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, περιλαμβάνουν τρεις
σταθμούς επεξεργασίας πόσιμου ύδατος τριπλής επεξεργασίας σε ένα αρκετά χωριά στις επαρχίες Sharqiya, Beheira και Kafr el Sheikh, αλλά και δίκτυα για πόσιμο νερό και αποχετευτικά δίκτυα. Διευκρινίστηκε επίσης ότι
άλλοι πέντε εργολάβοι του δημόσιου τομέα έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση γιγαντιαίων έργων κοινής
ωφέλειας στη νέα διοικητική πρωτεύουσα του κράτους,
περίπου 45χλμ. ανατολικά του Καΐρου.
Συμφωνία Αιγύπτου-Ε.Ε.-Γερμανίας για ανάπτυξη
έργων υποδομών
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, πρόσφατα
η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέγραψε στο Κάιρο συμφωνία
με την Ε.Ε. και το γερμανικό οργανισμό αναπτυξιακής /
τεχνικής συνεργασίας GIZ, με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος αξίας €30 εκατ. κατά την προσεχή τετραετία, με σκοπό την κατασκευή υποδομών κοινωφελών
υπηρεσιών σε 9 παραγκουπόλεις στην ευρύτερη περιοχή
του Καΐρου. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται
από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μείωση των καθυστερούμενων οφειλών προς ξένες
εταιρείες
Οι καθυστερούμενες οφειλές προς τους παραγωγούς πετρελαίου βρίσκονται τώρα κάτω από τα πριν από την εξέγερση του 2011 επίπεδα. Τα εν λόγω καθυστερούμενα
ποσά μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα, φθάνοντας
στα $1,2 δισ. στο τέλος της χρήσης 2017/18, χαμηλότερα
από το προηγούμενο ελάχιστο επίπεδο των $1,35 δισ. το
2010, ανακοίνωσε την Πέμπτη 5/7 ο Υπουργός Πετρελαίου Tarek El-Molla. Η Αίγυπτος προτίθεται να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλονται στις διεθνείς εταιρείες πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2019, όπως δήλωσε. Το
σύνολο των καθυστερούμενων οφειλών, από $2,1 δισ. το
Φεβρουάριο μειώθηκε περαιτέρω.
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Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει το στόχο της Αιγύπτου να καταστεί περιφερειακός κόμβος για το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου
Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει το στόχο της Αιγύπτου να καταστεί περιφερειακός κόμβος για την εμπορία
πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναφέρει δήλωση του
Υπουργείου Πετρελαίου της χώρας. Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο υπουργός πετρελαίου Tarek El
-Molla συναντήθηκε με τον εκτελεστικό διευθυντή της
Παγκόσμιας Τράπεζας Merza Hasan, ο οποίος επισκέπτεται το Κάιρο για να συζητήσει τα μέσα συνεργασίας
μεταξύ της Αιγύπτου και της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς η τράπεζα ακολουθεί τις θετικές εξελίξεις στον πετρελαϊκό τομέα της Αιγύπτου. Οι κ.κ. El-Molla και Hasan
συζήτησαν σχέδια συνεργασίας με βάση τα οποία η συνεισφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας θα συνίσταται στη
χρηματοδότηση έργων σε πεδία πετρελαίου και φυσικού
αερίου.
Εξ άλλου, ο κ. Hasan με δήλωσή του επιβεβαίωσε την
πλήρη στήριξη της Π.Τ. στα σχέδια της Αιγύπτου να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, χρηματοδοτώντας υποδομές και τεχνική υποστήριξη. Ταυτόχρονα,
επισήμανε τη σημασία των έργων στην Αίγυπτο για την
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ
των χωρών που εμπλέκονται στο έργο. Πέρυσι, η Παγκόσμια Τράπεζα είχε χαρακτηρίσει την προσπάθεια της
Αιγύπτου για τον εκσυγχρονισμό του πετρελαϊκού τομέα
ως «εξαιρετικά ικανοποιητική».
Το Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου κ Al Sisi δήλωσε ότι το όνειρο να μετατραπεί η Αίγυπτος σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο έγινε πραγματικότητα, αναφερόμενος σε ορισμένες συμφωνίες αερίου που υπογράφηκαν πρόσφατα στη χώρα, καθώς και στις προσπάθειες
για την επίτευξη αυτονομίας την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Εν τω μεταξύ, η χώρα θέσπισε νέο νόμο για το φυσικό αέριο, επιτρέποντας τον
ανταγωνισμό στην αγορά, μέσω χορήγησης αδειών εισαγωγής φυσικού αερίου σε ιδιωτικές εταιρείες.
Σε 2 χρόνια η έναρξη κατασκευής του πρώτου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας της Dabaa
Σύμφωνα με κυβερνητική εξαγγελία, η κατασκευή του
πρώτου πυρηνικού σταθμού της χώρας, που πρόκειται να
κατασκευαστεί από τη Ρωσία, θα ξεκινήσει τα επόμενα
δύο έως δυόμισι χρόνια. Ο κυβερνητικός στόχος είναι το
δυναμικότητας 4.800 μεγαβάτ (MW) εργοστάσιο στο
Dabaa στο βόρειο τμήμα της χώρας να λειτουργήσει μεχρι το 2026, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου ενέργειας και ηλεκτρισμού. Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα και
το Κάιρο υπέγραψαν συμφωνία το 2015 για την κατασκευή του εν λόγω σταθμού στην Αίγυπτο, μέσω δανειοδότησης από τη Ρωσία για την κάλυψη του κόστους κατασκευής.
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Βήματα προς υλοποίηση του σχεδίου διασύνδεσης
Ηλεκτρισμού μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου
Ο Πρόεδρος Al Sisi, στη διάρκεια του Ιουλίου, διαβεβαίωσε σχετικά με την επιθυμία της Αιγύπτου να εμβαθύνει
την κοινή συνεργασία μεταξύ της χώρας του και της
Κύπρου σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον ενεργειακό
τομέα. Ειδικότερα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος δήλωσε ότι η
ηλεκτροπαραγωγή της Αιγύπτου αυξάνεται λόγω της
υλοποίησης μεγάλων έργων όπως οι σταθμοί συνδυασμένου κύκλου που εκτελούνται από τη Siemens. Όπως ανέφερε, τα υπό περάτωση εργοστάσια αναμένεται να παράγουν επιπλέον 14.400 MW, εκτός από τους νέους και
ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους προσθέτοντας ότι
«το θέμα αυτό προωθεί την υλοποίηση έργων ηλεκτρικής
διασύνδεσης μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης μέσω
της Κύπρου και της Ελλάδας». Οι εν λόγω σκέψεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης, στην οποία
συμμετείχαν ο υπουργός Ηλεκτρισμού Mohamed Shaker
και ο πρόεδρος του Strategic Council Euro Africa Interconnector κ. Λόνης Κασουλίδης. Κατά τον δεύτερο, το
έργο ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου
και Ελλάδας θεωρείται ένα mega-project που θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Αιγύπτου να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος ενώ η έκρηξη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στην ικανοποίηση
της εγχώριας ζήτησης και στη συνέχεια θα ενισχύσει τις
εξαγωγές, ειδικά στην Ευρώπη, όπως τόνισε. Ο Κύπριος
Πρέσβης στο Κάιρο, κ. Χάρης Μορίτσης, δήλωσε ότι το
αναμενόμενο έργο μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου θα ενισχύσει την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και
θα αυξήσει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επιπροσθέτως θα οδηγήσει στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου και
στη συνέχεια με την Ελλάδα, καθιστώντας έτσι, την Αίγυπτο σημαντικό ενεργειακό φορέα για την ευρωπαϊκή
ήπειρο. Από την πλευρά του, ο κ. Shaker τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας για την ηλεκτρική
ενέργεια με την Κύπρο, λέγοντας ότι η κίνηση θα ενισχύσει το όραμα του Προέδρου Al Sisi και θα ενεργοποιήσει
την κυβερνητική πολιτική για την εδραίωση του ρόλου
της Αιγύπτου ως περιφερειακού κέντρου ανταλλαγής
ενέργειας για την Ανατολική Μεσόγειο Περιοχή. Σε αυτό
το πλαίσιο, ο κ. Shaker ανακοίνωσε μια μελέτη σχετικά
με τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας 2000 MW μεταξύ Αιγύπτου και Ευρώπης που σχεδίαζε να υλοποιηθεί
κατά τη διάρκεια ενός εκτιμώμενου χρόνου. Ένα τέτοιο
βήμα αντανακλά τις προσπάθειες της Αιγύπτου να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου, όσον
αφορά την προσοχή που δόθηκε στην προώθηση των
έργων ηλεκτρικής σύνδεσης, δήλωσε ο Shaker. Ο κ.
Shaker επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
την ολοκλήρωση των μελετών του έργου, τονίζοντας ότι
το έργο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ενεργειακής ασφάλειας καθώς και
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στη διευκόλυνση της σύνδεσης των ηλεκτρικών πλεγμάτων μεταξύ Αιγύπτου και Ευρώπης. «Καταφέραμε να
θέσουμε τον ακρογωνιαίο λίθο για το νέο έργο που θα
προσφέρει οικονομικά και πολιτικά οφέλη στις ενδιαφερόμενες χώρες», δήλωσε ο κ. Shaker. Επιπλέον, ο Υπουργός προσπάθησε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση
της μελέτης για το έργο ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να
μπορέσει να παρουσιαστεί στον Πρόεδρο. Ο κ. Shaker
επεσήμανε τη σημασία που αποδίδεται στα έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η Αίγυπτος συμμετέχει ενεργά σε όλα τα περιφερειακά έργα
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αίγυπτος έχει συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες όπως η
Ιορδανία και η Λιβύη, ανέφερε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι διεξάγεται μελέτη σκοπιμότητας για την αύξηση
της δυναμικότητας των ηλεκτρικών συνδέσεων με την
Ιορδανία για να φτάσει τα 2000-3000 MW αντί των 450
MW που είναι σήμερα. Επί του παρόντος, πραγματοποιείται έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ
Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας με δυναμικότητα 3000
MW, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης αιχμής, όπου η
πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2021,
σημείωσε ο κ. Shaker. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η Αίγυπτος θα εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία μέσω της σύνδεσης τα απογεύματα και η Σαουδική
Αραβία θα εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην Αίγυπτο τα
βράδια, εκμεταλλευόμενη τη διαφορά στις ώρες αιχμής
των χωρών. Η διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας μελετάται επίσης προς τα νότια προς την κατεύθυνση της
αφρικανικής ηπείρου, δήλωσε ο Υπουργός.
Προς παύση εισαγωγών φυσικού αερίου από το 2019
Ο Υπουργός πετρελαίου, Tarek El-Molla, ανακοίνωσε
ότι οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί
να σταματήσουν μέχρι το τέλος του 2018, και επιπλέον
να προκύψει η δυνατότητα να ξεκινήσουν εξαγωγές στις
αρχές του επόμενου έτους. Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται ως
συνέπεια πρόσφατων ανακαλύψεων γιγάντιων κοιτασμάτων αερίων, ειδικά του Zohr. Ο Υπουργός πρόσθεσε
ότι τα χρέη της Αιγύπτου προς τις ξένες εταιρείες πετρελαίου μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010
έχοντας υποχωρήσει στα $1,2 δισ. έναντι $6,3 δισ. το
2012, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα τα καταβάλει
πλήρως μέχρι τα τέλη του 2019. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει
αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Αίγυπτο κατά τη
διάρκεια αυτού του έτους. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι
μετά την πρόσφατη μερική άρση των επιδοτήσεων, η
κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδοτεί περίπου το 25% της
τιμής των καυσίμων.
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Η Ε.Ε. θα ξεκινήσει την εισαγωγή φυσικού αερίου
από την Αίγυπτο στα τέλη του 2018
Η Ευρώπη θα αρχίσει να εισάγει φυσικό αέριο από την
Αίγυπτο στα τέλη του τρέχοντος έτους κατόπιν εκπλήρωσης των στόχων της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την
επίτευξη αυτάρκειας σε φυσικό αέριο, όπως δήλωσε την
Κυριακή 8/7 ο επικεφαλής της αιγυπτιακής κλαδικής
ένωσης για την ενέργεια.
Οι πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις του φυσικού
αερίου αποτέλεσαν «θείο δώρο» για την Αίγυπτο, καθώς
η χώρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εγχώρια ζήτηση αλλά και να καταστεί βασικός εξαγωγέας ενέργειας
στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Η κυβέρνηση ελπίζει
να σταματήσει την εισαγωγή ξένων πετρελαίων και φυσικού αερίου εξ ολοκλήρου μέχρι το 2019. Μετά την
επίτευξη αυτάρκειας σε φυσικό αέριο θα προκύψει πλεόνασμα για εξαγωγές που πλησιάζουν το ένα δισεκατομμύριο κυβικά πόδια, όπως δήλωσε ο Mohamed Saad Eldin, πρόεδρος της Ένωσης Επενδυτών Υγροποιημένου
Αερίου (LPG).
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή φυσικού αερίου σε 6,75 εκατομμύρια κυβικά
πόδια την ημέρα στο τέλος του τρέχοντος έτους μέσω
της ενεργοποίησης των νέων πεδίων αερίου, όπως το
γιγάντιο πεδίο Zohr και άλλων που επίσης εισέρχονται
στην πραγματική παραγωγή.
Η Αίγυπτος εξήγαγε φυσικό αέριο μέχρι το 2014, αλλά
χρειάστηκε να αναστείλει τις πωλήσεις προς το εξωτερικό προκειμένου να ανταποκριθεί στην τοπική ζήτηση
αλλά και επειδή σποραδικές επιθέσεις δολιοφθοράς στον
κύριο αγωγό της στην έρημο Σινά δεν επέτρεπαν την διοχέτευση φορτίων. Ωστόσο, η ανακάλυψη του Zohr τον
Αύγουστο του 2015 υπόσχεται να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της τοπικής ζήτησης και μπορεί ακόμη
και να μετατρέψει πάλι τη χώρα σε προμηθευτή φυσικού
αερίου στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Υπογραφή συμβάσεων για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου & φυσικού αερίου
Όπως ανέφερε στα μέσα Ιουλίου ο εγχώριος οικονομικός
Τύπος, το Υπουργείο Πετρελαίου υπέγραψε τρεις συμβάσεις για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα στις περιοχές του Κόλπου
Σουέζ και του Βορείου Σινά. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν με τους αιγυπτιακούς κρατικούς πετρελαϊκούς ομίλους EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation),
Ganope (South Valley Egyptian Petroleum Holding
Company) και τους βρετανικούς GHP Corporation και
Perenco Oil & Gas Company. Η πρώτη, που υπογράφηκε με τους ομίλους Ganope και GHP, προβλέπει τη διάνοιξη νέων φρεάτων στη χερσαία περιοχή παραχώρησης
δυτικά του Gabal El-Zayt, πλησίον των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Η δεύτερη, που υπογράφηκε με την
EGPC, προβλέπει την έρευνα στη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης Ras Fanar στον Κόλπο Σουέζ, ενώ η τρίτη,
που υπογράφηκε με την EGPC και την Perenco, προβλέπει την έρευνα στη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης βορείως του Σινά.
Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου, το Υπουργείο Πετρελαίου
(EGPC) υπέγραψε σύμβαση αξίας $46 εκατ. με το μεγάλο βρετανικό πετρελαϊκό όμιλο British Petroleum (BP)
για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης βορειοανατολικά του κοιτάσματος Ramadan, επίσης στον Κόλπο
Σουέζ.
Τέλος, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου
(EGPC) υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία αξίας πλησίον
των $40 εκατ. με το μεγάλο αμερικανικό όμιλο Apache
Corporation, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στην
περιοχή της Δυτικής Ερήμου, για την πραγματοποίηση
πρόσθετων ερευνών προς αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην εν λόγω περιοχή.

Σημαντική η παρουσία της ΕΝΙ στην Αίγυπτο
Η Eni έχει αφιερώσει το 70% των παγκόσμιων επενδύσεών της στην Αίγυπτο. Μέχρι στιγμής έχει διαθέσει
$8,4 δισ. στα πεδία Zohr και Nour της χώρας ενώ ένα
πρόσθετο ποσό ύψους $3 δισ. θα εγχυθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, σύμφωνα με δήλωση του
CEO του ομίλου κ. Claudio Descalzi.

Κυβερνητική ανακοίνωση περί σημαντικής αύξησης
των τιμών του φυσικού αερίου
Όπως ανακοίνωσε το τέλος Ιουλίου ο Αιγύπτιος Π/Θ κ.
Madbouly, από την 1η Αυγούστου πρόκειται να αυξηθούν οι εγχώριες τιμές διάθεσης φυσικού αερίου, τόσο
για ιδιωτική όσο και για εμπορική / βιομηχανική χρήση,
κατά ποσοστά που θα κυμανθούν σε μεταξύ 33% και
75%. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η τιμή για την κατανάλωση έως 30 κυβικών μέτρων αερίου θα αυξηθεί από
το σημερινό επίπεδο των EGP0,100 ανά κυβικό μέτρο,
σε εκείνο των EGP0,175 ($0,0098) ανά κυβικό μέτρο. Η
τιμή για την κατανάλωση από 30 έως 60 κυβικών μέτρων
αερίου θα αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο των
EGP0,175 ανά κυβικό μέτρο, σε εκείνο των EGP0,250
ανά κυβικό μέτρο, ενώ η τιμή για την κατανάλωση άνω
των 60 κυβικών μέτρων αερίου θα αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο των EGP0,225 ανά κυβικό μέτρο, σε εκείνο
των EGP0,300 ανά κυβικό μέτρο. Οι ανακοινωθείσες
αυξήσεις των τιμών διάθεσης φυσικού αερίου

Η ιταλική Eni αποκαλύπτει 2η ανακάλυψη πετρελαίου στη Δυτική Έρημο
Η ιταλική εταιρεία Eni ανακοίνωσε δεύτερη ανακάλυψη
πετρελαίου στην αιγυπτιακή δυτική έρημο. Όπως διευκρίνισε σε δελτίο τύπου η εταιρεία, η νέα ανακάλυψη
εντοπίζεται στο πεδίο εξερεύνησης B1-X που βρίσκεται
στην αδειοδοτηθείσα περιοχή South West Meleiha, 130
χλμ βόρεια της όασης Siwa. «Το πηγάδι ανοίχτηκε για
παραγωγή στην αμμολιθική περιοχή Dessouky και παρήγαγε 5,130 βαρέλια ανά ημέρα ελαφρού πετρελαίου (API
37 °) με χαμηλό σχετικό αέριο», ανέφερε η εταιρεία.
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ακολουθούν τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς, ως αποτέλεσμα των περικοπών
στις αντίστοιχες κρατικές επιδοτήσεις, και αναμένεται να
προβληματίσουν έντονα τους μεγάλους, βιομηχανικούς
χρήστες αερίου.
Ο Πρόεδρος Al Sisi εγκαινιάζει τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της Siemens, καθώς και το αιολικό πάρκο
στο Gabal El-Zayt
Στο τέλος Ιουλίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al-Sisi εγκαινίασε τόσο τις τρεις νέες μεγάλες θερμοηλεκτρικές
μονάδες συνδυασμένου κύκλου με βάση το φυσικό αέριο, συνολικής δυναμικότητας 14,4 GW, στις περιοχές
Burullus, Beni Suef και Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας,
οι οποίες κατασκευάστηκαν από το μεγάλο γερμανικό
όμιλο Siemens, με τη συνεργασία των επίσης μεγάλων
εγχώριων ομίλων Orascom Construction και Elsewedy
Electric, όσο και το –εκ των μεγαλυτέρων παγκοσμίωςνέο αιολικό πάρκο στην περιοχή Gabal El-Zayt στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, που περιλαμβάνει 300 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 580 MW. Σύμφωνα με
σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Ηλεκτρισμού κ.
Shaker, οι τρεις νέες θερμικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της Siemens, oι οποίες κατασκευάστηκαν σε χρόνο
ρεκόρ (περίπου 27,5 μηνών), εκτιμάται πως θα αυξήσουν
την εγχώρια προσφορά ηλεκτρικού ρεύματος κατά τουλάχιστον 25% σε πρώτη φάση και κατά 50% σε πλήρη
λειτουργία. Σημειώνεται ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εγκαινίασε επίσης τέσσερις νέες μονάδες μετασχηματισμού ηλεκτρικού ρεύματος, στις περιοχές Badr του Καΐρου, Maghagha της περιφέρειας Minya, Ασουάν και Beheira.
Η Αίγυπτος λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι των
αυξημένων τιμών πετρελαίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου,
στις 25/7 η αιγυπτιακή κυβέρνηση εξουσιοδότησε το Υπουργείο Πετρελαίου για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την υπογραφή σειράς συμφωνιών αντιστάθμισης (“hedging”) με διεθνή τραπεζικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, με σκοπό τη διασφάλιση και
την προστασία του δημοσίου έναντι του κινδύνου
έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση της τιμής του πετρελαίου
στον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού
έτους (2018/19) ανέρχεται σε $67 ανά βαρέλι, ενώ η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου Brent ανέρχεται σε $74.
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, οι ανωτέρω συμφωνίες αναμένεται να διασφαλίσουν σχετική σταθερότητα
στις τιμές τόσο των εισαγόμενων και των εγχωρίως παραγόμενων ποσοτήτων πετρελαίου, όσο και των αιγυπτιακών εξαγωγών πετρελαίου.
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Στα 2 δισ. κ.π. αναμένεται η ημερήσια παραγωγή αερίου από το Zohr το Σεπτέμβριο
Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακοίνωσε στις
24/7 ότι τέθηκε σε λειτουργία η τέταρτη μονάδα κατεργασίας αερίου και παραγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) από το κοίτασμα Zohr, η οποία ώθησε την
ημερήσια παραγωγή στο επίπεδο των 1,6 δισ. κ.π. Επιπλέον, σύμφωνα με την ENI, με την ενεργοποίηση της
πέμπτης μονάδας κατεργασίας αερίου τον προσεχή Σεπτέμβριο, η ημερήσια παραγωγή από το κοίτασμα Zohr
θα φθάσει το επίπεδο των 2 δισ. κ.π., σημαντικά νωρίτερα από τον προγραμματισμένο στόχο του τέλους του τρέχοντος έτους.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Η Αίγυπτος θα εισάγει ρύζι λόγω ανεπάρκειας της
εγχώριας σοδειάς
Ο επικεφαλής του συνδικάτου αγροτών Hussien Abu Sedam δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εισαγωγή ρυζιού μετά την πρόσφατη φτωχή απόδοση της καλλιέργειας ρυζιού, σε θλιβερή αντιδιαστολή με το παρελθόν
όταν η Αίγυπτος ήταν κάποτε εξαγωγέας ρυζιού. Περαιτέρω, έθεσε υπό αμφισβήτηση την εν λόγω πολιτική η
οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο να απειληθεί το
μέλλον των Αιγύπτιων καλλιεργητών και της γεωργίας εν
γένει στη χώρα. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλές
εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση ρυζιού ξηρής καλλιέργειας, μιας ειδικής ποικιλίας που χρειάζεται νερό κάθε
15 ημέρες, μόνο, και μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε 120
ημέρες, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό της χρήσης του νερού και την αποτροπή της εγκατάλειψης της γης.
Ο κ. Sedam ανέφερε ότι η κυβέρνηση μπορεί, αντιθέτως,
να εφαρμόσει το σύστημα εντατικοποίησης της γεωργίας,
το οποίο θα αυξήσει τη γεωργική παραγωγή χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό. Υποστήριξε επίσης ότι το Κέντρο
Αγροτικής Έρευνας πρέπει να συνεργαστεί με τις πιο
προηγμένες χώρες για να αναπτύξει καλύτερες ποικιλίες
ξηρού ρυζιού που μπορούν να αντέξουν την υψηλή περιεκτικότητα της γης σε αλάτι, καθώς αυτό θα μπορούσε
να είναι η καλύτερη ελπίδα για την αντιμετώπιση της
κρίσης ένδειας νερού στη χώρα και για την εξασφάλιση
των αναγκών του λαού για ρύζι.
Σημειωτέον ότι το Υπουργείο Άρδευσης και Υδάτινων
Πόρων αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2018 να μειώσει το
μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων του ρυζιού από
1,1 εκατομμύρια στρέμματα σε 724.200 στρέμματα, προκαλώντας αύξηση των τιμών του ρυζιού.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας και Ανάκτησης
Γαιών κ. Ezz Eddin Abo Setit, η Αίγυπτος υποφέρει σοβαρά από τη λειψυδρία και τοποθετείται κάτω από το
όριο της «υδάτινης φτώχειας», σύμφωνα με τη διεθνή
ταξινόμηση των χωρών όπου η κατά κεφαλήν ποσότητα
ύδατος έχει μειωθεί. Η χώρα βασίζεται σε μια μεγάλη και
σταθερή πηγή νερού, η οποία είναι το μερίδιό της στο
νερό του Νείλου, αλλά πάσχει από μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού, που συνεπάγεται την αύξηση ζήτησης νερού
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για αρδευτικούς σκοπούς ώστε να εξασφαλιστούν οι ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα. Η κατάσταση αυτή, συνεπώς, εντείνει την πίεση για την εφαρμογή προγραμμάτων
με σκοπό τον εξορθολογισμό της χρήσης του νερού στην
άρδευση.
Το πρώτο smartphone Αιγυπτιακής παραγωγής αναμένει αύξηση του μεριδίου αγοράς το 2020
Ο πρώτος κατασκευαστής smartphones της Αιγύπτου
σκοπεύει να κατακτήσει το 17% της αγοράς της χώρας
έως το 2020, από 2,7% τρεχόντως, δήλωσε ο Mohamed
Salem, πρόεδρος της Silicon Industries Corporation
(SICO), καθώς η εταιρεία του στοχεύει να εκμεταλλευτεί
μια αγορά χαμηλού εισοδήματος που από καιρό έχει καταστεί πολύ ακριβή για τους καταναλωτές στα τηλέφωνα
υψηλής τεχνολογίας. Η εταιρεία στοχεύει πελάτες χαμηλού εισοδήματος στη χώρα, από τους οποίους έχουν μεχρι τώρα αγοραστεί περίπου 120.000 συσκευές από τότε
που κυκλοφόρησε το τηλέφωνο τον Φεβρουάριο και ελπίζει να διπλασιάσει τις πωλήσεις μέχρι το 2020. Ο κ.
Salem δήλωσε ότι περίπου το 80% των πωλήσεών του θα
απευθυνθεί σε πελάτες χαμηλού εισοδήματος με τιμές
κινητών τηλεφώνων κάτω των $100, ενώ το 20% θα απευθύνεται σε πελάτες με καλύτερη εξυπηρέτηση.
Στις εξαγωγές, επίσης, έχει τεθεί ως στόχος αύξησή στο
60% της παραγωγής μέχρι το 2020, λαμβάνοντας υπόψη
ότι το τηλέφωνο ήταν ήδη διαθέσιμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι θα βρίσκεται στο Κουβέιτ αργότερα
αυτή την εβδομάδα και στη Σαουδική Αραβία στα τέλη
Ιουλίου. Εκτός από την αγορά των Αραβικών χωρών
σχεδιάζεται επέκταση και στην Αφρική προσεχώς.
Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν το 80% της εταιρείας, η
οποία δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο με κεφάλαιο
EGP150 εκατ. ($8,4 εκατ.), ενώ το υπόλοιπο 20% κατέχει το Υπουργείο Επικοινωνίας. Η SICO που ελπίζει να
εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Καΐρου μέσα σε τρία
χρόνια, έχει αντλήσει περίπου EGP440 εκατ. στην ανάπτυξη έξι τύπων smartphones, με το εμπορικό σήμα Nile
X, και ενός υπολογιστή tablet, σχεδιάζει δε να αυξήσει
τις επενδύσεις της σε EGP1 δισ. μέχρι το 2020.
Η εταιρεία αναμένει απώλειες το 2018, αλλά ελπίζει να
πετύχει κέρδη το 2019, καθώς προσπαθεί να αυξήσει το
μερίδιο αγοράς της στο 10% στις ταμπλέτες υπολογιστών
που επίσης παράγει. Το σημερινό μερίδιο αγοράς της
SICO είναι 2,7% αλλά εκτιμά ότι θα φθάσει το 6% μέχρι
το τέλος του έτους και 10% το 2019 και περίπου 17%
μέχρι το 2020.
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποστέλλουν αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για να εξετάσουν την πρόοδο
στο θέμα των φυτοφαρμάκων.
Κυβερνητική αντιπροσωπεία των ΗΑΕ αναμενόταν να
φθάσει στο Κάιρο στη διάρκεια του Ιουλίου για να επιθεωρήσει την πρόοδο της Αιγύπτου όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της ποιότητας των καλλιεργειών, προτού άρει
τις απαγορεύσεις στις εισαγωγές αιγυπτιακών γεωργικών
προϊόντων Η αντιπροσωπεία των ΗΑΕ θα αξιολογήσει
τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της Αιγύπτου για να διασφαλίσει ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της είναι απαλλαγμένες από φυτοφάρμακα, δήλωσε σχετικά το
μέλος του συμβουλίου εξαγωγών της Αιγύπτου Mostafa
Al Nagari.
Τα ΗΑΕ απαγόρευσαν στα μέσα Μαΐου την εισαγωγή
ορισμένων φρούτων και λαχανικών από την Αίγυπτο, το
Ομάν, την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Υεμένη.
Χαλάρωση ευρωπαϊκών ελέγχων στις εισαγωγές αιγυπτιακής φράουλας
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις αρχές
Ιουλίου η Ε.Ε. κατάργησε ορισμένους πρόσθετους ελέγχους στις εισαγωγές αιγυπτιακής φράουλας, οι οποίοι
είχαν επιβληθεί εξαιτίας της διαπίστωσης υψηλών επιπέδων υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων τόσο στις φράουλες,
όσο και άλλα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα από την
Αίγυπτο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας, «η χαλάρωση των ευρωπαϊκών ελέγχων στις αιγυπτιακές φράουλες επήλθε κατόπιν
της διαπίστωσης ικανοποιητικού επιπέδου συμμόρφωσης
της αιγυπτιακής φράουλας προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων». Υπενθυμίζεται ότι
νωρίτερα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ορισμένες
αραβικές χώρες ήραν απαγορεύσεις που είχαν επιβάλει
παλαιότερα στις εισαγωγές αιγυπτιακών φρούτων και
λαχανικών εξαιτίας διαπιστωμένων υψηλών επιπέδων
υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων. Συγκεκριμένα για τις
φράουλες, η Σ. Αραβία ήρε στις αρχές Απριλίου απαγόρευση που είχε επιβάλει στις εισαγωγές αιγυπτιακής
φράουλας τον Ιούλιο 2017.
Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας τον
Αύγουστο
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε
στις αρχές Μαΐου τη διατήρηση της προκαθορισμένης
ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά τις
συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία για τον
Αύγουστο, στο σταθερό επίπεδο των 16 λιρών ανά δολλάριο. Σημειώνεται ότι η προκαθορισμένη τελωνειακή
ισοτιμία της λίρας αντιστοιχεί σε περίπου 90% της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας της έναντι του δολλαρίου, η οποία ανήλθε στις 17,8 λίρες ανά δολλάριο
στο τέλος Ιουλίου.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της Αιγύπτου
μειώθηκε κατά 8,65% τον Απρίλιο
Ο δείκτης παραγωγής της βιομηχανικής και εξορυκτικής
βιομηχανίας της Αιγύπτου (χωρίς πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα) μειώθηκε κατά 8,65% τον Απρίλιο του
2018, φθάνοντας τις 130,46 μονάδες, σε σύγκριση με
142,82 μονάδες τον Μάρτιο του 2018, σύμφωνα με την
Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (CAPMAS). Επιμέρους
μετρήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων έφθασε
τις 192,29 μονάδες κατά το μήνα Απρίλιο του 2018, σε
σύγκριση με 154,83 μονάδες τον Μάρτιο του 2018, λόγω
των αυξημένων εξαγωγικών συμβάσεων. Αντιθέτως, η
παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων υπεχώρησε
τον Απρίλιο στις 147,07 μονάδες, σε σύγκριση με 207,30
μονάδες τον προηγούμενο μήνα, λόγω της χαμηλής ζήτησης χημικών προϊόντων και της ύπαρξης προβλημάτων
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης σε
μία από τις σημαντικότερες μονάδες.
Τέσσερις κρατικές ξένες τράπεζες δεσμεύουν $5,1
δισ. για έργο πετροχημικών στην Αίγυπτο
Τέσσερις κρατικές αμερικανικές, βρετανικές, γερμανικές
και καναδικές τράπεζες συμφώνησαν με τον ιδιωτικό
επενδυτικό όμιλο Carbon Holdings της Αιγύπτου να χρηματοδοτήσουν εν μέρει το τεράστιο πετροχημικό έργο
Tahrir της χώρας. Οι τέσσερις τράπεζες θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους $5,1 δισ. για την κατασκευή
του συγκροτήματος των $10,9 δισ., δήλωσε ο Mahfouz
Taha, πρόεδρος του Νότιου Τομέα της Αρχής της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ. Το εν λόγω
συγκρότημα πρόκειται να είναι το μεγαλύτερο στη Μέση
Ανατολή, κατά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου, και αναμένεται να δημιουργήσει 48.000 θέσεις
εργασίας. Ο Taha δήλωσε ότι θα χρειαστούν τρία χρόνια
και πέντε μήνες για να χτιστεί ένας χώρος 5,1 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Ain Sokhna.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Carbon Holdings Basil ElBaz προέβλεψε ότι το έργο θα συμβάλλει στο διπλασιασμό των εξαγωγών της Αιγύπτου εντός ενός έτους από τη
θέση του σε λειτουργία. Κατά αυτόν, το Tahrir θα πρέπει
να εξάγει όλη την παραγωγή του κατά το πρώτο έτος,
αλλά καθώς αυξάνεται η παραγωγή, οι εγχώριοι κατάσκευαστές θα ενθαρρυνθούν να επεκταθούν και οι ξένοι
θα εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκατάστασης δίπλα στη
διώρυγα του Σουέζ, όπως ανέφερε. Η Carbon Holdings
διαθέτει ήδη εργοστάσιο πολυπροπυλενίου και μονάδα
παραγωγής νιτρικού αμμωνίου βαθιάς εξόρυξης. Η
Tahrir Petrochemicals θα είναι πάντως η πρώτη παραγωγός νάφθας της Αιγύπτου και θα παράγει διάφορους τύπους πετροχημικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ποικίλων καταναλωτικών και βιομηχανικών
αγαθών.
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Το συγκρότημα θα απαρτίζεται από τρεις τομείς. Ο πρώτος θα φέρει την εγκατάσταση πυρόλυσης νάφθας, με
ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μέχρι 4 εκατομμύρια
τόνους, καθιστώντας το, έτσι, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο δεύτερος θα φιλοξενήσει εγκαταστάσεις για την
παραγωγή σχετικών παραγώγων πετρελαίου, ενώ ο τρίτος θα περιλάβει μονάδες πολυαιθυλενίου. Η μέγιστη
ετήσια παραγωγική ικανότητα του τρίτου τομέα αναμένεται να είναι 900.000 τόνοι προπυλενίου, 1,4 εκατ. τόνοι αιθυλενίου και πολυαιθυλενίου, 350.000 τόνοι βενζίνης, 250.000 τόνοι βουταδιενίου και 100.000 τόνοι εξανίου-1.
Η Αίγυπτος θα κατασκευάσει 22 βιομηχανικά συγκροτήματα μέχρι το 2020
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο 7/7 σχέδιο που
αποσκοπεί στη δημιουργία 22 βιομηχανικών συγκροτημάτων μέχρι το 2020, σύμφωνα με το νέο Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Amr Nassar.
Η χώρα ξεκίνησε αυτά τα σχέδια με την κατασκευή τριών συγκροτημάτων ως πρώτη φάση στην πόλη Sadat,
την πόλη Badr και την περιφέρεια Port Said, Το συγκρότημα στο Sadat καλύπτει έκταση 300.000 τετραγωνικών
μέτρων, στην Badr η έκτασή του είναι 88.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στο Port Said καλύπτει 180.000 τετραγωνικά μέτρα. Η πρώτη φάση του σχεδίου στοχεύει στη
δημιουργία 500 μονάδων για μικρές και μεσαίες βιομηχανίες.
Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος της Αρχής Βιομηχανικής
Ανάπτυξης (IDA) Ahmed Abdel Razik δήλωσε ότι το
βιομηχανικό συγκρότημα στην Badr City περιλαμβάνει
87 μονάδες για βιομηχανίες τροφίμων, μηχανικής και
κλωστοϋφαντουργίας.
Η IDA υπογράφει συμβάσεις για 2 νέες βιομηχανικές
ζώνες αξίας 4 δισ. Λιρών
Η Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) συνήψε συμβάσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη δύο νέων βιομηχανικών ζωνών με τις ιδιωτικές εταιρείες «SDM Εταιρεία
Ανάπτυξης και Διαχείρισης» και «Πυραμίδες Βιομηχανικά Πάρκα». Οι δύο ζώνες βρίσκονται στην πόλη «10η
του Ραμαζανιού», η οποία εκτείνεται σε 4 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.
Ο Ahmed Abdel Razek, πρόεδρος της Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA), δήλωσε ότι τα συνολικά επενδυτικά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις δύο εταιρείες για
την ανάπτυξη των νέων ζωνών ανέρχονται σε EGP4 δισ.
Η δαπάνη για βιομηχανικά έργα που αναμένονται στις
δύο νέες βιομηχανικές ζώνες θα ξεπεράσει τις EGP12
δισ., δημιουργώντας 40.000 ευκαιρίες απασχόλησης.
Προβλέπεται, επίσης, ότι το 20% του χώρου στη νέα ζώνη θα ανατεθεί για την ίδρυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
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Αύξηση στις τιμές χάλυβα λόγω άρσης επιδοτήσεων
στην ενέργεια – Ανησυχίες της τοπικής βιομηχανίας
Η τιμή της σιδερόβεργας που χρησιμοποιείται στις κατασκευές αυξήθηκε πρόσφατα σημειώνοντας άνοδο που
κυμαίνεται μεταξύ EGP500-600 ανά τόνο (ex-factory).
Επί του παρόντος, οι τιμές χάλυβα κυμαίνονται μεταξύ
EGP13.200-13.300, σε σύγκριση με EGP12.700 πριν από
τις γιορτές του Eid al-Fitr, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του
ομίλου Aromix κ. Mahmoud Salama. Η ανοδική πορεία
των τιμών οφείλεται στο υψηλό κόστος μεταφοράς, ως
αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων και του μεγάλου χάσματος μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης. Ειδικότερα, τα έξοδα αποστολής φορτίου χάλυβα αυξήθηκαν, κυμαινόμενα μεταξύ EGP20-70 ανά τόνο,
λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων. Επιπλέον, το
κόστος μεταφοράς-ναύλων για έναν τόνο χάλυβα αυξήθηκε κατά 20%, από EGP90 σε EGP110, ενώ τα έξοδα
αποστολής για τις περιφέρειες της Κάτω Αιγύπτου αυξήθηκαν κατά EGP20, φθάνοντας στις EGP110 αντί των
μέχρι πρότινος EGP90. Ωστόσο, τα έξοδα αποστολής για
τις επαρχίες της Άνω Αιγύπτου παρουσίασαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, από EGP20 σε EGP70, όπως π.χ. στην
περίπτωση του Beni Suef, όπου η αποστολή ενός τόνου
χάλυβα μέχρι το Luxor κοστίζει πλέον LE130. Ο πρόεδρος της El Fagr Steel κ. Wael Saeed αποδίδει, εντούτοις, την άνοδο των τιμών του χάλυβα στη χαμηλή προσφορά και τη μεγάλη ζήτηση κατά τη διάρκεια και μετά
τις διακοπές του Eid.
Οι τιμές του χάλυβα δεν είναι μόνο σημαντικές για τους
κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες, αλλά έχουν
χρησιμοποιηθεί από καιρό ως εργαλείο για την παρακολούθηση των οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών
της αγοράς. Αν οι τιμές των παγκόσμιων τιμών χάλυβα
και των πρώτων υλών συνεχίσουν να αυξάνονται, αυτό
θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών του χάλυβα στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με εκπροσώπους των εδώ χαλυβουργιών. Κατά μία άλλη εκτίμηση, οι εισαγωγές χάλυβα που επανεμφανίστηκαν πρόσφατα μετά την εξάλειψή
τους (λόγω απαγόρευσης από την κυβέρνηση) για 10
μήνες, θα επηρεάσουν αρνητικά την εγχώρια παραγωγή.
Οι εισαγωγές χάλυβα από τη Σαουδική Αραβία π.χ. ανήλθαν σε 45.000 τόνους και η πολιτική αυτή (της μερικής απελευθέρωσης των εισαγωγών) απορρίπτεται από
τους τοπικούς παραγωγούς επειδή οι εισαγωγές θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς κατά την προσεχή περίοδο, δήλωσε ο κ. Samir No'man,
Διευθυντής Εταιρικών Πωλήσεων στην Ezz Steel. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για χάλυβα ανήλθε σε
4 εκατ. τόνους, ενώ η εισαγωγή χάλυβα από άλλες χώρες
(μεταξύ των οποίων, αν και σε μικρότερη έκταση, και η
Ελλάδα), θα είχε αντίκτυπο στην εγχώρια παραγωγή
σύμφωνα με εκπροσώπους της τελευταίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο χάλυβας της Σαουδικής Αραβίας
είναι προτιμότερος από αυτόν της Αιγύπτου λόγω του
χαμηλότερου κόστους του το οποίο προκύπτει από τις
χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου στη Σαουδική
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Αραβία, καθώς οι εκεί χαλυβουργίες αγοράζουν ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (BTU) στα $1,7
έναντι $7 που καταβάλλουν οι χαλυβουργίες στην Αίγυπτο. Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι οι εισαγωγές χάλυβα
από τη Σαουδική Αραβία θα βοηθούσαν τους εισαγωγείς
να επιτύχουν υψηλό περιθώριο κέρδους καθώς πληρώνουν τα εισαγόμενα προϊόντα σε χαμηλές τιμές και στη
συνέχεια τα πωλούν στην τοπική τιμή της αγοράς. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει τους φόρους εξαγωγής χάλυβα κατά 5%, προκειμένου να ενθαρρύνει
τα εργοστάσιά της να εξάγουν και να επεκτείνονται σε
ξένες αγορές και συνεπώς υπάρχει φόβος ότι τα εργοστάσια στην Αίγυπτο θα υποστούν απώλειες όταν θα πρέπει
να καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων τους κάτω από το
πραγματικό κόστος παραγωγής.
Η αιγυπτιακή φαρμακοβιομηχανία Minapharm ανακοινώνει την εκκίνηση παραγωγής από το εργοστάσιό της στη Γερμανία μέχρι το τέλος του έτους
Η αιγυπτιακή φαρμακευτική εταιρεία Minapharm Pharmaceuticals σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή στο
νέο εργοστάσιό της γενετικής μηχανικής στο Βερολίνο
στα τέλη του τρέχοντος έτους, δήλωσε στις αρχές Ιουλίου ο αντιπρόεδρός της. Με βάση τη γερμανική εμπειρία, το νέο εργοστάσιο θα παράγει φάρμακα γενετικής
μηχανικής. Η νέα μονάδα έχει ήδη αρχίσει δοκιμαστική
παραγωγή.
Η αιγυπτιακή εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της γενετικής
μηχανικής και των φαρμάκων νέας γενιάς δημιουργώντας δύο εργοστάσια, το ένα στη Γερμανία και το άλλο
στην Αίγυπτο. Το συνολικό επενδυτικό κόστος των δύο
εργοστασίων αναμένεται να φθάσει τις EGP3 δισ. ($168
εκατ.). Όσον αφορά το αναμενόμενο εργοστάσιό της
στην Αίγυπτο, μπορεί να αρχίσει την πραγματική παραγωγή μέχρι το 2020.
Οι εξαγωγές της βιομηχανίας ιατρικών προϊόντων
ανήλθαν σε $ 41 εκατ. στο 5μηνο του 2018
Οι εξαγωγές ιατρικών και φαρμακευτικών βιομηχανιών
της Αιγύπτου αυξήθηκαν κατά 14% το Μάιο του 2018,
καταγράφοντας $41 εκατ. σε σύγκριση με $35 εκατ. τον
ίδιο μήνα του 2017. Συνολικά κατά τους πρώτους πέντε
μήνες του 2018 οι εξαγωγές ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν σε $391 εκατ. έναντι $180 εκατ.
κατά το ίδιο διάστημα του 2017, με αύξηση 6%. Αυτό
ανακοινώθηκε στη μηνιαία έκθεση του Συμβουλίου Εξαγωγών Ιατρικής και Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, με
επικεφαλής τον κ. Maged George.
Με δική του ανακοίνωση, το Συμβούλιο Εξαγωγών Χημικών και Λιπασμάτων (CEC) γνωστοποίησε νωρίτερα
ότι οι εξαγωγές χημικών της Αιγύπτου μειώθηκαν κατά
9% στα $376 εκατ. το Μάιο του 2018, σε σύγκριση με
$415 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2017.
Ο Επικεφαλής του Γενικού Οργανισμού Ελέγχου Εξαγωγών και Εισαγωγών (GOIEC) κ. Ismail Gaber δήλωσε
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ότι οι εξαγωγές της Αιγύπτου σημείωσαν ανάκαμψη κατά την τελευταία περίοδο μετά την πτώση της λίρας, την
ενεργοποίηση εμπορικών συμφωνιών και την εφαρμογή
της στρατηγικής για το 2020. Η στρατηγική για το 2020,
που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες: βιομηχανική ανάπτυξη, ανάπτυξη
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη των εξαγωγών, κατάρτιση και ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης και εταιρική διακυβέρνηση και ανάπτυξη. Η στρατηγική στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών στην πρώτη θέση μετά την ενίσχυση
της τοπικής βιομηχανίας.
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Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, το αιγυπτιακό κράτος προσανατολίζεται μάλλον στη διάθεση γαιών για
την εγκαθίδρυση ειδικευμένων βιομηχανικών ζωνών για
την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίες θα υπόκεινται σε ειδικά τελωνειακά και επενδυτικά κίνητρα. Ο
εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε μάλιστα σε
συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι Υπουργοί Εμπορίου
& Βιομηχανίας κ. Nassar και Στρατιωτικής Παραγωγής
κ. Al-Assar, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες
εμπλοκής των παραγωγικών μονάδων του Στρατού στην
παραγωγή κυρίως ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καθώς
επίσης και στη δημιουργία μεγάλου βιομηχανικού συμπλέγματος για την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών
Η Eastern Tobacco Co μειώνει την τιμή της φθηνό- οικιακής χρήσης.
τερης μάρκας τσιγάρων της Αιγύπτου
Η Αιγυπτιακή καπνοβιομηχανία Eastern Tobacco ComΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
pany σε μία κίνηση κατανόησης του καταναλωτή μείωσε Ο Πρόεδρος Al-Sisi ανακοινώνει σχέδιο ανάπτυξης
την τιμή του φθηνού της τσιγάρου Cleopatra “King Size” του δικτύου μεταφορών
σε EGP15,5 το πακέτο, αφού αρχικά η τιμή του είχε αυ- Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της
ξηθεί σε EGP16 μετά τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα μελέτης ενός σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης, παράλλητην περασμένη εβδομάδα. Σημειωτέον ότι, το ίδιο πακέ- λα με την ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος για την εφαρμοτο πωλείτο προς EGP14 πριν από την αύξηση της Πέμ- γή του από τους διάφορους κρατικούς φορείς. Ο στόχος
πτης 12/7/2018. Η εταιρεία Eastern Tobacco, η οποία του σχεδίου είναι να μετατρέψει την Αίγυπτο σε παγκόσπαράγει το 70% των τσιγάρων της Αιγύπτου διαθέτοντας μιο κέντρο για τη βιομηχανία μεταφορών και εφοδιαστικάθε χρόνο στην αγορά περίπου 83 δισεκατομμύρια τσι- κής και προβλέπει την αύξηση της αποδοτικότητας των
γάρα, αύξησε τις τιμές της κατά 10-15% στις 12/7 για να σιδηροδρόμων, τη δημιουργία ενός νέου δικτύου δρόμων
χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα καθολικής υγειονομικής αφιερωμένου στη μεταφορά αγαθών και τη σύνδεση των
περίθαλψης, η πρώτη φάση του οποίου ξεκίνησε στις 6 περιοχών παραγωγής με τους λιμένες, την αναβάθμιση
Ιουλίου, αλλά και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύφόρου προστιθέμενης αξίας όπως δήλωσε ο πρόεδρός ου για την κάλυψη των αναμενόμενων αυξήσεων, την
της Mohamed Haroun. Κατά μέσο όρο, η τιμή των τσιγά- αύξηση της χωρητικότητας των λιμένων μέσω της δηρων και των προϊόντων καπνού στην Αίγυπτο θα αυξηθεί μιουργίας τον αριθμό των κέντρων εφοδιαστικής και των
κατά EGP1,5 το πακέτο, ενώ είχε ήδη αυξηθεί κατά ξηρών λιμένων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας
EGP3,5 το Νοέμβριο, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσε- των ποτάμιων μεταφορών και την εγκαθίδρυση ορισμέων του νόμου για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). νων ποτάμιων λιμένων που θα συνδέονται με τις περιοχές
Η αύξηση θα ισχύσει για εγχώρια και εισαγόμενα, μετα- εφοδιασμού. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την
ξύ των οποίων και ελληνικά, τσιγάρα.
έκδοση νόμων που σχετίζονται με τις μεταφορές στην
Αίγυπτο μέσω της τροποποίησης ορισμένων υφιστάμεΦημολογία περί εγκατάλειψης της νέας στρατηγικής νων νομικών πλαισίων, μέσω συμμετοχής σε ορισμένες
για την ανάπτυξη της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχα- διεθνείς συμβάσεις που οργανώνουν τη διασυνοριακή
μεταφορά αγαθών παράλληλα με την ανάπτυξη του τενίας
Προς το τέλος Ιουλίου, ορισμένα εγχώρια μέσα ενημέ- λωνειακού συστήματος.
ρωσης ανέφεραν πως η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας φαίνεται να εγκαταλείπει την Η Αίγυπτος ολοκληρώνει τον Περιφερειακό Δακτύλιο
επί μακρόν σχεδιαζόμενη αλλά μη ακόμη οριστικοποιη- 400χλμ: Υπουργείο Μεταφορών
μένη στρατηγική για την ανάπτυξη της εγχώριας αυτοκι- Το Υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου ανακοίνωσε
νητοβιομηχανίας και των τροφοδοτριών της βιομηχανι- στα μέσα Ιουλίου την ολοκλήρωση του περιφερειακού
ών, καθώς και την υπό συζήτηση –από τον Αύγουστο δακτυλίου 400 χιλιομέτρων που συνδέει επτά διοικητικές
2016- σχετική νομοθεσία, η οποία είχε αποτελέσει κε- περιφέρειες, ήτοι Ismailia, Suez, Sharqiya, Qalyubeya,
ντρικό άξονα της πολιτικής του προηγούμενου Υπουρ- Menofia, Giza και Fayoum, με αυτήν του Καΐρου.
γού, κ. Kabil. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο νέος Υπουρ- Ο επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής “General Authority of
γός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Nassar, διευκρίνισε ότι Roads, Bridges and Land Transportation” κ. Adel Turk,
η ως άνω φημολογία δεν ισχύει και ότι η ανάπτυξη της δήλωσε ότι η εν λόγω ζωτικής σημασίας περιφερειακή
αυτοκινητοβιομηχανίας εξακολουθεί να αποτελεί εκ των αρτηρία συνδέει τους αυτοκινητόδρομους των ανωτέρω
κεντρικών πυλώνων της οικονομικής πολιτικής της αι- επτά περιφερειών με τις κύριες εισόδους του Καΐρου,
γυπτιακής κυβέρνησης.
προσθέτοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
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παγκόσμιες προδιαγραφές οδοποιίας. Μετά την καταΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
σκευή του δακτυλίου, η διέλευση φορτηγών με φορτία Η πολιτική σταθερότητα ενθαρρύνει τους τουρίστες
από πέντε τόνους και άνω μέσα από το Κάιρο θα απαγο- να επισκεφθούν την Αίγυπτο
ρεύεται πλέον.
Αντανακλώντας τη γενική αίσθηση που υπάρχει, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Marriott InternaΔιαγωνισμός για την αποκατάσταση γραμμής τραμ tional επεσήμανε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι οι ταξιδιώτες δε φοβούνται πια να έρθουν στην Αίγυπτο, η οποία
στην Αλεξάνδρεια
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιουλίου, η είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός τουριστικός προοαιγυπτιακή Εθνική Αρχή Σηράγγων προκήρυξε δημόσιο ρισμός. Όπως δήλωσε, αυτό που βοήθησε τον ξένο περιδιαγωνισμό περιορισμένης εμβέλειας για την επιλογή ηγητή να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στη χώρα ως
συμβουλευτικού οίκου ο οποίος θα προετοιμάσει τα αγαπημένο τουριστικό προορισμό είναι η σταθερή πολιέγγραφα για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προς τική κατάσταση.
επιλογή αναδόχου εταιρείας, καθώς και θα επιβλέψει την Ο κ. Sorenson επεσήμανε επίσης ότι η Αίγυπτος είναι
υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της παλαιότατης ιστορικά μια βασική αγορά για τη Marriott International
γραμμής τραμ El-Raml στην Αλεξάνδρεια. Κατά τα δη- και κατατάσσεται στις πέντε πρώτες αγορές της για τη
μοσιεύματα, στο διαγωνισμό προσκλήθηκαν έξι κοινοπ- Μέση Ανατολή και την Αφρική. Πρόσθεσε ότι υπάρχει
ραξίες αιγυπτιακών με ευρωπαϊκούς οίκους. Πιο συγκε- πλέον πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και αισιοδοξία
κριμένα, στην πρώτη μετέχουν οι οίκοι Systra (Γαλλία), στην αγορά σε σχέση με την τελευταία επίσκεψή του
EGIS Rail (Γαλλία), ACE Moharram Bakhoum στην Αίγυπτο το 2012, όταν υπήρχε υπερβολική αβεβαι(Αίγυπτος) και PROJACS (ΗΑΕ, Ντουμπάι), στη δεύτε- ότητα, και αν και ο τουρισμός δεν έχει επιστρέψει στα
ρη οι οίκοι Setec Group (Γαλλία) και Khatib & Alami κορυφαία επίπεδα του παρελθόντος, οι αριθμοί γίνονται
(λιβανικών συμφερόντων, με παρουσία στην Αίγυπτο), όλο και καλύτεροι. Συγκεκριμένα, πέρσι περισσότεροι
στην τρίτη οι οίκοι SENER Ingeniería y Sistemas από 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Αίγυπτο
(Ισπανία) και EHAF Consulting Engineers (ΗΑΕ, Άμπου πέρυσι, σε σύγκριση με 4,5 εκατομμύρια το 2016. Αυτό
Ντάμπι, με παρουσία στην Αίγυπτο), στην τέταρτη οι βοήθησε τη χώρα να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον
οίκοι ARTELIA Ville & Transport (Γαλλία), INGEROP τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.
(Γαλλία) και Menarail (Αίγυπτος), στην πέμπτη οι οίκοι Ο διεθνής τουρισμός αυξάνεται επίσης παρά την άνοδο
TYPSA (διεθνής όμιλος ισπανικών συμφερόντων) και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε διάφορα μέρη του
EGC (Αίγυπτος) και στην έκτη οι οίκοι TPF Getinsa Eu- κόσμου τα τελευταία χρόνια. «Υπήρξαν 1,3 δισεκατομroestudios (Ισπανία), AREP (Γαλλία) και BECT Egypt. μύρια διεθνή ταξίδια το 2017, αύξηση 6-7% έναντι του
Το επενδυτικό σχέδιο αποκατάστασης της παλαιάς γραμ- 2016», δήλωσε ο κ. Sorenson. Οι τρομοκρατικές επιθέμής τραμ της Αλεξάνδρειας χρηματοδοτείται από τη γαλ- σεις, σε διάφορα μέρη του κόσμου τα τελευταία χρόνια,
λική υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας (AFD).
όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες και το Παρίσι, έκαναν
τους ταξιδιώτες να συνειδητοποιήσουν ότι τέτοιες επιθέΑιγυπτιο-γαλλική συνεργασία στο τομέα των σιδη- σεις μπορούν να συμβούν παντού στον κόσμο και ότι δεν
μπορούν να ανασχέσουν τον διεθνή τουρισμό.
ροδρόμων
Στις 17/7, ο Αιγύπτιος Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat Απαντώντας σε ερώτηση της ειδησεογραφικής ιστοσελίείχε συνομιλίες με το μεγάλο γαλλικό όμιλο Alstom ο δας Ahram Online σχετικά με την επίδραση στον τουριοποίος υλοποιεί έργο αναβάθμισης της σηματοδότησης σμό της ταξιδιωτικής οδηγίας των ΗΠΑ για πολίτες από
της σιδηροδρομικής γραμμής Beni Suef-Assiut, κατά αρκετές μουσουλμανικές χώρες, ο κ. Sorenson ανέφερε
μήκος 250 χλμ., με συνολικό κόστος EGP1,6 δισ. Το εν ότι η τουριστική και ξενοδοχειακή επιχείρηση εξαρτάται
λόγω έργο εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος του από μια ποικιλόμορφη κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
Υπουργείου Μεταφορών για αναβάθμιση της σηματοδό- Η Marriott International είναι η μεγαλύτερη διεθνής ξετησης του σιδηροδρομικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώ- νοδοχειακή επιχείρηση που λειτουργεί στην Αίγυπτο, με
ρα, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση 18 ξενοδοχεία με περισσότερα από 7.400 δωμάτια σε
των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, τα οποία ιδιαίτερα ολόκληρη τη χώρα. Με τέσσερα νέα ξενοδοχεία που
τους τελευταίους μήνες λαμβάνουν χώρα αρκετά συχνά, βρίσκονται υπό ανάπτυξη, η Marriott σχεδιάζει να προμε αρκετά μάλιστα θύματα. Σημειώνεται παρεμπιπτόντως σθέσει πάνω από 1.200 δωμάτια.
ότι στο τέλος Ιουλίου, ο Υπουργός Μεταφορών καθαίρε- Ο κ. Αλέξης Κυριακίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμσε τον επικεφαλής της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων, βουλος της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στο Marκ. Salem, έπειτα από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στη riott International, δήλωσε ότι ο όμιλος βλέπει ένα κύμα
γραμμή Καΐρου-Ασουάν, η οποία ωστόσο δεν προκάλεσε ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε ξενοδοχεία, κυρίως λόθύματα.
γω της ανάπτυξης πόλεων και της κατασκευής της νέας
διοικητικής πρωτεύουσας. «Αυτά είναι έργα που μπορούν να προσελκύσουν πολλές επενδύσεις», πρόσθεσε.
Τόνισε ότι η εταιρεία έχει συζητήσει με το αιγυπτιακό
Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης για σχέδια επέκτασης
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σε πόλεις όπως το El-Alamein και σε άλλες πόλεις που
υποεκπροσωπούνται όπως η Αλεξάνδρεια, προσθέτοντας
ότι το Marriott συζητά επί του παρόντος πώς μπορούν να
αναπτυχθούν εκεί ενώ απεκάλυψε ότι έχουν σχέδια υψηλής προτεραιότητας για ευκαιρίες ανάπτυξης στην Άνω
Αίγυπτο σε μέρη όπως το Λούξορ και το Ασουάν, δήλωσε ο κ. Κυριακίδης. Δυνατότητα ανάπτυξης από άποψη
τουρισμού και ξενοδοχείων προσφέρεται επίσης στην
Ερυθρά Θάλασσα αλλά πρέπει να τονωθεί η αγορά, με
αύξηση των πτήσεων, κατά τον προαναφερθέντα, ο οποίος προσέθεσε ότι πολλοί επενδυτές θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην Αίγυπτο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tηλ : 00203-4868583, Φαξ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net
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Προσεχείς Εκθέσεις
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Event:

The Leading International Show For Cosmetics - Egy
Beauty Expo
1-3/9/2018
+(202) 2359-4110, +(202) 2378-0458
https://www.egybeautyexpo.com, info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com
Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences
Co., Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition
Center
Defile Kids Exhibition

Duration:

7-9/9/2018

Tel.:

+ (202) 2401-9488, 2403-5345

Fax :

+ (202) 2405-1618
http://defiledegypte.com/main.htm, info@defiledegypte.com
Defile D'Egypte Co.
Exhibition Complex (Halls 1-2-3-4) -Cairo International
Convention and Exhibition Center

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

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

Sahara Exhibition
16-19/9/2018
+(202) 3346-4216, 3347-2049, 3344-7980, 3338-6290
+(202) 3347-1155, 3338-6304
http://www.saharaexpo.com, info@saharaexpo.com
Expo Co. For International Exhibitions & Conventions
New Egypt International Exhibition Center
BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2018
18-21/9/2018
+(971) 4445-3719, +(971) 5699-07089
www.thebig5constructegypt.com, josineheijmans@dmgeventsme.com, mennalotfy@dmgeventsme.com
DMG Events Middle East
New Egypt International Exhibition Center

Duration:
Tel.:
Fax:

China Commercial Exhibition
21-23/9/2018
+(202) 2273-4086 – +(20) 102-2778888
+(202) 22734087

Organizer:

Arab Express Co.

Hall No.:

Hall (1,2,3,4,5)- Cairo International Convention and Exhibition Center
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
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Συναλλαγματική ισοτιμία
Χρηματιστήριο Αιγύπτου
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Ιούλιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

21,1000
Ιούλιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

21,0000

20,9000

20,8000

20,7000

20,6000

20,5000

Ιούλιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP
Ιούλιος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP

17,8400

17,8350

17,8300

17,8250

17,8200

17,8150

17,8100

17,8050

17,8000

17,7950

17,7900

Ιούλιος 2018: Κεντρικός δείκτης EGX30 Χρηματιστηρίου
Αιγύπτου
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