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Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $44,31 δισ. τον Ιούλιο 2018
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, στο τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν σε $44,31
δισ., έναντι $44,26 δισ. στο τέλος Ιουνίου, $44,14 δισ. στο τέλος Μαΐου, $44,03 δισ.
στο τέλος Απριλίου και $42,61 δισ. στο τέλος Μαρτίου. Σημειώνεται ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει κατά το τελευταίο έτος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών του 2011.
Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου στα $88,16 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), στο τέλος
Μαρτίου 2018 το εξωτερικό χρέος της χώρας ανερχόταν σε $88,16 δισ., αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 36,8% του ΑΕΠ, έναντι $82,88 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017
(36,1% του ΑΕΠ) και $80,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CBE, το 86,9% του εξωτερικού χρέους της Αιγύπτου είναι μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ανερχόμενο σε $76,66 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018
(αύξηση 6,8% έναντι του τέλους Δεκεμβρίου 2017). Από την άλλη, το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρά στο τέλος Μαρτίου 2018 σε $11,5 δισ., έναντι
$11,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.
Στο επίπεδο των EGP3,536 τρισ. το εσωτερικό χρέος της Αιγύπτου (3.2018)
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου
(CBE), το εσωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε σε επίπεδο EGP3,536 τρισ. (περίπου
$199 δισ.) στο τέλος Μαρτίου 2018, έναντι EGP3,414 τρισ. στο τέλος Δεκεμβρίου
2017, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 86,8% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 83,8% του
ΑΕΠ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αντιστοιχούσε
στο τέλος Μαρτίου 2018 σε EGP2,999 τρισ., αντιπροσωπεύοντας το 84,8% του συνολικού εσωτερικού χρέους, αυξημένο κατά EGP105,47 δισ. έναντι του τέλους Δεκεμβρίου 2017.
Ελαφρά αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 13,51% τον Ιούλιο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Ιούλιο 2018 ελαφρά αποκλιμάκωση έναντι του Ιουνίου (όταν ο πληθωρισμός είχε παρουσιάσει αύξηση στο επίπεδο του 14,38%), ανερχόμενος σε 13,51% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι κατά τους προηγούμενους μήνες,
ο δείκτης του αιγυπτιακού πληθωρισμού είχε ανέλθει σε 11,45% το Μάιο, 13,12% τον
Απρίλιο και 13,32% το Μάρτιο. Ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε επίσης τον Ιούλιο
2018 στο επίπεδο του 8,54% σε ετήσια βάση, έναντι 10,89% τον Ιούνιο, 11,09% το
Μάιο, 11,62% τον Απρίλιο και 11,59% το Μάρτιο. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2017, ο
αιγυπτιακός δείκτης πληθωρισμού είχε φθάσει στο ανώτατο σημείο του των τελευταίων 30 ετών (32,95%), ενώ έκτοτε έχει ακολουθήσει σταθερά πτωτική πορεία.
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Η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για περιορισμό του δημοσίου χρέους
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
(MENA), σε συνέχεια σύσκεψης του οικονομικού επιτελείου της νέας αιγυπτιακής κυβέρνησης υπό τον Π/Θ κ.
Madbouly, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών έχει προετοιμάσει σειρά επειγόντων δημοσιονομικών και άλλων οικονομικών μέτρων με σκοπό τον ταχύ περιορισμό του δημοσίου χρέους, καθώς και την περαιτέρω επιτάχυνση των
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018/19). Όπως ανέφερε το
πρακτορείο MENA, τα δημοσιονομικά μέτρα στοχεύουν
κυρίως στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και την εντατικοποίηση του ελέγχου των κρατικών δαπανών. Επιπλέον,
το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε την επιτάχυνση της
υλοποίησης του προγράμματος μερικών ιδιωτικοποιήσεων
κρατικών επιχειρήσεων, δια της διάθεσης μεριδίων των
μετοχικών τους κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου.
Η Αίγυπτος στοχεύει την άντληση $5 δισ. από διεθνή
ομολογιακό δανεισμό το έτος 2018/19
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Kouchouk,
η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια
ύψους $5 δισ. από τη διάθεση κρατικών ομολόγων σε ξένο
νόμισμα στις διεθνείς αγορές, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018/19). Κατά τον κ. Kouchouk, το ακριβές
χρονοδιάγραμμα έκδοσης και διάθεσης των αιγυπτιακών
ομολόγων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα των διεθνών αγορών, καθώς
και από το ύψος των επιτοκίων. Βέβαιο είναι, κατά τον κ.
Kouchouk, ότι τα φετινά επίπεδα αναγκών του αιγυπτιακού δημοσίου για δανεισμό από τις διεθνείς αγορές ομολόγων θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα εκείνων των δύο
προηγούμενων οικονομικών ετών. Θυμίζουμε ότι το έτος
2016/17 το αιγυπτιακό κράτος διέθεσε στις διεθνείς αγορές ομόλογα συνολικής αξίας $7 δισ., ενώ το έτος 2017/18
άντλησε κεφάλαια ύψους $4 δισ. και €2,46 δισ. από διάθεση ομολόγων στις διεθνείς αγορές, αντίστοιχα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκτιμήσεις του εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αίγυπτο για
την οικονομία
Σε δηλώσεις του προς τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης
στις αρχές Αυγούστου, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αίγυπτο κ. Reza Baqir, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στη μεγάλη
πρόοδο και την ουσιαστική βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών από την εποχή της εκκίνησης του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση από τα τέλη του 2016, μέχρι σήμερα.
Κατά τον κ. Baqir, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα έχει
αποκαταστήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, μειώνοντας δραστικά το δημοσιονομικό έλλειμμα και το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς
επίσης τον πληθωρισμό και την ανεργία.
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Ύψιστες προτεραιότητες για την Αίγυπτο, σύμφωνα
με την οπτική του ΔΝΤ, είναι αφ’ ενός η διατήρηση
των κεκτημένων στο διάστημα της τελευταίας διετίας μακροοικονομικών κερδών, και αφ’ ετέρου η
επίσπευση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με
σκοπό την ανάπτυξη ενός ισχυρού ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας, ο οποίος θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ο κ. Baqir αναφέρθηκε στις πρόσφατες εκτιμήσεις
του ΔΝΤ για αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Αίγυπτο
της τάξεως του 5,2% φέτος και του 5,5% του χρόνου, καθώς και για άνοδο –σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα- του ρυθμού ανάπτυξης στο επίπεδο
του 6%, πτώση των δεικτών πληθωρισμού και ανεργίας σε πλησίον του 7%, καθώς και διαρκή βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση προσβλέπει σε έσοδα
EGP20 δισ. από το πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων
Όπως δήλωσε στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου
του “African Caucus” ο Αιγύπτιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Kouchouk, τα προσδοκώμενα κρατικά
έσοδα από το πρώτο κύμα μερικών ιδιωτικοποιήσεων πέντε κρατικών εταιρειών μέσω του Χρηματιστηρίου, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει
έως το τέλος του 2018 η αιγυπτιακή κυβέρνηση,
ανέρχονται σε EGP20 δισ. (περίπου $1,12 δισ.). Θυμίζουμε ότι στα μέσα Ιουλίου η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τα ονόματα πέντε κρατικών
επιχειρήσεων, μετοχές των οποίων πρόκειται να
διατεθούν στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης μετοχικών μεριδίων των ως
άνω κρατικών ομίλων θα ξεκινήσει με τις εταιρείες
Heliopolis Company for Housing & Development
και Eastern Company τον Οκτώβριο, ενώ θα ακολουθήσουν το Νοέμβριο οι εταιρείες Alexandria
Mineral Oils Company (AMOC) και Alexandria
Container & Cargo Handling Company και το Δεκέμβριο η εταιρεία Abu Qir Fertilizers Company.
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch διατηρεί σταθερό το αξιόχρεο της Αιγύπτου
Στις αρχές Αυγούστου, ο διεθνής οίκος Fitch επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση του αξιόχρεου των
μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους της Αιγύπτου σε
ξένο και εγχώριο νόμισμα, στο σταθερό επίπεδο
του “B” με θετική προοπτική. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως, στα μέσα Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, ο
οίκος είχε αναβαθμίσει την προοπτική του αξιόχρεου της Αιγύπτου, σε θετική από σταθερή.
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Ο οίκος Fitch, αφού επισήμανε τη μακροοικονομική
πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην πρόοδο των οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, αναφέρθηκε στη σχετική έκθεση στο ακόμη υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, στην υψηλή αναλογία δημοσίου χρέους
προς ΑΕΠ, καθώς και στις χαμηλές επιδόσεις της Αιγύπτου όσον αφορά την ποιότητα της διακυβέρνησης, ως
παράγοντες που συνηγόρησαν στη μη –προς το παρόνβελτίωση της αξιολόγησης του αξιόχρεου. Κατά τον οίκο Fitch, οι θετικές προοπτικές του αξιόχρεου αποδίδονται στη σημειούμενη θετική ανταπόκριση ορισμένων
μεγεθών του αιγυπτιακού πιστωτικού συστήματος στις
υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις.
Ο οίκος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης κατά τα δύο
προσεχή οικονομικά έτη (2018/19 και 2019/20) θα ανέλθει σε 5,5%, καθώς και ότι ο μέσος πληθωρισμός θα πέσει στο 11,6% το 2019. Η Fitch αναμένει εξάλλου χαμηλότερο μέσο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά τη διετία 2018-2020, στο επίπεδο του 2,5%
του ΑΕΠ, καθώς και επάρκεια συναλλαγματικών αποθεμάτων, που εκτιμάται ότι θα καλύπτουν κατά μέσο όρο
έξι μήνες τρεχουσών εξωτερικών πληρωμών.
Αιγυπτιακή φορολογία ακινήτων
Στις αρχές Αυγούστου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η προθεσμία καταβολής του
ετήσιου φόρου ακίνητης περιουσίας για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων είναι τα μέσα Αυγούστου (στη συνέχεια η
προθεσμία αυτή παρατάθηκε έως τις 15 Οκτωβρίου).
Σημειώνεται ότι ο τρέχων συντελεστής φορολόγησης
της ακίνητης περιουσίας ανέρχεται σε 10% της ετήσιας
αξίας εκμίσθωσης, μειούμενος κατά 30% όσον αφορά
τις κατοικίες και κατά 32% όσον αφορά τα λοιπά ακίνητα, για δαπάνες συ-ντήρησης που πραγματοποιήθηκαν
από τους ιδιοκτήτες. Η αιγυπτιακή νομοθεσία για τη
φορολογία των ακινήτων, η οποία θεσπίσθηκε το 2008
και τροποποιήθηκε το 2013, προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από τη φορολόγηση, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, ή ακινήτου εμπορικής / βιομηχανικής / επαγγελματικής χρήσης με χαμηλή αξία εκμίσθωσης, καθώς και κτιρίων νοσοκομείων, εκπαιδευτικών
και κοινωφελών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει πρόσφατα εισάγει νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα φορολογούνται οι μεταβιβάσεις
ακινήτων με συντελεστή 2,5% επί της αξίας αυτών.
Σε ένα μήνα οι εκτελεστικοί κανονισμοί για το πρόγραμμα “GOLDEN VISA”
Όπως ανέφερε στις αρχές Αυγούστου ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, βασιζόμενος σε κλαδικές πηγές, οι εκτελεστικοί κανονισμοί της νομοθεσίας που έχει σκοπό τη
συντόμευση και βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου και διαμονής ξένων υπηκόων οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στη
χώρα, πρόκειται να εκδοθούν εντός διαστήματος ενός
μηνός.
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Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστες απαιτούμενες αξίες
κτήσης των ακινήτων που απαιτούνται για τη χορήγηση
θεωρήσεων διαμονής σε αλλοδαπούς που κυμαίνονται
από $100.000 για διάρκεια διαμονής 1 έτους, σε
$200.000 για διάρκεια 3 ετών και σε $400.000 για διάρκεια 5 ετών.
Κύρωση νομοθεσίας για λειτουργία παραρτημάτων
ξένων πανεπιστημίων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε νομοθεσία (Ν. 62/2018), η οποία
είχε προηγουμένως ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τον
περασμένο Ιούλιο και επιτρέπει τη σύσταση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
στη χώρα. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα ξένα πανεπιστήμια θα μπορούν να ανοίξουν ένα ή περισσότερα
παραρτήματα στην Αίγυπτο, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τα κόστη εξοπλισμού και λειτουργίας τους. Κατά την αιγυπτιακή κυβέρνηση, σκοπός της νομοθεσίας
είναι να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας
στη χώρα, καθώς και να ενδυναμωθούν οι διασυνδέσεις
του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος με ακαδημαϊκά
ιδρύματα του εξωτερικού, και δη αναπτυγμένων χωρών.
Έγκριση νέας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, στις 7/8 το υπουργικό
συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο στοχεύει στην
προστασία των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας
ποινές που θα κυμαίνονται από πρόστιμα έως και φυλάκιση στους παραβάτες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής κ. Talat,
το νομοσχέδιο προωθείται στο κοινοβούλιο προς συζήτηση, καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για
νομοτεχνική επεξεργασία. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα
μπορούν να συλλέγονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας και
να γνωστοποιούνται σε τρίτους, μόνον κατόπιν σχετικής
έγκρισης του ενδιαφερόμενου, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις στο πλαίσιο διαδικασιών επιβολής του νόμου.
Το νομοσχέδιο προβλέπει εξάλλου τη σύσταση ειδικού
κέντρου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
το οποίο θα είναι το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την
επιβολή των σχετικών ποινών στους παραβάτες. Κατά
τον κ. Talat, το νομοσχέδιο καλύπτει την προστασία των
προσωπικών δεδομένων τόσο σε εγχώριο επίπεδο, όσο
και σε επίπεδο διασυνοριακών ανταλλαγών δεδομένων
και δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, σε απόλυτη
συμβατότητα με τη σχετική διεθνή νομοθεσία στον εν
λόγω τομέα.
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Σε άνοδο τον Ιούλιο ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός τομέας της οικονομίας
Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον κλάδο μεταποίησης (PMI) για την Αίγυπτο που δημοσιεύει
σε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής ανάλυσης της εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD, ο ιδιωτικός,
μη πετρελαϊκός τομέας της αιγυπτιακής οικονομίας παρουσίασε μικρή άνοδο στη διάρκεια του Ιουλίου 2018,
περνώντας εκ νέου το κατώφλι των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση. Πιο συγκεκριμένα,
ο δείκτης PMI αυξήθηκε τον Ιούλιο στις 50,3 μονάδες,
από τις 49,4 μονάδες τον Ιούνιο, με τις νέες παραγγελίες
για εξαγωγές να αυξάνονται και την εγχώρια ζήτηση να
παρουσιάζει επίσης εξαιρετικές προοπτικές. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίπεδο παραγωγής του κλάδου μεταποίησης κατέγραψε τον Ιούλιο πτώση στο χαμηλότερο επίπεδό του των τελευταίων τριών μηνών, κυρίως
λόγω ελλείψεων πρώτων υλών, καθώς και αυξημένου
κόστους παραγωγής, που επηρέασαν αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα.
Μεταξύ των ουραγών στον αραβικό κόσμο η ανταγωνιστικότητα της αιγυπτιακής οικονομίας
Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από
την Παγκόσμια Τράπεζα και το World Economic Forum
(“The Arab World Competitiveness Report 2018”), η
Αίγυπτος κατετάγη 11η και προτελευταία μεταξύ 12 αραβικών χωρών (τελευταίος κατετάγη ο Λίβανος, ενώ 10η η
Τυνησία), όσον αφορά το επίπεδο ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας της. Σημειώνεται ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση κατατάσσει την αιγυπτιακή οικονομία
στην 100η θέση μεταξύ 137 χωρών, όσον αφορά τις επιδόσεις της στην ανταγωνιστικότητα (“Global Competitiveness Index”). Ως πλέον προβληματικοί παράγοντες
του αιγυπτιακού οικονομικού περιβάλλοντος που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην
έκθεση η ασυνέχεια που παρατηρείται στην υλοποίηση
πολιτικών, ο πληθωρισμός, η διαφθορά, η αναποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας, το ανεπαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.
Σύμφωνα πάντως με τα συμπεράσματα της έκθεσης, η
ανταγωνιστικότητα της αιγυπτιακής οικονομίας επανέρχεται στα ίδια επίπεδα με εκείνα της περιόδου 20092010, πριν δηλαδή την εξέγερση του 2011 και το ξέσπασμα της μακράς πολιτικής κρίσης που διατάραξε την
πορεία οικονομικής ανάπτυξης και επηρέασε αρνητικά
σημαντικούς οικονομικούς κλάδους της χώρας. Η εν λόγω έκθεση μπορεί να εντοπιστεί στην ιστοσελίδα με
διεύθυνση: http://www3.weforum.org/docs/Arab-WorldCompetitiveness-Report-2018/AWCR%
202018.0724_1342.pdf.
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Ο δείκτης ανεργίας στο 9,9% το δεύτερο τρίμηνο του
2018 (CAPMAS)
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 15/8 η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), ο δείκτης ανεργίας στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος
έτους μειώθηκε στο 9,9%, έναντι 10,6% κατά το πρώτο
τρίμηνο και 11,98% κατά το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο
του 2017.
Το διεθνές πρακτορείο Bloomberg επαινεί την Αίγυπτο
Σύμφωνα με δημοσίευση του διεθνούς ειδησεογραφικού
πρακτορείου Bloomberg στο τέλος Αυγούστου, η Αίγυπτος έχει μεταμορφωθεί σε «ασφαλή όρμο» για τους διεθνείς επενδυτές σε κρατικά χρεόγραφα, δίνοντάς τους
διέξοδο από τα υψηλά επίπεδα οικονομικών διακυμάνσεων, μεταβλητότητας και αβεβαιότητας που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις αναδυόμενες αγορές,
ιδιαίτερα δε εκείνες της Τουρκίας και της Αργεντινής. Το
Bloomberg επικαλείται μαρτυρίες διεθνών επενδυτών
που αναφέρουν ότι «τα σχετικά υψηλά επίπεδα αποδόσεων και το σχετικά σταθεροποιημένο εθνικό νόμισμα,
καθιστούν την αιγυπτιακή αγορά χρεογράφων ενδιαφέρουσα για επενδυτικές τοποθετήσεις». Καταλήγοντας, το
Bloomberg αναφέρει ότι το υλοποιούμενο από το 2016
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη
διόρθωση των διαρθρωτικών ανισορροπιών της αιγυπτιακής οικονομίας, έχει καταφέρει να προσελκύσει επενδυτικές εισροές και να σταθεροποιήσει τη διεθνή επενδυτική θέση της χώρας.
Επίσκεψη του Προέδρου του Βιετνάμ στην Αίγυπτο
Τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε στο τέλος Αυγούστου ο Πρόεδρος του Βιετνάμ κ.
Quang, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων και επιχειρηματιών της χώρας. Κατά
τη συνάντηση που είχε ο Βιετναμέζος Πρόεδρος με τον
Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al Sisi, συμφωνήθηκε η ενίσχυση
των διμερών σχέσεων, πέραν των πεδίων πολιτικής και
αμυντικής συνεργασίας, σε πεδία όπως η οικονομική,
επιστημονική, τεχνολογική και εκπαιδευτική συνεργασία, ενώ προσδιορίστηκε ως στόχος η αύξηση του όγκου
των διμερών εμπορικών ανταλλαγών στο επίπεδο του $1
δισ. ετησίως. Συμφωνήθηκε επίσης η ανταλλαγή πληροφόρησης όσον αφορά εκατέρωθεν επενδυτικές ευκαιρίες,
καθώς και η εκατέρωθεν δημιουργία μηχανισμών προτιμησιακής υποδοχής και προώθησης των επενδύσεων
στους κλάδους πετρελαίου, τηλεπικοινωνιών, θαλάσσιων
μεταφορών, ναυπηγοεπισκευών και γεωργίας. Οι δύο
Πρόεδροι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου, θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και για την ενθάρρυνση των εκατέρωθεν επενδύσεων στους κλάδους πετρελαίου, αερίου και γεωργίας.
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Στις 27/8 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας αιγυπτιο-βιετναμικό επιχειρηματικό συνέδριο, με τη συμμετοχή οκτώ Αιγυπτίων
Υπουργών, του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας του
Βιετνάμ κ. Anh και εκπροσώπων 41 βιετναμικών επιχειρήσεων, καθώς ασφαλώς και αιγυπτιακών επιχειρήσεων.
Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στην προοπτική ανάπτυξης διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών
με έμφαση στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, τουρισμού, γεωργίας, εξοπλισμού γεωτρήσεων, τηλεπικοινωνιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Νέο σύστημα online υποβολής φορολογικών δηλώσεων, νέα τελωνειακή νομοθεσία
Στο τέλος Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την
έναρξη λειτουργίας νέου συστήματος που θα υποχρεώνει
τους φορολογούμενους, τόσο φυσικά όσο και νομικά
πρόσωπα, να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις
με ηλεκτρονικό τρόπο (online). Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Ιούλιο το νέο σύστημα λειτούργησε πιλοτικά. Οι πρώτες εφαρμογές του συστήματος
που θα «ανοίξουν» για το φορολογικό κοινό θα είναι εκείνες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υποβολή του
ΦΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει η σταδιακή ενεργοποίηση
των εφαρμογών εισοδήματος φυσικών προσώπων (από
1.1.2019 έως 31.3.2019) και επιχειρήσεων (έως το τέλος
Απριλίου 2019).
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι
βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της αρχικής επεξεργασίας νομοσχεδίου για θέσπιση νέας τελωνειακής νομοθεσίας. Το νομοσχέδιο έχει αποσταλεί στο Υπουργείο
Εμπορίου & Βιομηχανίας, με σκοπό να συζητηθεί με
τους εκπροσώπους της εγχώριας βιομηχανικής και εμπορικής κοινότητας. Κατά το Υπουργείο Οικονομικών, η
νέα τελωνειακή νομοθεσία θα καλύπτει τα αρκετά κενά
που υπάρχουν στην ισχύουσα, ενώ θα παρέχει νέες διευκολύνσεις στον επιχειρηματικό κόσμο (μεταξύ άλλων, τη
δυνατότητα εκτελωνισμού εμπορευμάτων πριν την άφιξή
τους σε αιγυπτιακούς λιμένες, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής φορτωτικών και σχετικών εγγράφων με
σκοπό τον ταχύ εκτελωνισμό). Επίσης, θα προστατεύει
την εγχώρια βιομηχανία από παρατηρούμενα σήμερα
φαινόμενα λαθρεμπορίου και θα μεταρρυθμίσει όλα τα
ισχύοντα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, κατά τρόπο
ώστε να εναρμονιστούν με τις διεθνώς ισχύουσες πρακτικές, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτελωνισμού και την επίτευξη του κεντρικού στόχου ανάδειξης
των αιγυπτιακών λιμένων σε περιφερειακούς διαμετακομιστικούς κόμβους.
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Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβαθμίζει
την προοπτική του αξιόχρεου της Αιγύπτου
Στις 28/8, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε σε θετική την προοπτική της μακροπρόθεσμης
πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου, από σταθερή
που ήταν προηγουμένως, ενώ παράλληλα διατήρησε την
αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας σε “B3”. Η αναβάθμιση της προοπτικής της πιστοληπτικής ικανότητας
της Αιγύπτου αντανακλά, σύμφωνα με το διεθνή οίκο, τις
συνεχιζόμενες διαρθρωτικές βελτιώσεις στην οικονομία,
καθώς και τη βελτίωση τόσο του δημοσιονομικού ελλείμματος, όσο και του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Επιπλέον, ο διεθνής οίκος διαγιγνώσκει σημάδια
μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οποίες προσδοκά ότι θα οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα
μεγέθυνσης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Ο
οίκος Moody’s επισημαίνει ότι το πιστοληπτικό προφίλ
της Αιγύπτου παρουσιάζει μία θεμελιώδη αντίθεση μεταξύ της μεγάλης και έντονα διαφοροποιημένης παραγωγικής της βάσης –η οποία αποτελεί θετικό στοιχείο που
προσδίδει δυναμική στην αιγυπτιακή οικονομία- και του
υψηλού κινδύνου αναχρηματοδότησης του χρέους της
χώρας. Ο διεθνής οίκος επισήμανε ότι για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της Αιγύπτου στο μέλλον θα απαιτηθεί επίσπευση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ουσιώδης βελτίωση της εικόνας του δημοσίου χρέους, πρόοδος των μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, με παράλληλη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας στην χώρα.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εργασίες της ετήσιας συνόδου του “African Caucus” (Sharm El-Sheikh, 5-6/8/2018)
Στο διάστημα 5-6/8, το αιγυπτιακό θέρετρο Sharm ElSheikh του Νοτίου Σινά φιλοξένησε τις εργασίες της
φετινής ετήσιας συνόδου της αφρικανικής ομάδας Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και διοικητών κεντρικών τραπεζών (“African Caucus”), με τη συμμετοχή
εκπροσώπων 40 αφρικανικών κρατών. Σημειώνεται ότι
το “African Caucus” δημιουργήθηκε το 1963, με σκοπό
τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των αφρικανικών χωρών που είναι μέλη του ΔΝΤ και της
Παγκόσμιας Τράπεζας, σε ζητήματα ανάπτυξης των χωρών της αφρικανικής ηπείρου. Η φετινή σύνοδος στο
Sharm El-Sheikh, η πρώτη που πραγματοποιείται στην
Αίγυπτο, η οποία μάλιστα προεδρεύει φέτος του
“African Caucus”, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
Π/Θ κ. Madbouly, καθώς και των Υπουργείων Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, και Οικονομικών, με τη
συνεργασία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE).
Σε σχετικές της δηλώσεις, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, ανέφερε πως η
φιλοξενία της φετινής συνόδου της αφρικανικής ομάδας
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας εμπίπτει στο
πλαίσιο των οδηγιών του Αιγύπτιου Προέδρου κ. Al Sisi
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για υποστήριξη των ζητημάτων, ιδιαίτερα εκείνων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που απασχολούν τις αφρικανικές
χώρες και ανάδειξή τους σε όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις. Κατά την κα Nasr, η
αναπτυξιακή εστίαση της Αιγύπτου, ως προέδρου της
ομάδας για την αφρικανική ήπειρο, επικεντρώνεται στις
επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου και ιδιαίτερα της νεολαίας.
Από πλευράς του, ο Υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου, κ. Maait, δήλωσε ότι η φετινή ετήσια σύνοδος του
“African Caucus” στο Sharm El-Sheikh επιβεβαιώνει
την εμβάθυνση των αιγυπτιο-αφρικανικών σχέσεων,
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή και τον ενεργό ρόλο της Αιγύπτου στη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης που λαμβάνει χώρα στην αφρικανική ήπειρο.
Σύμφωνα με τον κ. Maait, η φετινή σύνοδος εστιάζει
στην ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη στις αφρικανικές χώρες. Ο κ. Maait τόνισε επίσης τη βούληση της αιγυπτιακής κυβέρνησης να επισπεύσει την υλοποίηση του προγράμματος μερικής ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου, κατά τρόπον
ώστε να τονωθεί η λειτουργία και η κεφαλαιοποίηση του
Χρηματιστηρίου και να προσελκυσθούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, τόσο η
Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και το ΔΝΤ χαιρέτισαν στη
διάρκεια της συνόδου τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις
που έχει υλοποιήσει η Αίγυπτος, οι οποίες έχουν βελτιώσει το επενδυτικό και το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα.
Διάψευση σεναρίων περί επικείμενης εξόδου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου, οι διαδικασίες προετοιμασίας ενδεχόμενης εξόδου
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος από την αιγυπτιακή αγορά δεν έχουν προς το παρόν ξεκινήσει. Σύμφωνα με
έγκυρες τραπεζικές πηγές, τις οποίες επικαλούνται τα εν
λόγω δημοσιεύματα, η ελληνική τράπεζα έχει πράγματι
καταθέσει σχετικό αίτημα στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), ωστόσο η διοίκηση της τράπεζας στην Αίγυπτο (NBG Egypt) δεν έχει ακόμη δεχθεί επίσημο αίτημα από οποιαδήποτε πλευρά, προκειμένου αυτή να διεξάγει τεχνική εξέταση “due diligence” του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενδεχόμενης πώλησης. Κατά τις ίδιες πηγές, στην περίπτωση
που η ελληνική τράπεζα εξέλθει τελικώς της αιγυπτιακής αγοράς, τούτο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: (α)
δια της πώλησης του συνόλου των περιουσιακών της
στοιχείων και των υποχρεώσεών της σε άλλο τραπεζικό
ίδρυμα, και (β) δια της ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο, που θα απαιτήσει ωστόσο περισσότερο χρόνο. Σύμφωνα με τις εν λόγω
πηγές, η δραστηριότητα της τράπεζας στην Αίγυπτο συνεχίζεται επί του παρόντος κανονικά, δεδομένου ότι η
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οποιαδήποτε διαδικασία μελλοντικής εξόδου θα πάρει
αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί.
Θυμίζουμε ότι στο τέλος Ιουλίου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος είχε αναφέρει ότι η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου ενέκρινε αίτημα της 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. Σημειώνεται ότι η NBG
Egypt λειτουργεί στην Αίγυπτο ως υποκατάστημα της
ελληνικής τράπεζας και διαθέτει 17 καταστήματα σε
διάφορες πόλεις της χώρας.
Σε πτώση οι ξένες επενδύσεις σε αιγυπτιακά χρεόγραφα (στοιχεία Μαΐου 2018)
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), οι τοποθετήσεις ξένων επενδυτών
σε αιγυπτιακά κρατικά χρεόγραφα κατέγραψαν εκ νέου
πτώση το Μάιο 2018, κατά EGP64,88 δισ. και ανήλθαν
σε EGP310,624 δισ. (περίπου $17,4 δισ. με βάση τρέχουσες ισοτιμίες), έναντι EGP375,5 δισ. τον Απρίλιο.
Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική μηνιαία μείωση των
τοποθετήσεων ξένων επενδυτών σε αιγυπτιακά χρεόγραφα, αφού τον Απρίλιο αυτές είχαν μειωθεί έναντι
του ανώτατου επιπέδου τους που είχε ανέλθει σε
EGP380,3 δισ. (περίπου $21,3 δισ.), το Μάρτιο τρέχοντος έτους.
Συμφωνία Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου με ΗΑΕ
για παράταση του χρόνου ωρίμανσης 2 χρηματοδοτήσεων προς την Αίγυπτο
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα μέσων
Αυγούστου, πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου
(CBE) συμφώνησε με τα ΗΑΕ την παράταση του χρόνου ωρίμανσης δύο προθεσμιακών χρηματοδοτικών καταθέσεων που είχε παράσχει η εμιρατινή κυβέρνηση
προς την Αίγυπτο, συνολικής αξίας $4 δισ. Η ωρίμανση
της πρώτης προθεσμιακής κατάθεσης, ύψους $2 δισ., η
οποία αρχικά ήταν για τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, παρατάθηκε σε δύο ισόποσες δόσεις του $1 δισ., έως τον
Ιούλιο 2021 και τον Ιούλιο 2023, αντίστοιχα. Η ωρίμανση της δεύτερης προθεσμιακής κατάθεσης, ύψους επίσης $2 δισ., παρατάθηκε σε τρεις δόσεις, έως τον Απρίλιο του 2019, τον Απρίλιο του 2020 και τον Απρίλιο του
2021, αντίστοιχα. Οι δύο εμιρατινές καταθέσεις, αξίας
$2 δισ. εκάστη, είχαν ληφθεί το 2013 και το 2015, προς
στήριξη των μειούμενων τότε συναλλαγματικών αποθεμάτων της Αιγύπτου.
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής
Τράπεζας, στην συνεδρίαση της 16ης Αυγούστου αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς, με το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας να
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παραμένει στο 16,75%, το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας
μίας ημέρας στο 17,75% και το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο
να παραμένουν αμφότερα σταθερά στο 17,25%. Σημειώνεται ότι και στην προηγούμενη συνεδρίασή της, στο
τέλος Ιουνίου, η Κεντρική Τράπεζα δεν είχε μεταβάλει
τα βασικά επιτόκια αναφοράς, τα οποία παραμένουν στα
ως άνω επίπεδα από το τέλος Μαρτίου τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, «η απόφαση διατήρησης αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων αναφοράς συνάδει με την πολιτική στοχευμένης μείωσης του πληθωρισμού, ο δείκτης του οποίου, αν και κατέγραψε ελαφρώς ανοδική πορεία μετά
το Μάιο, φάνηκε να σταθεροποιείται τον Ιούλιο στο
13,5%, ευρισκόμενος εντός του πεδίου στόχευσης της
αιγυπτιακής κυβέρνησης, ενώ αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός τον Ιούλιο αποκλιμακώθηκε στο 8,5%, που
αποτελεί το κατώτατο επίπεδό του της τελευταίας διετίας». Η Κεντρική Τράπεζα δεν παρέλειψε να διευκρινίσει ότι «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των
μακροοικονομικών μεγεθών και βρίσκεται σε ετοιμότητα
να μεταβάλει τη νομισματική πολιτική της, προκειμένου
να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμη σταθερότητα τιμών». Σημειώνεται ότι ορισμένοι εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές
εκτιμούσαν πως η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου θα μετέβαλε τα βασικά επιτόκια αναφοράς στη συνεδρίαση της
16ης Αυγούστου, κυρίως υπό την πίεση της οικονομικής
κρίσης στην Τουρκία και της συνακόλουθης υποτίμησης
της τουρκικής λίρας το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, οι
ανωτέρω εκτιμήσεις δεν επαληθεύθηκαν.
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των οποίων EGP432,55 δισ. σε εγχώριο νόμισμα και
EGP118,7 δισ. σε συνάλλαγμα. Αντίστοιχα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν το Μάιο σε EGP2,985
τρισ., εκ των οποίων EGP2,260 τρισ. σε εγχώριο νόμισμα και EGP724,77 δισ. σε συνάλλαγμα.
Στα $582 εκατ. οι καθαρές ξένες συμμετοχές στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στις 16/8 το Χρηματιστήριο Αιγύπτου, οι καθαρές ξένες συνεισφορές κεφαλαίων στην αιγυπτιακή κεφαλαιαγορά από τις αρχές
του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε EGP10,404 δισ.
(περίπου $582 εκατ.). Οι καθαρές συνεισφορές κεφαλαίων από Άραβες επενδυτές ανήλθαν σε EGP258,37
εκατ. κατά την εν λόγω περίοδο.
Στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για μεγέθη
τραπεζικού τομέα (5.2018)
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Μαΐου 2018
οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς της
οικονομίας εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 15% σε σύγκριση με το Μάιο του 2017, ανερχόμενες συνολικά σε
EGP1,616 τρισ. Αύξηση κατά 18,8% σημείωσε, επίσης,
το ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες ως το
τέλος Μαΐου 2018 έναντι του Μαΐου 2017, φθάνοντας σε
EGP3,514 τρισ. Το ύψος των τραπεζικών τοποθετήσεων
σε χρεόγραφα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου παρουσιάστηκε στο εν λόγω χρονικό σημείο αυξημένο κατά
8,3% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε EGP1,684 τρισ.,
ενώ το ύψος των στοιχείων ενεργητικού του αιγυπτιακού
τραπεζικού τομέα εμφανίστηκε αυξημένο κατά 18,4%
έναντι του Μαΐου 2017 και ανήλθε σε EGP5,272 τρισ.
Στο τέλος Μαΐου 2018, ο επιχειρηματικός τομέας είχε
απορροφήσει το 61,6% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα. Από τις συνολικές
τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, το 35%
απορροφήθηκε από τη βιομηχανία, το 29,2% από διάφορους κλάδους υπηρεσιών, το 10% από το εμπόριο, το
1,2% από τη γεωργία και το 24,6% από τα νοικοκυριά.

Μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί εκτός τραπεζικού συστήματος
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) στις 19/8, το χρήμα που κυκλοφορεί υπό μορφή μετρητών εκτός του τραπεζικού συστήματος περιορίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
του 2018, στο επίπεδο του 9,4% του ΑΕΠ. Κατά την
Κεντρική Τράπεζα, το εν λόγω επίπεδο που καταγράφηκε το Μάρτιο τρέχοντος έτους, συνιστά ιστορικά χαμηλό
επίπεδο ρευστότητας εκτός τραπεζικού συστήματος και
σηματοδοτεί μία συνεχιζόμενη «ομαλοποίηση» της συ- Ανανέωση συμφωνίας νομισματικής ανταλλαγής
μπεριφοράς των πολιτών όσον αφορά την κατακράτηση (swap) μεταξύ Αιγύπτου & Κίνας
μετρητών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), η Αίγυπτος και η Κίνα πρόκειται να αναΆνοδος των τραπεζικών καταθέσεων κατά 6,2% το νεώσουν στο τέλος του τρέχοντος έτους την ισχύ της
συμφωνίας νομισματικής ανταλλαγής (“currency swap
πεντάμηνο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τρά- agreement”) αξίας 18 δισ. γιουάν (περίπου $2,7 δισ.) –
πεζα Αιγύπτου (CBE) στις 19/8, οι καταθέσεις στις αι- και του αντίστοιχου ποσού σε αιγυπτιακές λίρες- που
γυπτιακές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 6,2% στη διάρκεια είχαν συνάψει το Νοέμβριο 2016, με βάση την οποία οι
του πρώτου πενταμήνου του 2018, ανερχόμενες σε διμερείς οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές διενερEGP3,536 τρισ. (περίπου $198 δισ.), έναντι EGP3,329 γούνται στα εθνικά τους νομίσματα, και όχι σε αμερικατρισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Το μήνα Μάιο, οι τρα- νικά δολλάρια. Σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής
πεζικές καταθέσεις κατέγραψαν μικρή άνοδο, της τάξεως Τράπεζας, κ. Amer, η εν λόγω συμφωνία αντανακλά
του 0,3% έναντι του Απριλίου. Οι καταθέσεις του δημό- τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο
σιου τομέα αυξήθηκαν σε EGP551,25 δισ. το Μάιο, εκ
χωρών.
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Κύρωση νέας νομοθεσίας για financial leasing και
factoring
Στο τέλος Αυγούστου, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε τη
νέα νομοθεσία περί χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial
leasing) και πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων
(factoring), η οποία στοχεύει την ενίσχυση του συστήματος και των πηγών μη τραπεζικής χρηματοδότησης. Η
νομοθεσία, η οποία είχε αρχικά προωθηθεί προ έτους
από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και έλαβε πρόσφατα την
έγκριση του κοινοβουλίου, εισάγει καινοτομίες στο εγχώριο καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ ρυθμίζει -για πρώτη φορά στην Αίγυπτο- την πρακτόρευση
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Η νέα νομοθεσία προβλέπει εξάμηνη περίοδο χάριτος προς συμμόρφωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα με
τις διατάξεις της.
Αύξηση της δραστηριότητας μικροχρηματοδοτήσεων το 2ο τρίμηνο 2018
Το σωρευτικό ύψος των μικροχρηματοδοτήσεων στην
Αίγυπτο συνέχισε την ανοδική του πορεία στη διάρκεια
του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους, με αύξηση
κατά 76% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου,
φθάνοντας το επίπεδο των EGP9,75 δισ. (περίπου $546,2
εκατ.), έναντι EGP5,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου του 2017,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της αιγυπτιακής Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής (Financial Regulatory Authority – FRA), κ. Omran. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις εμφάνισαν οι τραπεζικές μικροχρηματοδοτήσεις στο γεωργικό κλάδο, κατά 35% όσον αφορά τον αριθμό των ληπτών και κατά 72% όσον αφορά τα ποσά των χρηματοδοτήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Βρετανική επιχειρηματική αποστολή κλάδων εκπαίδευσης & επαγγελματικής κατάρτισης στην Αίγυπτο
Στο τέλος Ιουλίου, στο πλαίσιο του διεθνούς κυβερνητικού – επιχειρηματικού συνεδρίου “MENA Innovation
2018”, επισκέφθηκε την Αίγυπτο βρετανική επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 14 ομίλους των κλάδων τεχνολογίας εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών των κλάδων εκπαίδευσης και υγείας, υπό τον
Εμπορικό Εκπρόσωπο του Βρετανού Π/Θ για την Αίγυπτο Sir Jeffrey Donaldson. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο Βρετανός αξιωματούχος –ο οποίος επισκέφθηκε για έβδομη φορά την Αίγυπτο, πραγματοποίησε
συναντήσεις τόσο με τον Π/Θ κ. Madbouly, όσο και με
τους Υπουργούς Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Nassar,
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα. Nasr, Οικονομικών κ. Maait και Υγείας κα Zayed, κατά τις οποίες
συζητήθηκαν προοπτικές, ευκαιρίες και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της βρετανικής επενδυτικής παρουσίας
στην Αίγυπτο, με έμφαση στους τομείς εκπαίδευσης,
υγείας και σχετικών υποδομών.
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Σχεδιαζόμενη επέκταση της αλυσίδας Carrefour στις
νέες πόλεις της Αιγύπτου
Στα μέσα Αυγούστου, ο εμιρατινός όμιλος –με έδρα το
Ντουμπάι- Majid Al Futtaim, ο οποίος διαχειρίζεται στη
Μ. Ανατολή τα καταστήματα του μεγάλου γαλλικού λιανεμπορικού ομίλου Carrefour, υπέγραψε πρωτόκολλο
συνεργασίας με την αιγυπτιακή Αρχή Νέων Αστικών
Κοινοτήτων (NUCA), με βάση την οποία θα ανοίξει νέα
καταστήματα-υπεραγορές της αλυσίδας σε τρεις νέες,
υπό κατασκευή, πόλεις της χώρας και συγκεκριμένα στη
νέα διοικητική πρωτεύουσα, στο νέο Ελ Αλαμέιν και στη
New Mansoura. Η υπογραφή της συμφωνίας έλαβε χώρα
στο Κάιρο, με την παρουσία του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Madbouly, καθώς και των Υπουργών Προμηθειών κ.
Moselhy και Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας
Nasr. Σημειώνεται ότι η αλυσίδα Carrefour διαθέτει σήμερα 37 καταστήματα στην Αίγυπτο.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το Σεπτέμβριο αναμένεται υπογραφή συμβάσεων με
τον κινεζικό όμιλο CSCEC για την κατασκευή της 2ης
φάσης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας
Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικονομικό Τύπο, ο οποίος
αναφέρθηκε σε σχετικές δηλώσεις του Π/Θ κ. Madbouly, τον προσεχή Σεπτέμβριο ο Πρόεδρος Al Sisi αναμένεται να υπογράψει με τον κινεζικό κρατικό κατασκευαστικό όμιλο China State Construction Engineering
Corporation (CSCEC) συμβάσεις για την υλοποίηση
κατασκευαστικών έργων στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας.
Κατά τον κ. Madbouly, η υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσκεψης του
Αιγυπτίου Προέδρου στο Πεκίνο και συμμετοχής του
στη διάσκεψη συνεργασίας Κίνας-Αφρικής. Σημειώνεται
ότι ο όμιλος CSCEC έχει υπογράψει τον Οκτώβριο 2017
συμβάσεις με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για έργα κατασκευής επιχειρηματικής συνοικίας, στο πλαίσιο της
πρώτης φάσης ανάπτυξης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους $3 δισ.,
που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020.
Σύμφωνα με πρόσθετα οικονομικά δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly, σε συνάντηση που πραγματοποίησε στις αρχές Αυγούστου με κινεζική κυβερνητική
αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβανόταν υψηλόβαθμο στέλεχος της κινεζικής επιτροπής ελέγχου & διαχείρισης κρατικής περιουσίας (State Assets Control &
Management Committee), συμφώνησε στην υλοποίηση
κατασκευαστικών έργων συνολικής επενδυτικής αξίας
EGP179 δισ. (περίπου $10 δισ.) στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.
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Ο κατασκευαστικός όμιλος Redcon θα παραδώσει
κατοικίες στο project “Mivida”
Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του
μεγάλου αιγυπτιακού κατασκευαστικού ομίλου Redcon
Construction, κ. Nassar, στις 19/8, ο όμιλος πρόκειται να
παραδώσει πριν το τέλος του 2018, 100 πολυτελείς μονοκατοικίες στο μεγάλο οικιστικό project “Mivida” στην
περιοχή New Cairo, στα περίχωρα του Καΐρου, για λογαριασμό του εμιρατινών συμφερόντων ομίλου Emaar
Misr, εκ των σημαντικότερων real estate developers της
αιγυπτιακής αγοράς ακινήτων. Κατά τον κ. Nassar, το
συνολικό κατασκευαστικό κόστος των 100 κατοικιών
ανέρχεται σε περίπου EGP200 εκατ. ($11,2 εκατ.), ενώ,
όπως σημείωσε ο κ. Nassar, η Redcon υλοποιεί υπεργολαβικά διάφορα οικιστικά projects για λογαριασμό τόσο
της Emaar, όσο και άλλων μεγάλων ομίλων real estate
developers που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μεταξύ
των οποίων οι Palm Hills Developments, SODIC και
Newgiza, με τους οποίους έχει υπογράψει συμβάσεις
συνολικής αξίας EGP2 δισ. στο διάστημα της τελευταίας
διετίας. Επιπλέον, ο κ. Nassar δήλωσε πως η Redcon
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πρόσθετους ομίλους
developers με σκοπό να υλοποιήσει υπεργολαβικά νέα
οικιστικά projects σε περιοχές του ανατολικού Καΐρου.
Κατασκευή «έξυπνων» κατοικιών στη νέα διοικητική
πρωτεύουσα
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικιστικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα κατασκευής αργότερα στη διάρκεια του έτους, 1.000 πρόσθετων κατοικιών στη νέα διοικητική πρωτεύουσα, εφοδιασμένων με «έξυπνα» οικιακά ηλεκτρονικά συστήματα
που περιλαμβάνουν διασυνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές. Κατά τις εν λόγω πηγές, η αρμόδια Αρχή Νέων
Αστικών Κοινοτήτων (NUCA) έχει ήδη πωλήσει 2.400
«έξυπνες» κατοικίες στη νέα διοικητική πρωτεύουσα,
τόσο πολυτελείς μονοκατοικίες όσο και μεζονέτες, ενώ
έχουν ολοκληρωθεί κατά 50% οι εργασίες εφοδιασμού
τους με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα.
Προσφορές ξένων ομίλων για την κατασκευή χερσαίου λιμένα στην περιοχή 6th of October
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούστου, τρεις κοινοπραξίες ομίλων του εξωτερικού και
συγκεκριμένα από την Ινδία, τη Μαλαισία και τα ΗΑΕ,
μαζί με αιγυπτιακούς ομίλους, έχουν καταθέσει προσφορές για την ανάληψη του έργου δημιουργίας χερσαίου
λιμένα (“dry port”, ήτοι τελωνειακού σημείου εισόδουεξόδου και κέντρου logistics) στην περιοχή 6th of October στα δυτικά περίχωρα του Καΐρου.
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Ο εν λόγω χερσαίος λιμένας πρόκειται να κατασκευαστεί
σε έκταση 100 feddans (περίπου 420.000 τετρ. μέτρα)
και στοχεύει στη δημιουργία ενός σημαντικού διαμετακομιστικού κόμβου και κέντρου logistics, που θα συνδέεται με σημαντικούς αιγυπτιακούς θαλάσσιους λιμένες,
και κυρίως το λιμένα της Αλεξάνδρειας. Μεταξύ των
ονομάτων που ανέφεραν τα δημοσιεύματα περιλαμβάνονται εκείνα των ομίλων –κυρίως κατασκευαστικών,
διαχείρισης λιμένων και logistics- Container Corporation
of India (CONCOR, Ινδία), BSA (Μαλαισία), Hassan
Allam (Αίγυπτος), Holding Company for Maritime &
Land Transport (Αίγυπτος), DP World (ΗΑΕ), Elsewedy
Electric (Αίγυπτος) και Schenker Egypt (Γερμανία), χωρίς να γίνεται ωστόσο αναφορά στο ποιοι όμιλοι ανήκουν σε ποια κοινοπραξία. Όπως ανέφεραν τα οικονομικά δημοσιεύματα, η διάρκεια της σύμβασης -που θα έχει
τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ)- θα είναι τριακονταετής.
Έναρξη κατασκευής συνοικίας New Garden City στη
νέα διοικητική πρωτεύουσα
Σύμφωνα με δήλωση του Αιγύπτιου Π/Θ και Υπουργού
Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly, έχει ξεκινήσει η
υλοποίηση του μεγάλου κατασκευαστικού έργου δημιουργίας της συνοικίας “R5” της νέας διοικητικής πρωτεύουσας, έκτασης 1.000 feddans (4,2 εκατ. τετρ. μετρων), που θα φέρει το τοπωνύμιο New Garden City,
κατά το πρότυπο της υφιστάμενης κεντρικής συνοικίας
του Καΐρου. Σύμφωνα με τον κ. Madbouly, η νέα συνοικία θα περιλαμβάνει συνολικά 23.000 οικιστικές μονάδες, πιο συγκεκριμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καθώς και ορισμένα πολυτελή οικιστικά συγκροτήματα. Η
συνοικία θα περιλαμβάνει επίσης ουρανοξύστες οικιστικής χρήσης, δυναμικότητας περίπου 2.000 οικιστικών
μονάδων, καθώς και κτίριο πολυτελούς ξενοδοχείου.
Κατά τον κ. Madbouly, η Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων (NUCA) έχει ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή της
πρώτης συνοικίας της νέας πρωτεύουσας (R3), η οποία
περιλαμβάνει 25.000 οικιστικές μονάδες και 1.000 πολυτελείς μονοκατοικίες.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η κρατική εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού (EETC)
ανοίγει οικονομικές προσφορές για μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην περιοχή Kom Ombo
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου, η κρατική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
(Egyptian Electricity Transmission Company - EETC)
άνοιξε τις οικονομικές προσφορές που της είχαν υποβάλει επιχειρηματικοί όμιλοι και κοινοπραξίες για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από ηλιακές πηγές στην περιοχή Kom Ombo του Ασουάν, δυναμικότητας 200 MW. Οι εν λόγω προσφορές αναφέρονται στις
τιμές στις οποίες το κράτος θα αγοράζει την παραγόμενη
από τη μονάδα του Kom Ombo ηλεκτρική ενέργεια.
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Κατά δημοσιεύματα, που επικαλούνται πηγές της EETC,
ο σαουδαραβικός όμιλος ACWA Power υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, της τάξεως των 2,75 σεντς ανά
κιλοβατώρα (είχε αρχικά υποβάλει προσφορά 2,80 σεντς
ανά κιλοβατώρα, την οποία βελτίωσε στη συνέχεια),
ακολουθούμενος από τον σαουδαραβικών συμφερόντων
ισπανικό διεθνή όμιλο Fotowatio Renewable Ventures FRV (ανήκει στην Abdul Latif Jameel Energy), ο οποίος
υπέβαλε προσφορά 2,79 σεντς ανά κιλοβατώρα, το νορβηγικών συμφερόντων όμιλο Scatec Solar (προσφορά 3
σεντς ανά κιλοβατώρα), την κοινοπραξία EDF
(γαλλικών συμφερόντων), Marubeni (ιαπωνικών συμφερόντων) και Elsewedy Electric (αιγυπτιακών συμφερόντων, προσφορά 3,15 σεντς ανά κιλοβατώρα), την κοινοπραξία Actis Energy (διεθνής όμιλος βρετανικών συμφερόντων) και Enerpal (ισπανικών συμφερόντων, προσφορά 3,15 σεντς ανά κιλοβατώρα) και τέλος την κοινοπραξία Orascom (αιγυπτιακών συμφερόντων) και
Engie (γαλλικών συμφερόντων, προσφορά 3,40 σεντς
ανά κιλοβατώρα). Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η
EETC θα ανακοινώσει τον ανάδοχο του έργου κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος μηνός.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η EETC έχει ολοκληρώσει
τις τοπογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες στην περιοχή
όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η ηλιακή μονάδα στο
Kom Ombo. Η κρατική εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού
θα αγοράζει την ενέργεια από την ως άνω ηλιακή ηλεκτροπαραγωγική μονάδα και θα τη διαθέτει στο ηλεκτρικό δίκτυο για περίοδο εικοσιπενταετίας, σύμφωνα με
τους όρους της υπό διαμόρφωση σύμβασης, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους.
Κατά τα δημοσιεύματα, το άνοιγμα των ως άνω προσφορών από την EETC καθυστέρησε ελαφρώς, καθώς το
αρμόδιο Υπουργείο Ηλεκτρισμού στόχευε να ολοκληρώσει προηγουμένως συμβάσεις για ηλιακά έργα στο
πλαίσιο του κρατικού προγράμματος εγγυημένων τιμών
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (“Feed-in-Tariff” Program), προτού εξετάσει νέες προσφορές. Τέλος, όπως
ανάφερε ο οικονομικός Τύπος, η EETC προετοιμάζει για
τον προσεχή Οκτώβριο νέες προκηρύξεις διαγωνισμών,
σε συνεργασία με την αρμόδια Αρχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (NREA) για τη δημιουργία μονάδων συνολικής δυναμικότητας 150 MW, χρησιμοποιώντας τη
νέα μέθοδο «μειούμενων προσφορών» (“decreasing
valuation bids”), στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος του Υπουργείου Ηλεκτρισμού για προσθήκη συνολικής δυναμικότητας περίπου 3.500 MW από ηλιακές
πηγές στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας.
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μέγιστη δυναμικότητά τους περί το Σεπτέμβριο του
2019. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, στο
πλαίσιο της στρατηγικής της αιγυπτιακής κυβέρνησης
να καταστεί η χώρα περιφερειακός διαμετακομιστικός
κόμβος για το αέριο, οι εταίροι των ισραηλινών κοιτασμάτων Tamar και Leviathan, ισραηλινή Delek Drilling
και αμερικανική Noble Energy, υπέγραψαν δύο συμφωνίες για την πώληση αερίου στην εταιρεία Dolphinus
Holdings της Αιγύπτου. Με βάση τις εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες έλαβαν την έγκριση του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η Dolphinus πρόκειται να εισάγει φυσικό αέριο από το Ισραήλ, αξίας $15 δισ. σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.
Επιβολή τελών στις ιδιωτικές εταιρείες αερίου για
χρήση του δικτύου
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου,
η νεοσύστατη αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή Αερίου (Gas
Regulatory Authority) ανακοίνωσε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες διανομής φυσικού αερίου –η λειτουργία των οποίων έχει επιτραπεί με βάση νομοθεσία που υιοθετήθηκε πέρσι- πρόκειται να επιβαρυνθούν με τέλη ύψους
$0,38 ανά εκατομμύριο βρετανικών θερμικών μονάδων
(BTU) για τη χρήση του εθνικού δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Αρχή, τα εν λόγω τέλη θα καλύπτουν τόσο το κόστος εισαγωγής του φυσικού αερίου,
όσο και μεταφοράς αυτού εντός της αιγυπτιακής επικράτειας, το δε αρχικό ύψος των τελών πρόκειται να αναθεωρηθεί εντός του 2019.

Εγκαινίαση νέου υδροηλεκτρικού φράγματος στην
περιοχή Assiut - γερμανική χρηματοδότηση για την
κατασκευή γέφυρας πάνω από το φράγμα
Στις 12/8 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του νέου φράγματος στην περιοχή Assiut της Άνω Αιγύπτου, καθώς επίσης και νέας υδροηλεκτρικής μονάδας, συνολικού επενδυτικού κόστους EGP6,5 δισ. (περίπου $365 εκατ. με
βάση τρέχουσες ισοτιμίες). Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης κ. Abdel Ati, το
νέο φράγμα του Assiut και το υδροηλεκτρικό του εργοστάσιο πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες σε νερό και
ηλεκτρική ενέργεια πέντε περιφερειών, και συγκεκριμένα
του Assiut, της Minya, του Beni Suef, του Fayoum και
της Γκίζα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της άρδευσης
συνολικών εκτάσεων πάνω από 1,6 εκατ. feddans (1 feddan = 4.200 τετρ. μέτρα) στις ως άνω περιφέρειες, που
αντιστοιχούν σε περίπου 20% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Αιγύπτου. Σύμφωνα εξάλλου με σχετική
δήλωση του Υπουργού Ηλεκτρισμού κ. Shaker, η παραΣτις αρχές του 2019 θα ξεκινήσουν οι εισαγωγές φυσι- γωγική δυναμικότητα της νέας υδροηλεκτρικής μονάδας
στο Assiut ανέρχεται σε 32 MW, η ηλεκτρική ενέργεια
κού αερίου από το Ισραήλ
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου, που εκτιμάται πως θα παράγεται ετησίως ανέρχεται σε
οι εισαγωγές φυσικού αερίου από το Ισραήλ από τον 245 KWh, ενώ η κατασκευή της μονάδας κόστισε περίαιγυπτιακό όμιλο Dolphinus Holdings εκτιμάται ότι θα που EGP612 εκατ.
ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ
στη συνέχεια θα αυξηθούν σταδιακά για να φθάσουν τη
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο
Γερμανός Πρέσβης στην Αίγυπτο κ. Luy στις 8/8, το
ύψος των γερμανικών χρηματοδοτήσεων στα έργα κατασκευής γέφυρας τεσσάρων λωρίδων, η οποία συνδέει
τις δύο όχθες του Νείλου πάνω από το νέο υδροηλεκτρικό φράγμα του Assiut εκτιμάται σε €311 εκατ., αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού κατασκευαστικού κόστους αυτής, που ανέρχεται σε €474
εκατ. Κατά τον κ. Luy, το μεγαλύτερο μέρος των ως άνω
χρηματοδοτήσεων αποτελείται από δάνεια με ευνοϊκούς
όρους από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW.
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του συνολικού έργου δημιουργίας του φράγματος και της υδροηλεκτρικής παραγωγικής μονάδας ξεκίνησε το 2012 και εκτελέστηκε δια της
συνεργασίας του αιγυπτιακού Υπουργείου Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης με την κρατική εταιρεία ηλεκτρικής
ενέργειας (Egyptian Electricity Holding Company), ενώ
πρόσφερε περίπου 6.800 θέσεις εργασίας. Ο Γερμανός
Πρέσβης τόνισε ότι το εν λόγω φράγμα θα αποτελέσει
βασικό συστατικό τόσο του αιγυπτιακού αρδευτικού
συστήματος, όσο και του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας,
το οποίο προσδοκάται ότι θα συμβάλει στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Άνω Αιγύπτου.
Ο αιγυπτιακός όμιλος Petrobel υλοποιεί έργα κατασκευής αγωγών αερίου
Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, ο μεγάλος
αιγυπτιακός όμιλος Petrobel (Balayem Petroleum, που
είναι κοινοπραξία της θυγατρικής του ιταλικού ομίλου
ENI στην Αίγυπτο – IEOC- και της κρατικής εταιρείας
πετρελαίου EGPC) υλοποιεί έργο κατασκευής δύο αγωγών φυσικού αερίου, συνολικού επενδυτικού κόστους
$250-$300 εκατ., που θα μεταφέρουν συνολική ποσότητα
700 εκατ. κυβικών ποδιών ημερησίως από το κοίτασμα
Nooros στην περιοχή Al-Gamil. Πιο συγκεκριμένα, ο
πρώτος αγωγός θα συνδέει το κοίτασμα Nooros με τη
μονάδα κατεργασίας αερίου στην περιοχή Abu Madi, ενώ
ο δεύτερος θα μεταφέρει περαιτέρω το αέριο στη μονάδα
κατεργασίας αερίου που βρίσκεται στην περιοχή AlGamil, από όπου εν συνεχεία το αέριο θα διοχετεύεται
στο εθνικό δίκτυο. Το έργο προσδοκάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ στην
παρούσα φάση οι τεχνικοί όμιλοι Enppi (Engineering for
the Petroleum & Process Industries) και Petrojet ετοιμάζουν τις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες
του έργου.
Σύμφωνα εξάλλου με τον κλαδικό Τύπο, ο όμιλος
Petrobel ανακοίνωσε ότι έως τα μέσα του 2019 προγραμματίζει να παράγει περίπου 500 εκατ. κ.π. φυσικού αερίου ημερησίως από την ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος Baltim, στην περιοχή του νοτιοδυτικού Δέλτα
του Νείλου. Σύμφωνα με την Petrobel, ταυτόχρονα αναμένεται να κατασκευαστεί –με τη συνεργασία των Enppi,
Petrojet και Petroleum Marine Services- υποθαλάσσιος
αγωγός για τη μεταφορά του αερίου στις ακτές, ο οποίος
θα συνδεθεί με επίγειο αγωγό μήκους 35 χλμ. που θα
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μεταφέρει το αέριο στη μονάδα κατεργασίας του Abu
Madi, με συνολικό επενδυτικό κόστος ύψους $380 εκατ.
Συμφωνίες παραχώρησης για έρευνα κοιτασμάτων
στον ενεργειακό όμιλο ENI
Σύμφωνα με σχετικά κλαδικά δημοσιεύματα μέσων Αυγούστου, εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές
και υπογράφηκε νέα συμφωνία παραχώρησης για έρευνα
και αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου στην υπεράκτια περιοχή Noor στη Μεσόγειο, η
οποία απέχει περίπου 50 χλμ. από τις ακτές του Βορείου
Σινά. Σημειώνεται ότι το εν λόγω κοίτασμα διαχειρίζεται
ο μεγάλος ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI, μέσω της
θυγατρικής του στην Αίγυπτο (IEOC), με τη συμμετοχή
της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας Tharwa Petroleum.
Όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα, η ENI προτίθεται να
ξεκινήσει τις γεωτρήσεις στην εν λόγω περιοχή εντός
του δευτέρου εξαμήνου τρέχοντος έτους. Το επενδυτικό
κόστος των εν λόγω γεωτρήσεων εκτιμάται σε $105
εκατ. Κατά την ENI, η νέα άδεια παραχώρησης ενισχύει
τη στρατηγική θέση του ιταλικού ομίλου στην Αίγυπτο.
Θυμίζουμε ότι προ διμήνου, ο αιγυπτιακός αλλά και ο
διεθνής Τύπος είχαν αναφερθεί σε πιθανή γιγαντιαία δυναμικότητα του κοιτάσματος Noor σε φυσικό αέριο, περίπου τριπλάσια εκείνης του κοιτάσματος Zohr. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου έχει επ’ αυτού διευκρινίσει ότι καίτοι το κοίτασμα Noor θεωρείται «πολλά υποσχόμενο», ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η
ακριβής δυναμικότητά του σε αέριο.
Όπως ανέφερε εξάλλου ο κλαδικός Τύπος, το αιγυπτιακό
Υπουργείο Πετρελαίου προχώρησε σε υπογραφή ακόμη
δύο συμφωνιών παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική
Έρημο και το Δέλτα του Νείλου, με τους ομίλους ENI,
INA Naftaplin (Κροατία) και British Petroleum (BP),
συνολικού επενδυτικού κόστους $34,2 εκατ. Η πρώτη
συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC), της ENI και της κροατικής INA Naftaplin και προβλέπει τη διάνοιξη εννέα φρεάτων στην
περιοχή Ras Qattara της Δυτικής Ερήμου. Η δεύτερη,
υπεγράφη μεταξύ της EGPC, της Eni και της BP και
προβλέπει τη διάνοιξη τεσσάρων φρεάτων στο κοίτασμα
Nedoko του Δέλτα του Νείλου. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου υπέγραψε επίσης συμφωνία με τους ως
άνω ομίλους για την παροχή επιχορηγήσεων συνολικού
ύψους $55 εκατ. για την υλοποίηση των εν λόγω
projects.
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Αύξηση των αιγυπτιακών εισαγωγών καυσίμων το
πεντάμηνο 2018
Όπως ανέφερε στα μέσα Αυγούστου η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), οι συνολικές εισαγωγές
καυσίμων της Αιγύπτου κατά την περίοδο ΙανουαρίουΜαΐου 2018 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά $111 εκατ.
έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ανερχόμενες σε
$5,035 δισ. Οι εισαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου ανήλθαν κατά το ως άνω διάστημα σε $1,483 εκατ.,
έναντι $708 εκατ. το πεντάμηνο 2017 (αύξηση 109,5%),
ενώ αντιθέτως, οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου μειώθηκαν σε $1,127 δισ., έναντι $1,507 δισ. το πεντάμηνο
2017 (μείωση 25,2%).
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τη χώρα ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Επαφές αιγυπτιακής κυβέρνησης με τον αμερικανικό
όμιλο Apache Corporation
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου
Πετρελαίου στις 21/8, ο Υπουργός κ. El-Molla πραγματοποίησε συνάντηση με τον επικεφαλής του μεγάλου
αμερικανικού ομίλου έρευνας και αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων Apache Corporation, κ.
Christmann, με σκοπό την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης
της δραστηριότητας του ομίλου στην Αίγυπτο. Όπως
δήλωσε ο κ. Christmann στη διάρκεια της συνάντησης,
οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις της Apache στην Αίγυπτο
εκτιμώνται σε $1 δισ. σε ετήσια βάση, γεγονός που αντανακλά τη σημαντικότητα των αιγυπτιακών κοιτασμάτων
για τον αμερικανικό όμιλο. Ο κ. Christmann δήλωσε επίσης ότι προσδοκά τη σύσταση διμερούς ομάδας εργασίας
Apache-αιγυπτιακού κράτους, με στόχο την εκπόνηση
πενταετούς πλάνου επενδύσεων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του αμερικανικού ομίλου στη χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Christmann, η Apache προετοιμάζει την
έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή Sharq
Bahariya της Δυτικής Ερήμου, σε συνέχεια συμφωνίας
που υπεγράφη τον Ιούλιο με το αιγυπτιακό κράτος, αξίας
πλησίον των $40 εκατ., για την πραγματοποίηση πρόσθετων ερευνών προς αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην εν λόγω περιοχή.

Κλαδικά δημοσιεύματα περί προκαταρκτικής συμφωνίας Αιγύπτου-Κύπρου για σύνδεση κοιτάσματος
«Αφροδίτη» με Αίγυπτο
Σύμφωνα με αιγυπτιακά κλαδικά δημοσιεύματα μέσων
Αυγούστου, η αιγυπτιακή και η κυπριακή κυβέρνηση
έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν, προκαταρκτική συμφωνία, για τη σύνδεση του κυπριακού κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» με τις μονάδες υγροποίησης
αερίου στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου. Κατά τα
δημοσιεύματα, η εν λόγω συμφωνία στηρίζεται από την
Ε.Ε. και αναμένεται να υπογραφεί στη διάρκεια του προσεχούς φθινοπώρου. Η αιγυπτιακή πλευρά θεωρεί πως η
συμφωνία πρόκειται να συμβάλει στο να καταστεί η Αίγυπτος περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος για το
φυσικό αέριο, καθώς μέρος του κυπριακού φυσικού αερίου θα διοχετευθεί σε πρώτη φάση στην κάλυψη ανα- Το Σεπτέμβριο η υπογραφή της σύμβασης για την
γκών της αιγυπτιακής αγοράς, ενώ το υπόλοιπο θα εξά- κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην πεγεται στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές.
ριοχή Hamrawein
Όπως ανέφεραν στο τέλος Αυγούστου κυβερνητικές πηΑιγυπτιακά δημοσιεύματα περί επαναδιαπραγμάτευ- γές, η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (EEHC) πρόκειται
σης σύμβασης για το κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της επίΣτο τέλος Αυγούστου, ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος σκεψης του Προέδρου Al Sisi στο Πεκίνο για συμμετοχή
ασχολήθηκε με την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης στη διεθνή διάσκεψη συνεργασίας Κίνας-Αφρικής, να
να συστήσει ομάδα που θα επαναδιαπραγματευθεί με την υπογράψει τη σύμβαση για την κατασκευή θερμοηλεκοινοπραξία των ομίλων Noble Energy και Delek τη με- κτρικού εργοστασίου τεχνολογίας καθαρού άνθρακα,
ταβολή των όρων της σύμβασης αναλογικού καταμερι- δυναμικότητας 6.000 MW, στην περιοχή Hamrawein της
σμού των εσόδων από την εκμετάλλευση του κοιτάσμα- περιφέρειας Ερυθράς Θάλασσας. Η σύμβαση αναμένεται
τος «Αφροδίτη», κατόπιν σχετικού αιτήματος –από το να υπογραφεί με την κοινοπραξία των κινεζικών ομίλων
τέλος του 2017- των ως άνω ομίλων, λόγω της μείωσης Shanghai Electric και Dongfang Electric Corporation,
των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Τα αιγυπτιακά δημο- καθώς και του αιγυπτιακού κατασκευαστικού ομίλου
σιεύματα εστιάζουν στη δήλωση του Κύπριου Υπουργού Hassan Allam. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, η
Ενέργειας κ. Λακκοτρύπη, ότι η διοχέτευση φυσικού χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας θερμοηλεκτριαερίου προς την Αίγυπτο, εφ’ όσον όλα εξελιχθούν ομα- κής μονάδας θα γίνει από κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα,
λά με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, θα ξεκινήσει ενώ το έργο θα υλοποιηθεί σε διάστημα εξαετίας δια της
το 2022, ωστόσο οποιαδήποτε καθυστέρηση στις δια- σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με τη
πραγματεύσεις ενδέχεται να μεταθέσει το ως άνω χρονο- μέθοδο
“EPC+Financing”,
ήτοι
“engineeringδιάγραμμα. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος επείγεται να ξε- procurement-construction + financing”. Σημειώνεται ότι
κινήσει ο εφοδιασμός των δύο μονάδων της υγροποιημέ- η ως άνω κοινοπραξία υπερίσχυσε δύο άλλων –η πρώτη
νου φυσικού αερίου στις παραθαλάσσιες μεσογειακές ιαπωνο-αιγυπτιακών, η δε δεύτερη αμερικανο-κινεζικών
περιοχές Idku και Δαμιέττης με κυπριακό φυσικό αέριο συμφερόντων- κατά τον πρόσφατο σχετικό διεθνή διαγωκαι η επανεξαγωγή του αερίου σε ξένες αγορές, που θα νισμό, υποβάλλοντας προσφορά αξίας $4,4 δισ.
εξυπηρετήσει το στόχο της κυβέρνησης να καταστήσει
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Έγκριση επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών για εγκατάσταση μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκών έργων στην
Αίγυπτο
Όπως ανέφερε στο τέλος Αυγούστου ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή πρωτοβουλία National Project
for Solar Cell Systems (Egypt-pv), η οποία υποστηρίζεται από το Αιγυπτιακό Κέντρο Βιομηχανικού Εκσυγχρονισμού (Egyptian Industrial Modernization Centre), το
UNDP και το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF),
ενέκρινε πρόσφατα 16 επιχειρήσεις που απασχολούνται
στον κλάδο ηλιακών / φωτοβολταϊκών συστημάτων, επιπροσθέτως άλλων 22 τέτοιων επιχειρήσεων που είχε
εγκρίνει τον περασμένο Ιούνιο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης
της χρήσης μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκών έργων με
σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή και τη σύνδεση μικρών
μονάδων με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Το εν λόγω
πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας σε
κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και δημόσια κτίρια,
και προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις για τις εταιρείες
εγκατάστασης ύψους έως 25% του κόστους και επιδοτήσεις που μπορούν να φθάσουν τα $37.500 για έργα ισχύος 150 KW. Μεταξύ των επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών
που ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: Egyptian Solar Energy Systems Co.,
Evergreen Solar, Infinity Solar, Electromatic, Greenfox,
KarmSolar, Hammer Electric For Solar Technology,
Green Tech Solutions, Solar Power, Global Egypt, Smart
Engineering Solutions, Al Arabiya Facilities Management.
Πετρελαϊκές επενδύσεις ύψους EGP145,6 δισ. προγραμματίζονται το έτος 2018/19
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούστου, βασιζόμενα σε κυβερνητικές πηγές, η Αίγυπτος
στοχεύει στη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους
να επενδύσει κεφάλαια ύψους EGP145,6 δισ. (περίπου
$8,16 δισ., αυξημένα κατά 15,5%) στον τομέα υδρογονανθράκων. Το 91% των εν λόγω κεφαλαίων
(EGP132,8 δισ.) πρόκειται να κατευθυνθεί στον κλάδο
φυσικού αερίου και το 8,7% (EGP12,7 δισ.) στον κλάδο
εξόρυξης πετρελαίου. Το μερίδιο των ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο υδρογονανθράκων εκτιμάται πως θα
φθάσει το 94% του συνόλου, ήτοι EGP137,5 δισ.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σύσφιγξη αιγυπτιο-πολωνικών οικονομικών σχέσεων,
έμφαση στις εξαγωγές μήλων
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Αυγούστου, αιγυπτιακή επιχειρηματική αποστολή επισκέφθηκε
πρόσφατα την πολωνική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που τους απηύθυνε η πολωνική πλευρά.
Τα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε δηλώσεις του προέδρου του Πολωνο-αφρικανικού Εμπορικού & Βιομηχανι-
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κού Επιμελητηρίου κ. Sus, σύμφωνα με τις οποίες «η
Πολωνία επιθυμεί να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία με την Αίγυπτο, τόσο στον εμπορικό όσο και στον
επενδυτικό τομέα, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση του οικονομικού και του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα,
ως αποτέλεσμα του υλοποιούμενου κυβερνητικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων». Σημειώνεται ότι ο όγκος
των διμερών εμπορικών ανταλλαγών το 2017 ανήλθε σε
πλησίον του $1 δισ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά συμφέροντα παρουσιάζει η αναφορά, στα εν λόγω δημοσιεύματα, σε
επαφές της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας με στελέχη του
Πολωνικού Συνδέσμου Παραγωγών Φρούτων, σε μία
προσπάθεια του τελευταίου για προώθηση των πολωνικών μήλων στην αιγυπτιακή αγορά. Σημειώνεται ότι, με
βάση αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία του 2017
(CAPMAS), κυρίαρχοι προμηθευτές στις αιγυπτιακές
εισαγωγές μήλων είναι η Ιταλία (με αξία $64,77 εκατ.), η
Ελλάδα (με αξία $40,1 εκατ.), η Συρία (με αξία $34,89
εκατ.), ο Λίβανος (με αξία $34,07 εκατ.) και στην πέμπτη
θέση η Πολωνία (με αξία $29,03 εκατ.), η οποία προφανώς επιδιώκει την περαιτέρω ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής της θέσης.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η πολωνική πλευρά, η Αίγυπτος απορροφά σήμερα περίπου το 2% των
πολωνικών εξαγόμενων μήλων, ωστόσο παρουσιάζει
εξαιρετικές περαιτέρω προοπτικές για τα πολωνικά μήλα,
δεδομένου ότι αποτελεί πύλη εισόδου για τις αφρικανικές
αγορές.
Ξεπέρασαν τα $750 εκατ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές
ενδυμάτων το 1ο εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού κλαδικού συνδέσμου εξαγωγέων ετοίμου ενδύματος, οι εξαγωγές του
κλάδου στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος
έτους ανήλθαν σε $757 εκατ., έναντι $697 εκατ. κατά
την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 9%). Σύμφωνα
με τα στοιχεία, οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων προς
τις ΗΠΑ –που αποτελούν το μεγαλύτερο εισαγωγέα αιγυπτιακών ενδυμάτων- αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν σε $373 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2018, έναντι $340
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Οι εξαγωγές
προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 13% και έφθασαν τα
$254 εκατ., έναντι $225 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2017, οι
εξαγωγές προς την Αφρική και προς τον υπόλοιπο κόσμο
αυξήθηκαν επίσης κατά 11% και 10% αντιστοίχως, ενώ
αντιθέτως οι εξαγωγές προς τις αραβικές χώρες μειώθηκαν κατά 27%, το πρώτο εξάμηνο 2018.
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Στα $1,44 δισ. οι εξαγωγές της αιγυπτιακής βιομηχανίας τροφίμων το 6μηνο 2018
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του αιγυπτιακού συνδέσμου βιομηχανιών εξαγωγέων μεταποιημένων τροφίμων
(Export Council for Food Industries), οι εξαγωγές του
κλάδου στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος
έτους ανήλθαν σε $1,44 δισ. Ως κύριες κατηγορίες μεταποιημένων προϊόντων διατροφής και ποτών που εξήχθησαν καταγράφονται τα κατεψυγμένα λαχανικά ($191 εκατ.), τα αναψυκτικά ($187 εκατ.), η ζάχαρη ($180 εκατ.), τα τυριά ($139 εκατ.), τα προϊόντα αλευροποιίας
($67 εκατ.), οι χυμοί ($55 εκατ.), οι ελιές σε άλμη ($53
εκατ.), οι σοκολάτες ($51 εκατ.) και τα διάφορα παρασκευάσματα διατροφής ($51 εκατ.). Σύμφωνα με την
έκθεση, οι αραβικές χώρες απορρόφησαν το 52% των
αιγυπτιακών εξαγωγών ειδών διατροφής το πρώτο εξάμηνο 2018, ενώ ακολούθησαν η Ε.Ε. με μερίδιο 15%, οι
αφρικανικές χώρες με μερίδιο 13% και οι ΗΠΑ με μερίδιο 4%. Οι κυριότερες χώρες προορισμοί των αιγυπτιακών εξαγωγών ειδών διατροφής το πρώτο εξάμηνο 2018
ήταν οι Σ. Αραβία ($150 εκατ.), Ιορδανία ($75 εκατ.),
Λιβύη ($71 εκατ.), ΗΠΑ ($66,1 εκατ.) και ΗΑΕ ($62
εκατ.).
Άνοδος του όγκου του αιγυπτιακού εξωτερικού εμπορίου το 9μηνο έτους 2017/18
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά το εννεάμηνο Ιουλίου
2017 – Μαρτίου 2018 αυξήθηκε κατά 8,7%, φθάνοντας
τα $65,62 δισ., με τις εισαγωγές να ανέρχονται σε $46,81
δισ. και τις εξαγωγές σε $18,81 δισ. Κατά την αντίστοιχη
χρονική περίοδο του οικονομικού έτους 2016/17 (Ιουλ.
2016 – Μαρ. 2017), ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου
της Αιγύπτου είχε ανέλθει σε $60,35 δισ., εκ των οποίων
$44,36 δισ. αντιπροσώπευαν εισαγωγές και $15,99 δισ.
εξαγωγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου του
οικονομικού έτους 2017/18, μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αιγύπτου ήταν τα ΗΑΕ (διμερής όγκος εμπορίου $4,51 δισ.), ακολουθούμενα από την Κίνα ($4,21
δισ.), τις ΗΠΑ ($3,59 δισ.), τη Σ. Αραβία (3,52 δισ.), την
Ιταλία ($3,33 δισ.), τη Γερμανία ($3,01 δισ.), τη Βρετανία ($2,95 δισ.), τη Ρωσία ($2,79 δισ.), την Ελβετία
($2,23 δισ.), την Τουρκία ($2,13 δισ.), τη Γαλλία ($1,98
δισ.), την Ινδία ($1,95 δισ.), την Ισπανία ($1,45 δισ.) και
τη Βραζιλία ($1,38 δισ.).
Κατάργηση δασμού στις εξαγωγές ζάχαρης
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 8/8,
το Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας κατάργησε δασμό που είχε επιβληθεί πέρσι στις αιγυπτιακές εξαγωγές
ζάχαρης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην επανεκκίνησή
τους. Σημειώνεται ότι πέρσι η αιγυπτιακή κυβέρνηση
είχε επιβάλει δασμό της τάξεως των EGP3.000 (περίπου
$168,3 με τρέχουσες ισοτιμίες) ανά τόνο εξαγόμενης ζάχαρης, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις
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που είχαν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά ήδη από το
2016 και τη συνακόλουθη μεγάλη άνοδο στις εγχώριες
τιμές του προϊόντος. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο
Εμπορίου & Βιομηχανίας, φέτος παρατηρείται πλεόνασμα στην εγχώρια αγορά ζάχαρης, ενώ πηγές του ιδίου
Υπουργείου ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν φέτος εισαγωγές, δεδομένου ότι τα στρατηγικά
αποθέματα ζάχαρης επαρκούν για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης για περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Προμηθειών.
Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος το Μάιο 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS) που δημοσιεύθηκαν στις 8/8, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας αυξήθηκε κατά 12,6% σε
ετήσια βάση το Μάιο τρέχοντος έτους, σε $3,84 δισ.,
έναντι $3,42 δισ. το Μάιο 2017. Κατά τα στοιχεία της
CAPMAS, η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών το Μάιο
αυξήθηκε κατά 1,4%, ανερχόμενη σε $2,48 δισ. (έναντι
$2,44 δισ. το Μάιο 2017), ενώ η αξία των εισαγωγών
αυξήθηκε κατά 7,9%, ανερχόμενη σε $6,32 δισ. (έναντι
$5,86 δισ. το Μάιο 2017). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των
αιγυπτιακών εξαγωγών το Μάιο 2018, σε σύγκριση με το
Μάιο 2017, καταγράφηκαν, σύμφωνα με την CAPMAS,
στα νωπά φρούτα (+113%), στα πλαστικά (+17,2%), στα
φαρμακευτικά (+13,9%) και στα διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (+5%), ενώ μειώσεις κατέγραψαν αντιθέτως οι εξαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου (-6,2%),
ετοίμων ενδυμάτων (-6,5%) και λιπασμάτων (-8,8%).
Αντίστοιχα, η αύξηση των αιγυπτιακών εισαγωγών το
Μάιο 2018 αποδίδεται από την CAPMAS κυρίως στις
αυξημένες εισαγωγές σιδήρου & χάλυβα σε αρχικές μορφές (+74,3%), ακατέργαστου πετρελαίου (+60,4%),
πλαστικών (+25,1%) και χημικών προϊόντων (+10,7%),
πάντα σε σύγκριση με το Μάιο 2017.
Μερίδια αγοράς «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων
στην αιγυπτιακή αγορά
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, βασισμένα σε στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας στατιστικών διαδικτύου StatCounter, κατά το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους μειώθηκε ελαφρώς το μερίδιο της κορεατικής Samsung στην αιγυπτιακή αγορά «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (“Smartphones”), σε 37,5%, έναντι
38,4% τον Ιούνιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κινεζική Huawei, με μερίδιο 16,4% τον Ιούλιο, έναντι 15,7%
τον Ιούνιο, ενώ την τρίτη θέση του μεριδίου πωλήσεων
“Smartphones” στην Αίγυπτο κατέλαβε η αμερικανική
Apple, με μερίδιο 9,2% της αγοράς τον Ιούλιο, έναντι
8,5% τον Ιούνιο. Η κινεζική Lenovo κατετάγη τέταρτη
όσον αφορά το μερίδιό της στην αιγυπτιακή αγορά
«έξυπνων» κινητών (7,5% τον Ιούλιο, έναντι 6,8% τον
Ιούνιο, αν και ο κινεζικός όμιλος έχει ανακοινώσει προ
μηνός την έξοδό του από την αιγυπτιακή αγορά), ενώ το
ίδιο μερίδιο (7,5%) κατείχε τον Ιούλιο και η κινεζική
Infinix. Ακολούθησαν οι επίσης κινεζικές Oppo (με

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

μερίδιο 4,2% τον Ιούλιο, έναντι 4% τον Ιούνιο) και
Tecno Mobile (που έχει έδρα το Χονγκ Κονγκ, με σταθερό μερίδιο 2,6% τον Ιούλιο), η ταϊβανέζικη HTC
(επίσης μερίδιο 2,6% τον Ιούλιο) και η ιαπωνική πολυεθνική Sony (με μερίδιο 1,6% τον Ιούλιο).
Στα $13,4 δισ. ο όγκος εμπορίου Αιγύπτου-Ε.Ε. το
εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Nassar στο τέλος Αυγούστου, κατά τα αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία, ο όγκος εμπορίου της Αιγύπτου με την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
τρέχοντος έτους ανήλθε σε $13,4 δισ. Επίσης, σύμφωνα
με τον κ. Nassar, το ύψος των ευρωπαϊκών επενδύσεων
στην Αίγυπτο ανέρχεται σε $15,1 δισ., με κορυφαίο επενδυτή τη Βρετανία ($5,3 δισ.), η οποία ακολουθείται
από την Ολλανδία ($2,5 δισ.), την Ιταλία ($1,48 δισ.) και
τη Γαλλία ($1,3 δισ.).
Παράταση ισχύος των εξαγωγικών δασμών για νωπά
και κατεψυγμένα ψάρια
Στο τέλος Αυγούστου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας εξέδωσε απόφαση δια της οποίας
παρατείνεται κατά ένα έτος (ξεκινώντας από τις
25/8/2018) η ισχύς των δασμών στις εξαγωγές αιγυπτιακών ψαριών, τόσο νωπών όσο και κατεψυγμένων, ύψους
EGP12.000 ανά τόνο, που είχε αρχικά επιβληθεί την
άνοιξη του 2017. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η εν λόγω
απόφαση έχει σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας
επαρκών ποσοτήτων ψαριών στην εγχώρια αγορά, σε
προσιτές τιμές για το αιγυπτιακό καταναλωτικό κοινό.
Όπως σημείωσε αξιωματούχος του Υπουργείου, η απόφαση δεν αφορά τις εξαγωγές ψαριών προς την Ε.Ε., ούτε τις εξαγωγές κατεργασμένων ψαριών (καπνιστών και
κονσερβοποιημένων) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, η αιγυπτιακή παραγωγή ψαριών ανήλθε σε
1,8 εκατ. τόνους το 2017, ενώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 1,9 εκατ. τόνους το 2018.
Αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων βάμβακος
κατά την τρέχουσα περίοδο
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας, οι καλλιεργούμενες με βαμβάκι
εκτάσεις κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, η
οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, εμφανίζονται αυξημένες στα 322.000 feddans (1 feddan = 4.200
τετρ. μέτρα), έναντι 216.000 feddans κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως βασικές αιτίες για την αξιόλογη
αύξηση της βαμβακοκαλλιέργειας φέτος αναφέρονται
κατ’ αρχάς οι υψηλότερες των περσινών εγγυημένες τιμές αγοράς από το κράτος (EGP2.500-2.700 ανά καντάρι
φέτος, έναντι EGP2.100-2.200 πέρσι), καθώς και η διαθεσιμότητα σπόρων υψηλής απόδοσης, αλλά και η εφαρμογή του νέου συστήματος «συμβολαιακής» γεωργίας.
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Οι κύριες βαμβακοπαραγωγοί περιφέρειες της Αιγύπτου
είναι το Kafr El-Sheikh (καλλιεργούμενη έκταση 97,2
χιλ. feddans φέτος), η Beheira (56,7 χιλ. feddans), η
Daqahliya (51,3 χιλ. feddans), η Sharqiya (48,3 χιλ. feddans), το Fayoum (16,2 χιλ. feddans) και η Gharbeya
(14,2 χιλ. feddans). Ως κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί
του αιγυπτιακού βάμβακος, κυρίως των παγκοσμίου φήμης μακρόινων ποικιλιών, καταγράφονται οι Ινδία, Κίνα,
Πακιστάν, Τουρκία και Ιαπωνία. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος αποτελεί το δεύτερο παγκοσμίως –πίσω από τις
ΗΠΑ- μεγαλύτερο εξαγωγέα μακρόινου βάμβακος.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), οι εξαγωγές αιγυπτιακού βάμβακος στο διάστημα ΜαρτίουΜαΐου 2018 ανήλθαν σε 160.100 καντάρια, έναντι
149.700 κανταριών κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρσι,
αυξημένες κατά 6,9%.
Επάρκεια αποθεμάτων σιταριού και ζάχαρης για 4
μήνες
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προμηθειών κ. Moselhy, τα στρατηγικά αποθέματα σιταριού
είναι επαρκή για την κάλυψη των αναγκών της ζήτησης
κατά τους προσεχείς τέσσερις μήνες, ενώ, αντίστοιχα,
εκείνα ελαίων και ζάχαρης επαρκούν για την κάλυψη
των εγχώριων αναγκών κατά τους προσεχείς 3,7 μήνες.
Σημειώνεται ότι με την ως άνω δήλωσή του, όσον αφορά
τη ζάχαρη, ο Υπουργός Προμηθειών αναθεώρησε προς
τα κάτω την προηγούμενη εκτίμηση των μέσων Αυγούστου, που ανέβαζε την επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων ζάχαρης στους έξι μήνες.
Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας το
Σεπτέμβριο
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε
στο τέλος Αυγούστου τη διατήρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά
τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία για το
Σεπτέμβριο, 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 17,84 λίρες ανά δολλάριο στο τέλος Αυγούστου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Nestlé έχει επενδύσει κεφάλαια EGP1 δισ. στην Αίγυπτο την τελευταία 6ετία
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής του
ομίλου Nestlé για την περιοχή της ΒΑ Αφρικής, κ. El
Hout, ο ελβετικός πολυεθνικός όμιλος έχει επενδύσει
συνολικά κεφάλαια ύψους EGP1 δισ. την τελευταία εξαετία στην Αίγυπτο, προς ανάπτυξη τόσο παραγωγικών
όσο και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κέντρων
διανομής. Κατά τον κ. El Hout, η Nestlé διαθέτει στην
Αίγυπτο τρεις παραγωγικές μονάδες και απασχολεί
άμεσα 3.000 εργαζόμενους, καθώς και ακόμη περίπου
1.500 έμμεσα, μέσω του δικτύου αντιπροσώπων και συνεργατών της. Σύμφωνα με τον κ. El Hout, στο διάστημα
της προσεχούς πενταετίας ο όμιλος σκοπεύει να προσθέσει νέες γραμμές παραγωγής στα εργοστάσιά του στην
Αίγυπτο, με βασικό στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών
ιδιαίτερα προς τις αγορές της Βόρειας και της Ανατολικής Αφρικής. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές της Nestlé φθάνουν σήμερα τα $50 εκατ. ετησίως, κατευθυνόμενες κυρίως στις αγορές του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Λιβύης, του Σουδάν και των χωρών του Κόλπου. Σημειώνεται ότι η παραγωγική δραστηριότητα του ομίλου Nestlé
στην Αίγυπτο καλύπτει τους κλάδους καφέ, γαλακτοκομικών, ζαχαρωδών, ετοίμων γευμάτων, ζωοτροφών, δημητριακών, διατροφικών συμπληρωμάτων και εμφιαλωμένου νερού.
Συμφωνία για γερμανικές επενδύσεις στο Ανατολικό
Πορτ Σαΐντ
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η αναπτυξιακή εταιρεία του Ανατολικού Πορτ Σαΐντ (East Port
Said Development Company) υπέγραψε πρόσφατα οικονομικές συμφωνίες με δύο θυγατρικές του γερμανικού
ομίλου Business Avenue Group, ο οποίος εδρεύει στο
Μόναχο, για την πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους €70 εκατ. Οι δύο θυγατρικές του ως άνω ομίλου είναι οι BAG East Port Said (δραστηριοποιείται στον
κλάδο αρδευτικών συστημάτων) και Gerda Egypt, και
αναμένεται να υλοποιήσουν επενδυτικά projects σε βιομηχανικές εκτάσεις 50.000 τετρ. μέτρων που θα τους
παραχωρηθούν από την Αρχή της Οικονομικής Ζώνης
της Διώρυγας Σουέζ.
Ο Πρόεδρος Al Sisi εγκαινιάζει μεγάλη μονάδα παραγωγής τσιμέντου στο Beni Suef
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 15/8
ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε νέο μεγάλο
βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής τσιμέντου, μαρμάρου και γρανίτη, στην περιοχή του Beni Suef στην Άνω
Αίγυπτο, συμφερόντων του αιγυπτιακού Στρατού. Η εν
λόγω γιγαντιαία μονάδα, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε σε περίοδο μόλις 18 μηνών, περιλαμβάνει
τρία εργοστάσια τσιμέντου με συνολικά έξι γραμμές παραγωγής. Η μονάδα θα διαθέτει ετήσια δυναμικότητα
περίπου 13 εκατ. τόνων και ημερήσια δυναμικότητα
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περίπου 37.000 τόνων τσιμέντου και θα παράγει περί το
20% της συνολικής αιγυπτιακής παραγωγής τσιμέντου.
Επιπλέον, στις 15/8, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εγκαινίασε
δια τηλεδιάσκεψης δύο νέες γραμμές παραγωγής τσιμέντου και γρανίτη στο βιομηχανικό συγκρότημα του Al
Arish, στο Βόρειο Σινά.
Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες προσθήκες νέων μονάδων
τσιμεντοβιομηχανίας, κρατικής μάλιστα ιδιοκτησίας,
στον ήδη κορεσμένο αιγυπτιακό κλάδο παραγωγής τσιμέντου, είναι φανερό ότι δημιουργεί σκεπτικισμό όσον
αφορά το μέλλον του, καθώς και τη βιωσιμότητα των
υπολοίπων τσιμεντοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ενδεχομένως γι’ αυτό το λόγο, ο Πρόεδρος Al Sisi δήλωσε κατά την τελετή εγκαινίων του συγκροτήματος στο Beni Suef ότι «η Αίγυπτος παραμένει
προσηλωμένη στο στόχο της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην εγχώρια
αγορά, υπό τον όρο ότι η αγορά θα λειτουργεί σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού».
Άνοδος των εξαγωγών από τις βιομηχανικές ζώνες
QIZ το 1ο εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με δημοσίευση του κρατικού ειδησεογραφικού
πρακτορείου MENA, οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς τις
ΗΠΑ από τις βιομηχανικές ζώνες QIZ (Qualified Industrial Zones, πρόκειται για ελεύθερες «μεικτές» βιομηχανικές ζώνες Αιγύπτου-Ισραήλ, οι οποίες δύνανται να εξάγουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στις ΗΠΑ άνευ
δασμών και ποσοστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ενσωματώνουν εισροές ισραηλινής προέλευσης σε
προκαθορισμένο ποσοστό 10,5%) αυξήθηκαν κατά
20,5% στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2018 σε $441
εκατ., έναντι $366 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο 2017.
Σημειώνεται ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και
τα έτοιμα ενδύματα αποτελούν το 98% των αιγυπτιακών
εξαγωγών από τις ζώνες QIZ, ενώ το τελευταίο διάστημα
η Αίγυπτος και το Ισραήλ συζητούν την προοπτική επέκτασης του παραγωγικού φάσματος των εν λόγω ζωνών,
ώστε να περιληφθούν τα προϊόντα δέρματος και τα υποδήματα, καθώς και περισσότερα προϊόντα διατροφής.
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2018, επτά νέες αιγυπτιακές παραγωγικές μονάδες προστέθηκαν στο πρωτόκολλο των βιομηχανικών ζωνών QIZ, ανεβάζοντας το
συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων παραγωγικών μονάδων σε 987. Οι αιγυπτιακές βιομηχανικές ζώνες που
τελούν υπό το ως άνω καθεστώς ανέρχονται σε έξι και
βρίσκονται στις περιοχές Καΐρου, Αλεξάνδρειας, Σουέζ,
Κεντρικού Δέλτα Νείλου, Minya και Beni Suef.
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IDA: 1.215 νέες βιομηχανικές άδειες χορηγήθηκαν
τον Ιούλιο 2018
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της αιγυπτιακής Αρχής
Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA), στη διάρκεια του Ιουλίου τρέχοντος έτους, 1.215 βιομηχανικές επιχειρήσεις
έλαβαν άδειες λειτουργίας (μόνιμες ή προσωρινές), ή
κατασκευαστικών εργασιών, έναντι μόλις 281 αντίστοιχων αδειών που είχαν χορηγηθεί τον αντίστοιχο μήνα
του 2017. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της IDA, κ.
Abdel Razek, «κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουλίου
2018, το 72,3% των συνολικών αιτήσεων βιομηχανικών
επενδυτών για υπαγωγή στις διατάξεις του επενδυτικού
νόμου προήλθαν από επιχειρήσεις του εξωτερικού, γεγονός που επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα της Αιγύπτου
ως επενδυτικού προορισμού, καθώς και την εμπιστοσύνη
των ξένων επενδυτών προς το επιχειρηματικό κλίμα της
χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους βιομηχανικούς κλάδους».
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη γραμμή 1 του μετρό Καΐρου
Την 1η Αυγούστου, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων &
Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε με την αρμόδια
Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης (EBRD) κα Heckman συμφωνία χρηματοδοτικής στήριξης ύψους €205 εκατ. για
επείγοντα κατασκευαστικά έργα αναβάθμισης της σηματοδότησης και των συστημάτων ελέγχου στην πρώτη
γραμμή του μετρό Καΐρου. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν τόσο ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly, όσο και ο
Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση της EBRD, η δανειακή χρηματοδότηση της
τράπεζας προς την αιγυπτιακή Εθνική Αρχή Σηράγγων
(NAT) εκτιμάται πως θα αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα της γραμμής 1 –η οποία είναι η παλαιότερη του
Καΐρου και εξυπηρετεί ετησίως περίπου 500 εκατ. επιβάτες- κατά 40%, μειώνοντας το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ αφίξεων διαδοχικών αμαξοστοιχιών σε 2,5 λεπτά –
από 3,5 λεπτά σήμερα-, βελτιώνοντας τα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αξιοπιστίας του συστήματος υπόγειας
μεταφοράς. Η εν λόγω δανειακή χρηματοδότηση από την
EBRD αναμένεται να συμπληρωθεί από δάνειο ύψους
€350 εκατ. της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), καθώς και από δάνειο ύψους €50 εκατ. από την
Agence Française de Développement (AFD).
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Αιγυπτιο-γαλλική συνεργασία στον τομέα σιδηροδρόμων και μετρό
Την 1η Αυγούστου, ο Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat
συναντήθηκε με το Γάλλο Πρέσβη στο Κάιρο κ. Romatet, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε έργα ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου,
καθώς και του συστήματος του μετρό. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν
ζητήματα μεταξύ των οποίων η ενίσχυση των συστημάτων ασφάλειας στους αιγυπτιακούς σιδηροδρόμους σε
συνεργασία με την εθνική γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία (SNCF), το έργο αναβάθμισης της σηματοδότησης
της σιδηροδρομικής γραμμής Beni Suef-Assiut που υλοποιεί ο μεγάλος γαλλικός όμιλος Alstom, καθώς και η
επικείμενη επίσκεψη κλιμακίου της Alstom που θα επιθεωρήσει τη σιδηροδρομική γραμμή Γκίζα-Beni Suef.
Συζητήθηκαν ακόμη η προσφορά της γαλλικής κυβέρνησης για την προμήθεια σιδηροδρομικών συρμών για την
πρώτη και την τρίτη γραμμή του μετρό Καΐρου, καθώς
επίσης και η χρηματοδότηση των έργων της τέταρτης
φάσης της τρίτης γραμμής του μετρό Καΐρου από τη
Γαλλία, σε συνεργασία με τον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών του Παρισιού (RATP), ο οποίος πρόκειται να
αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της
τρίτης γραμμής. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Μεταφορών
έδωσε κατά τη συνάντηση ιδιαίτερη έμφαση στο υλοποιούμενο κυβερνητικό πρόγραμμα αναβάθμισης της σήμανσης και βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα, σε μήκος 1.089 χλμ.,
με προϋπολογισμό EGP17 δισ.
Παρεμπιπτόντως σημειώνεται ότι στις 7/8, ο Αιγύπτιος
Π/Θ κ. Madbouly υπέγραψε σύμβαση προμήθειας και
πενταετούς συντήρησης ειδικού οχήματος (EM100U)
ανίχνευσης ελαττωμάτων και ελλείψεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με τον αυστριακό όμιλο Plasser
& Theurer, αξίας €6,8 εκατ.
Αιγυπτιο-ρωσική συνεργασία στον τομέα σιδηροδρόμων
Στις 5/8, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi πραγματοποίησε συνάντηση με ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον Υφυπουργό Βιομηχανίας & Εμπορίου κ. Kalamanov, αποτελούμενη από εκπροσώπους του ομίλου CJSC Transmashholding, που είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ατμομηχανών και σιδηροδρομικού εξοπλισμού στη Ρωσία.
Στη συνάντηση μετείχαν, από αιγυπτιακής πλευράς, ο
Π/Θ κ. Madbouly, ο Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat, ο
επικεφαλής του τεχνικού τμήματος του Στρατού κ. ElWaziry και ο νέος επικεφαλής της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων (ENR) κ. Raslan. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές εφοδιασμού των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων με
νέες ατμομηχανές, αμαξοστοιχίες και σιδηροδρομικό
εξοπλισμό από τη Ρωσία με τους καλύτερους δυνατούς
οικονομικούς όρους, καθώς επίσης μεταφοράς ρωσικής
τεχνογνωσίας και εγχώριας κατασκευής σιδηροδρομικού
υλικού, στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων που

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

προσδοκάται ότι θα συναφθούν.
Αυξημένα τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ το 2017
Κατά την πρόσφατη τελετή εορτασμού της επετείου από
την εγκαινίαση του μεγάλου έργου κατασκευής της νέας
Διώρυγας στις 6.8.2015, ο επικεφαλής της Αρχής της
Διώρυγας Σουέζ, ναύαρχος ε.α. κ. Mamish, ανέφερε ότι
τα συνολικά έσοδα της Διώρυγας στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας εμφανίζονται εξαιρετικά αυξημένα,
ανερχόμενα σε $15,8 δισ. (EGP219 δισ.). Κατά την εν
λόγω περίοδο που λειτουργεί η νέα, διευρυμένη Διώρυγα, διήλθαν από αυτήν συνολικά 52.199 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 3 εκατ. τόνων. Κατά τον κ.
Mamish, στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/18,
τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ εμφανίστηκαν αυξημένα
κατά 12% έναντι του έτους 2016/17, φθάνοντας μάλιστα
σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, ανερχόμενα σε $5,6 δισ.
Κατασκευαστικά έργα σε 156 σιδηροδρομικούς σταθμούς της Αιγύπτου
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο
Μεταφορών, ο κρατικός οργανισμός σιδηροδρόμων υλοποιεί κατά την παρούσα περίοδο κατασκευαστικά έργα
ανάπτυξης και αναβάθμισης 156 σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου της Αιγύπτου, με συνολικό κόστος
EGP1,08 δισ. (περίπου $60,4 εκατ.). Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή 23
σταθμών, συνολικού κόστους EGP451 εκατ. –εκ των
οποίων οι 13 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι υπόλοιποι
10 αναμένεται να παραδοθούν έως τον Ιούνιο 2019- καθώς και την αναβάθμιση και συντήρηση 133 παλαιών
σταθμών, με συνολικό κόστος EGP626 εκατ. Κατά το
Υπουργείο, τα έργα αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί σε
79 από τους ανωτέρω παλαιούς σταθμούς.
Ιστορικά υψηλό επίπεδο ημερήσιας διέλευσης από τη
Διώρυγα Σουέζ στις 25/8
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας Σουέζ,
ναύαρχος ε.α. κ. Mamish, στις 25/8 καταγράφηκε ιστορικά υψηλό επίπεδο ημερήσιας διέλευσης από τη Διώρυγα
Σουέζ, καθώς 49 πλοία διήλθαν από αυτήν, μεταφέροντας συνολικά 4,2 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με τον κ.
Mamish, ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν από τη νότια πλευρά της Διώρυγας ανήλθε σε 33, με φορτίο 2,9
εκατ. τόνων, ενώ από τη βόρεια πλευρά διήλθαν 16
πλοία, μεταφέροντας συνολικά 1,3 εκατ. τόνους. Ο κ.
Mamish συμπλήρωσε ότι στις 25/8, οκτώ πλοία γιγάντιας
χωρητικότητας –έκαστο των οποίων μετέφερε πάνω από
150.000 τόνους- διήλθαν από τη Διώρυγα, μεταξύ των
οποίων γιγάντιο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Viking
Ocean Cruises, μεταφέροντας τουρίστες στους λιμένες
της Safaga και του Sharm El-Sheikh.
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Προεδρική έγκριση χρηματοδοτήσεων της EBRD για
το μετρό Καΐρου
Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της αιγυπτιακής
κυβέρνησης (φύλλο 25/8), ο Πρόεδρος κ. Al Sisi ενέκρινε επίσημα χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €100 εκατ.
με την EBRD, με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση του
συστήματος του μετρό Καΐρου. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της εφημερίδας, η έγκριση της εν λόγω συμφωνίας –η οποία είχε υπογραφεί στο τέλος του 2015- θα
επιτρέψει την αγορά 13 ατμομηχανών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της γραμμής 2 του μετρό. Επιπρόσθετα, η EBRD πρόκειται να χρηματοδοτήσει με κονδύλια
ύψους €2,96 εκατ., έργα τεχνικής βοήθειας που αφορούν
την επέκταση του μετρό, και πιο συγκεκριμένα: €2 εκατ.
θα χρηματοδοτήσουν την τεχνική μελέτη σκοπιμότητας
για την κατασκευή της 5ης γραμμής του μετρό, €350.000
θα χρηματοδοτήσουν την αιγυπτιακή ρυθμιστική αρχή
επίγειων μεταφορών, ενώ €250.000 θα χρηματοδοτήσουν
το φορέα διαχείρισης του μετρό (Egyptian Company for
Metro Management and Operation) και τα λοιπά κονδύλια (€360.000) αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τη βελτίωση των υπηρεσιών του μετρό Καΐρου.
Υπογραφή συμφωνίας προμήθειας συρμών για τη
γραμμή 3 του μετρό Καΐρου
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στο τέλος Αυγούστου η Αίγυπτος και η Ν. Κορέα υπέγραψαν χρηματοδοτική συμφωνία με ευνοϊκούς όρους, αξίας €243 εκατ., για
την προμήθεια και μερική εγχώρια κατασκευή 32 κλιματιζόμενων συρμών που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
των –υπό κατασκευή- φάσεων 3 και 4 της 3ης γραμμής
του μετρό Καΐρου. Η συμφωνία, που υπεγράφη μεταξύ
της αιγυπτιακής Εθνικής Αρχής Σηράγγων (NAT) και
της Export-Import Bank of Korea, προβλέπει χαμηλότοκο δανεισμό με περίοδο αποπληρωμής στα 33 έτη και
περίοδο χάριτος στα 20 έτη. Σύμφωνα με στοιχεία που
παρέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat, η σχετική
σύμβαση προμήθειας των συρμών μεταξύ της αιγυπτιακής Εθνικής Αρχής Σηράγγων (NAT) και του κορεατικού ομίλου Hyundai Rotem, χρονικής διάρκειας 76 μηνών, προβλέπει την εισαγωγή στην Αίγυπτο των κορεατικών συρμών και τον εξοπλισμό τους με εγχώρια συστατικά από τη ντόπια βιομηχανία, σε ποσοστό που θα φθάνει το 30%. Η παράδοση των πρώτων τεσσάρων συρμών
θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 2019, ενώ στη συνέχεια θα παραδίδεται ένας νέος συρμός ανά μήνα.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξημένα κατά 77% το 1ο
εξάμηνο 2018
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα έσοδα της Αιγύπτου
από τις εισερχόμενες τουριστικές ροές κατά τη διάρκεια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης
του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους εμφανίζονται αυ17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
ξημένα κατά 77% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόCairo,
δου, ανερχόμενα σε $4,8 δισ. Ο αριθμός των τουριστών
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970
που επισκέφθηκαν την Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 41% το
e-mail: info@greekchambercairo.com,
πρώτο εξάμηνο 2018 και ανήλθε σε περίπου 5 εκατ.
admin@greekchambercairo.com
άτομα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αιγυπτιακής κυwebsite: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
βέρνησης, ως το τέλος του τρέχοντος έτους τα έσοδα της
χώρας από τουριστικό συνάλλαγμα αναμένεται να φθά- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
σουν περίπου τα $9 δισ., έναντι $7,6 δισ. το 2017. Οι
Πρόεδρος:
κ.
Βύρων Βαφειάδης
ίδιες κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι προς το τέλος
18
Sidi
El
Metwaly
St, Alexandria
του 2018 αναμένονται αυξημένες τουριστικές εισροές
Tηλ : 00203-4868583, Φαξ: 00203-4862698
από τη Δυτική Ευρώπη, την Ιταλία, τη Γερμανία, αλλά
E-mail: greekchamber@link.net
και την Ουκρανία.
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Event:
Duration:
Tel.:
Website, e-mail:

Προσεχείς Εκθέσεις
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Egypt Property & Investment Show
5-8/9/2018
+(202) 2263-4348, +(20) 100-666 6804, (+2) 0122 332
9450
http://www.rooyamisr.com, info@alnayrouz.net, enaba1963@hotmail.com

Organizers, Hall No.:

Al-Nayrouz Exhibitions, Everest Exhibitions Management
New Egypt International Exhibition Center

Event:

Defile Kids Exhibition

Duration:

7-9/9/2018

Tel.:

+ (202) 2401-9488, 2403-5345

Fax :

+ (202) 2405-1618

Website, e-mail:

http://defiledegypte.com/main.htm, info@defiledegypte.com

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

Defile D'Egypte Co.
Exhibition Complex (Halls 1-2-3-4) -Cairo International
Convention and Exhibition Center
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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Αύγουστος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP
Αύγουστος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

21,0000

20,8000

20,6000

20,4000

20,2000

20,0000

19,8000

Αύγουστος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP
Αύγουστος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP

17,8500

17,8400

17,8300

17,8200

17,8100

17,8000

17,7900

17,7800

17,7700

Αύγουστος 2018: Κεντρικός δείκτης EGX30 Χρηματιστηρίου
Αιγύπτου
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