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Προοίμιο - Επιςκόπηςη τησ αιγυπτιακήσ οικονομίασ
Θ πορεία τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ζχει επθρεαςτεί κατά τθν περίοδο τθσ
τελευταίασ οκταετίασ ςε ςθμαντικό βακμό από τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ χϊρα,
ιδιαίτερα ςτθ διάρκεια τθσ τριετίασ 2011-2013 και τον απόθχό τουσ μζχρι ςιμερα.
Το αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον που ακολοφκθςε τθν εξζγερςθ του 2011 είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε
ςθμαντικοφσ τομείσ εντάςεωσ εργαςίασ, όπωσ ο τουριςμόσ και οι καταςκευζσ, με
ςυνζπεια τθν άνοδο τθσ ανεργίασ. Θ αναιμικι οικονομικι ανάπτυξθ κατά τθν τριετία
2011-13 και θ δραματικι μείωςθ τθσ ειςροισ ξζνου ςυναλλάγματοσ ζπλθξαν τα
δθμόςια οικονομικά, με αποτζλεςμα θ χρθματοδότθςθ του δθμοςιονομικοφ
ελλείμματοσ κακϊσ και οι δαπάνεσ για ειςαγωγζσ να καλφπτονται κυρίωσ από
δάνεια και δωρεζσ των Χωρϊν του Κόλπου.
Θ αιγυπτιακι οικονομία, θ δεφτερθ μεγαλφτερθ ςτον αραβικό κόςμο, υπζςτθ τισ
ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ μετάβαςθσ επί τετραετία. Στο διάςτθμα 2012-2014, οι
ςυνικεισ ρυκμοί οικονομικισ μεγζκυνςθσ περί το 7% ζδωςαν τθν κζςθ τουσ ςε
ςυγκρατθμζνεσ αυξιςεισ του ΑΕΡ. Ωςτόςο θ τάςθ άρχιςε να αντιςτρζφεται από τα
μζςα του 2014. Το οικονομικό ζτοσ1 2014/2015 ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ζφκαςε το
4,4%, το ζτοσ 2015/2016 ανιλκε ςε 4,3%, ελαφρότατα μειωμζνοσ ςε ςφγκριςθ με το
προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ μεγάλθσ ςτενότθτασ
ςυναλλαγματικϊν πόρων που ακολοφκθςε τθν ιςχυρι πτϊςθ των τουριςτικϊν
εςόδων από τα τζλθ του 2015, θ οποία είχε ωσ ςυνζπεια τθν επιβράδυνςθ τθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και του εμπορίου. Το οικονομικό ζτοσ 2016/17, ο
ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ανιλκε ςε 4,2%, ενϊ το ζτοσ
2017/18 επιτεφχκθκε ρυκμόσ ανάπτυξθσ, ςτο 5,3%, που αποτελεί τθν υψθλότερθ
επίδοςθ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ.
Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα, που είχαν μειωκεί από $36 δις. τον Ιανουάριο
2011 ςε $16,7 δις. τον Ιοφλιο του 2014, διαμορφϊκθκαν ςτο επίπεδο των $20,1 δις.
ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2014/2015. Στθ ςυνζχεια κατζγραψαν εκ νζου
ςθμαντικι πτϊςθ, με αποτζλεςμα ςτα τζλθ του 2015 να καταλιξουν ςτα επίπεδα
των $16,4 δις., ςθματοδοτϊντασ τθ ςυναλλαγματικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ
χϊρα ςτθν διάρκεια του 2016. Ρροσ το τζλοσ του 2016, θ ςυμφωνία τθσ Αιγφπτου με
το ΔΝΤ για παροχι εκτεταμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ τριετοφσ διάρκειασ,
ςε ςυνδυαςμό με τθ ροι αναπτυξιακϊν και διμερϊν χρθματοδοτιςεων από
διεκνείσ οργανιςμοφσ και οριςμζνεσ, κυρίωσ αραβικζσ, χϊρεσ, βελτίωςαν ςταδιακά
τθν εικόνα των ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων, επαναφζροντάσ τα τον Ιοφλιο 2017
ςτα επίπεδα του 2011 και ςτθ διάρκεια του 2018 ςε ακόμθ υψθλότερα επίπεδα
($44,31 δις. τον Ιοφλιο 2018).
Το Νοζμβριο 2016, το ΔΝΤ ενζκρινε τριετοφσ διάρκειασ εκτεταμζνθ χρθματοδοτικι
διευκόλυνςθ προσ τθν Αίγυπτο, φψουσ $12 δις. Θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αιγφπτου
(CBE) είχε προθγουμζνωσ ανακοινϊςει τθν απόφαςι τθσ για μετάβαςθ τθσ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ςε κακεςτϊσ ελεφκερθσ
διακφμανςθσ. Θ απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ οδιγθςε
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Το οικονομικό ζτοσ ςτθν Αίγυπτο ξεκινά τθν 1 Ιουλίου και τελειϊνει τθν 30 Ιουνίου του επομζνου
θμερολογιακοφ ζτουσ.
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ςε απότομθ αρχικά υποτίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ που ςυνεχίςτθκε,
ςυνοδευόμενθ από ζντονεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του
2017. Το αιγυπτιακό νόμιςμα ζδειξε πάντωσ τάςεισ ςτακεροποίθςθσ από το τζλοσ
του 2017 και ςτθ μζχρι τϊρα διάρκεια του 2018. Σε ςυνζχεια τθσ απελευκζρωςθσ
του ςυναλλαγματικοφ κακεςτϊτοσ τθσ λίρασ, τθσ λιψθσ τθσ εκτεταμζνθσ
χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ από το ΔΝΤ, και κυρίωσ τθσ προςιλωςθσ τθσ
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ ςτθν υλοποίθςθ εντατικοφ προγράμματοσ οικονομικϊν
μεταρρυκμίςεων, αρκετοί διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ αλλά και χρθματοπιςτωτικοί
οργανιςμοί ανακεϊρθςαν προσ το καλφτερο τισ εκτιμιςεισ τουσ για τισ προοπτικζσ
τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Το ΔΝΤ ζχει μζχρι ςιμερα εκταμιεφςει 4 δόςεισ,
ςυνολικοφ φψουσ $8 δις., τθσ ωσ άνω χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ προσ τθν
Αίγυπτο.
Οι κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων, οι οποίεσ μειϊκθκαν από $8,1 δις.
το 2008/9 ςε $3,75 δις. το 2012/13 και ςε $4,18 δις. το 2013/2014, το 2014/2015
ανζβθκαν ςτα επίπεδα των $6,38 δις., το 2015/16 ακόμθ παραπάνω, ςτα $6,93 δις.
και το 2016/17 ςτα $7,92 δις. Θ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, τα
νζα μεγαλεπιβολα ζργα κακϊσ και οι δφο ανακεωριςεισ τθσ επενδυτικισ
νομοκεςίασ, το 2015 και το 2017, φαίνεται να δθμιοφργθςαν ζνα ελαφρϊσ
ευνοϊκότερο περιβάλλον για τισ ξζνεσ επενδφςεισ.
Θ χϊρα διατθροφςε μζχρι τθν εξζγερςθ του Ιανουαρίου 2011 ιςχυροφσ
πολιτικοοικονομικοφσ δεςμοφσ με τθ Δφςθ. Μετά από κάποια κάμψθ ςτθ διάρκεια
τθσ ταραγμζνθσ περιόδου οι δεςμοί αυτοί αποκαταςτάκθκαν ςε μεγάλο βακμό. Θ
Αίγυπτοσ λαμβάνει ετθςίωσ διμερι βοικεια $1,55 δις. από τισ ΘΡΑ, ο δε
ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ τθσ εταίροσ είναι μακράν θ Ε.Ε., θ οποία παρζχει επίςθσ
μεγάλθσ ζκταςθσ αναπτυξιακι βοικεια ςτθ χϊρα, το τρζχον φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε €1,3 δις. Τθν τελευταία τετραετία, παράλλθλα με τον ζκδθλο
προςανατολιςμό, προσ εξαςφάλιςθ ςτιριξθσ, προσ τισ πλοφςιεσ χϊρεσ του Κόλπου
(πλθν του Κατάρ), θ χϊρα οικοδομεί δεςμοφσ με ανερχόμενεσ οικονομικζσ δυνάμεισ
όπωσ θ Κίνα και θ Ινδία ενϊ ενιςχφονται ςθμαντικά οι ςχζςεισ τθσ με τθ ωςία.
Θ κυβζρνθςθ Al Sisi υλοποιεί τθν τελευταία τριετία ευρφ και επϊδυνο πρόγραμμα
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων με κεντρικοφσ ςτόχουσ τθν εξυγίανςθ τθσ
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθ μείωςθ των κρατικϊν δαπανϊν (κυρίωσ των
επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν ενζργεια) και του δθμοςίου χρζουσ, αλλά και τθν
αναμόρφωςθ του επενδυτικοφ πλαιςίου και τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων. Θ
υλοποίθςθ του προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων, το οποίο εκπονικθκε από τθν
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, αποτζλεςε προαπαιτοφμενο για τθν παροχι του «πακζτου»
χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από το ΔΝΤ ςτθ διάρκεια του 2016.
Θ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί
μζςω υλοποίθςθσ τθσ κυβερνθτικισ δζςμευςθσ για τθν προϊκθςθ των
επενδφςεων και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ ζναρξθ των νζων
μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων και θ ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ από το ΔΝΤ, τθν
Ε.Ε., τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, κακϊσ και τισ Χϊρεσ του Κόλπου (πλθν Κατάρ)
αναμζνεται ότι κα ενιςχφςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ κατά τα επόμενα χρόνια. Θ
επιχειροφμενθ από τθν κυβζρνθςθ, δφςκολθ, αςφαλϊσ, πορεία προσ το βακμιαίο
εκχρθματιςμό τθσ οικονομίασ, τθσ οποίασ ο τομζασ τθσ παραοικονομίασ ξεπερνάει
κατά τουσ υπολογιςμοφσ κάποιων ειδικϊν το 60%, κα βοθκιςει ακόμα
περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
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Η δομι τθσ οικονομίασ
Θ κατά τομζα τθσ οικονομίασ ποςοςτιαία ςυνειςφορά ςτο ΑΕΡ εμφάνιςε τθν
ακόλουκθ ςφνκεςθ το οικονομικό ζτοσ 2016/17: Τομζασ υπθρεςιϊν 60,28%,
βιομθχανία, εξορφξεισ & θλεκτριςμόσ 28,03%, γεωργία 11,69%. Στο παρακάτω
ςχιμα απεικονίηονται αναλυτικότερα ποςοςτά κατά κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ, όπου εμφανίηονται οι καταςκευζσ να αντιπροςωπεφουν
αντίςτοιχα το 5,72% και θ αγορά ακινιτων το 10,51% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ.
Διάγραμμα 1: φνκεςθ ΑΕΠ 2016/17 (κυριότεροι κλάδοι)
Γενικι κυβζρνθςθ Εκπαίδευςθ-υγεία
8,85%
4,19%

Κοινωνικζσ
αςφαλίςεισ 0,78% Λοιποί τομείσ 1,77%

Real estate 10,51%

Γεωργία, αλιεία
11,69%
Εξορφξεισ 9,59%

Τουριςμόσ 1,89%

Χρθματοοικονομικζσ
υπθρεςίεσ 3,92%

Μεταποίθςθ 16,74%

Χονδρικό & λιανικό
εμπόριο 13,88%
Διϊρυγα Σουζη 2,25%

Θλεκτριςμόσ 1,71%
Τθλεπικοινωνίεσ
Μεταφορζσ 4,67%
1,83%

Καταςκευζσ 5,72%

Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE)
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Α. Καταςκευζσ
1. Γενικι επιςκόπθςθ του αιγυπτιακοφ κλάδου καταςκευϊν
Η ςυμμετοχι των καταςκευϊν ςτο αιγυπτιακό ΑΕΠ αυξικθκε από το επίπεδο του
4,5% ςτο οικονομικό ζτοσ 2012/13 ςε 5,72% του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17. Θ μεγζκυνςθ
του ΑΕΡ του κλάδου ανιλκε το 2016/17 ςε 9,5% και το εννεάμθνο Ιουλίου 2017Μαρτίου 2018 ςε 9,6%. Κατά το οικονομικό ζτοσ 2016/17, ο καταςκευαςτικόσ
κλάδοσ, ςε ςυνδυαςμό με τον κλάδο ακινιτων, κατείχαν ςυνολικό μερίδιο 14,9%
επί των ςυνολικά πραγματοποιθκειςϊν επενδφςεων του δθμόςιου και του
ιδιωτικοφ τομζα, ςυγκεντρϊνοντασ επενδυκζντα κεφάλαια φψουσ EGP76,64 δις.,
επί ςυνόλου επενδυκζντων κεφαλαίων φψουσ EGP514,31 δις. Επιπλζον, ο
καταςκευαςτικόσ αποτελεί ςτρατθγικό κλάδο για τθν αιγυπτιακι οικονομία και τθ
χάραξθ πολιτικισ γενικότερα, κακϊσ απαςχολεί, πζραν του ποςοςτοφ πλθςίον του
11% του επίςθμου εργατικοφ δυναμικοφ, περίπου το 40% του ανεπίςθμου
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Κλαδικζσ εκτιμιςεισ αναφζρουν ότι ο
αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ αναμζνεται να μεγεκφνεται κατά 8,03%
ετθςίωσ μεταξφ του 2017 και του 2021.
Ρράγματι, ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ διανφει περίοδο άνκθςθσ, με
βαςικι κινθτιρια δφναμθ τα μεγάλα ζργα που υλοποιοφνται ανά τθν χϊρα, μεταξφ
των οποίων θ καταςκευι τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και άλλων νζων
πόλεων, οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςτθν Οικονομικι Ηϊνθ του Σουζη, οι
επεκτάςεισ ςτο μετρό του Καΐρου και τα ζργα διαχείριςθσ υδάτων ςτθν Άνω
Αίγυπτο. Στον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν δραςτθριοποιοφνται αρκετοί διεκνείσ
παίκτεσ, κυρίωσ από τισ χϊρεσ του Κόλπου, τθν Κίνα και τθν Ε.Ε.
Τα τελευταία ζτθ το αιγυπτιακό κράτοσ, το οποίο αποτελεί κυρίαρχθ πθγι τθσ
οικονομικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ, ζχει
επικεντρϊςει τισ πολιτικζσ του ςτον καταςκευαςτικό κλάδο, ωσ κινθτιριο μοχλό
για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, μζςω ςειράσ μεγάλων και μικρότερων ζργων,
οριςμζνα ευριςκόμενα υπό υλοποίθςθ, ενϊ οριςμζνα άλλα ακόμθ ςτο ςτάδιο του
ςχεδιαςμοφ. Γενικι διαπίςτωςθ αποτελεί ότι, αν και ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Μ.
Ανατολισ οι δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτον καταςκευαςτικό τομζα ζχουν
τα τελευταία χρόνια υποχωριςει, ωσ αποτζλεςμα τθσ παρατεταμζνθσ πτϊςθσ των
τιμϊν του πετρελαίου, ςτθν Αίγυπτο θ οικοδομικι δραςτθριότθτα ςυνεχίηει
ακάκεκτθ τθν ανοδικι πορεία τθσ, χωρίσ να εμφανίηει ςθμεία «κόπωςθσ». Τοφτο
διότι, κατά τθ μετά το 2011 εποχι, και ιδιαίτερα μετά τθν ανάλθψθ τθσ
διακυβζρνθςθσ από τθν κυβζρνθςθ Al Sisi, το 2013, μεγάλο μζροσ τθσ αναπτυξιακισ
ςτρατθγικισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ βαςίηεται ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε
νζα, μεγάλθσ κλίμακασ καταςκευαςτικά ζργα. Ππωσ αναφζρουν εγχϊριοι και
διεκνείσ αναλυτζσ, θ εν λόγω πολιτικι «κζρμανςθσ» τθσ οικονομίασ μζςω
δθμοςίων επενδφςεων, είναι ενδεχόμενο να αποφζρει ςθμαντικά οφζλθ για τθ
χϊρα, μεταξφ των οποίων τθν αντιμετϊπιςθ του μεγάλου ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ
και θ βελτίωςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν, ωςτόςο μπορεί να δθμιουργιςει και
ςθμαντικά προβλιματα, όπωσ για παράδειγμα τθν υπερεπζνδυςθ ςε καταςκευζσ
υποδομϊν και ακινιτων που δεν είναι βιϊςιμα ι εμπορικά εκμεταλλεφςιμα.
Ραρ’ όλθ τθν προςοχι που ζχει ςτρζψει ο κρατικόσ τομζασ ςτισ καταςκευζσ,
προκθρφςςοντασ και ανακζτοντασ πλθκϊρα ζργων ςτισ εταιρείεσ του κλάδου,
αρκετζσ από αυτζσ ζχουν κατά τθν τελευταία διετία βρεκεί ταυτόχρονα ςε αρκετά
6

δυςχερι κζςθ, εξαιτίασ αφ’ ενόσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ ςυναλλαγματικισ
ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ, θ οποία προκάλεςε αυξθμζνα κόςτθ για τισ
ειςαγόμενεσ πρϊτεσ φλεσ, και αφ’ ετζρου τθσ ςταδιακισ μείωςθσ –με ςτόχο τθν
εξάλειψθ- των κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα, παράγοντεσ που ζχουν
δθμιουργιςει αυξθμζνα κόςτθ ςτουσ εγχϊριουσ εργολάβουσ, «ςπρϊχνοντασ» τουσ
αςκενζςτερουσ εξ αυτϊν προσ τθ χρεοκοπία.
Κορυφαία προβλιματα που αντιμετϊπιςε ο κλάδοσ το 2016 ιταν οι ελλείψεισ ςε
ξζνο ςυνάλλαγμα και θ υποτίμθςθ τθσ λίρασ (από το Νοζμβριο 2016), που
οδιγθςαν ςε εκτόξευςθ του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ και αδυναμία προμικειασ
ειςαγόμενων δομικϊν υλικϊν. Το δεφτερο ιμιςυ του 2017 και ςτθ μζχρι τϊρα
διάρκεια του 2018 ωςτόςο, με τθ ςτακεροποίθςθ του αιγυπτιακοφ νομίςματοσ και
τθν πτωτικι τάςθ του δείκτθ πλθκωριςμοφ, θ κατάςταςθ παρουςίαςε αιςκθτι
βελτίωςθ.
Θ ςχετικά περιοριςμζνθ ςυνειςφορά του κλάδου καταςκευϊν ςτθ διαμόρφωςθ του
αιγυπτιακοφ ΑΕΡ αποδίδεται από οριςμζνουσ κλαδικοφσ αναλυτζσ εν μζρει ςτον
κυρίαρχο ρόλο του κράτουσ, και ιδιαίτερα επιχειριςεων ςυμφερόντων του
αιγυπτιακοφ Στρατοφ ςτθν υλοποίθςθ των καταςκευαςτικϊν ζργων, γεγονόσ που,
κατά τθν άποψι τουσ, δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ ςτον κλάδο, περιορίηοντασ το
ςυνολικό μζγεκοσ του προϊόντοσ του. Σθμειϊνεται ότι ο αιγυπτιακόσ Στρατόσ
εκτελεί πλθκϊρα καταςκευαςτικϊν ζργων ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, ςε ςυνεργαςία με
ιδιωτικοφσ ομίλουσ, ςε μία προςπάκεια ταχείασ υλοποίθςθσ του μεγαλόπνοου
αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ κυβζρνθςθσ. Στισ αρχζσ Ιουνίου 2018, υπεγράφθ
πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ των Υπουργείων Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ και
Στρατιωτικισ Ραραγωγισ για τθν υλοποίθςθ μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων
υποδομϊν ςτρατθγικοφ χαρακτιρα ανά τθν επικράτεια τθσ χϊρασ.
Ραραδοςιακά, ο ιδιωτικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ ςτθν Αίγυπτο αναλαμβάνει
κυρίωσ ζργα που ςχετίηονται με τισ καταςκευζσ πετρελαϊκϊν εγκαταςτάςεων,
κτιρίων κατοικιϊν, κακϊσ και τουριςτικϊν ςυγκροτθμάτων (ξενοδοχεία, resorts),
ενϊ μόλισ το 4% των δραςτθριοτιτων του αφορά ζργα υποδομϊν, όπωσ
καταςκευισ οδϊν και γεφυρϊν. Από τθν άλλθ, περίπου το 30% του κφκλου
εργαςιϊν του δθμόςιου καταςκευαςτικοφ τομζα αφορά ζργα οδϊν και γεφυρϊν,
ενϊ οι καταςκευζσ εγκαταςτάςεων θλεκτρικισ ενζργειασ, φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ αποτελοφν τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ κατθγορία δραςτθριοποίθςισ
του.
Η Αίγυπτοσ αποτελεί τθν τρίτθ μεγαλφτερθ αγορά ςτο χϊρο τθσ Μ. Ανατολισ και
τθσ Β. Αφρικισ όςον αφορά τισ ανακζςεισ καταςκευαςτικϊν ζργων, πίςω από τισ
Σ. Αραβία και ΘΑΕ. Σφμφωνα μάλιςτα με περςινι ζκκεςθ τθσ τράπεηασ HSBC, θ
Αίγυπτοσ αποτελεί τθν πλζον δυνθτικά προςοδοφόρο καταςκευαςτικι αγορά ςτον
ωσ άνω γεωγραφικό χϊρο, κακϊσ το 2017 παρατθρικθκε αφξθςθ κατά 95% των
επενδυτικϊν δαπανϊν ςτον κλάδο καταςκευϊν, ζναντι μείωςθσ των αντίςτοιχων
δαπανϊν κατά 15% ςτθ μεγαλφτερθ, αλλά με λιγότερο ευνοϊκζσ προοπτικζσ,
καταςκευαςτικι αγορά τθσ Σ. Αραβίασ.
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2. Θ πλθκυςμιακι αφξθςθ ωσ κινθτιρια δφναμθ του κλάδου καταςκευϊν & ο
ρόλοσ του αιγυπτιακοφ κράτουσ
Χωρίσ αμφιβολία, και παρά το γεγονόσ ότι ςυχνά αςκείται κριτικι ςτθν κυβερνθτικι
πολιτικι επενδφςεων ςτο χϊρο των καταςκευϊν, θ άνκθςθ του καταςκευαςτικοφ
τομζα ςτθν Αίγυπτο υποςτθρίηεται από τθ ηιτθςθ, κακϊσ ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ
προςεγγίηει τα 97 εκατ., με ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 2,45%, ενϊ ιδιαίτερα οι αςτικζσ
οικιςτικζσ ηϊνεσ βρίςκονται ςε κακεςτϊσ υψθλισ πίεςθσ, δθμιουργϊντασ ανάγκεσ
χωροταξικισ επζκταςθσ προκειμζνου να καλυφκοφν τα κενά ςτθν προςφορά
ςτζγαςθσ. Σθμειϊνεται ότι, με βάςθ ςτοιχεία αρχϊν 2018, περίπου το 43,3% του
αιγυπτιακοφ πλθκυςμοφ κατοικεί ςε αςτικζσ περιοχζσ. Ο αςτικόσ πλθκυςμόσ
μεγεκφνεται κατά 1,8% ετθςίωσ και εκτιμάται πωσ κα αυξθκεί περαιτζρω μζςω τθσ
καταςκευισ νζων πόλεων. Θ πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, το Κάιρο ςυγκεντρϊνει
πλθκυςμό άνω των 19 εκατ. κατοίκων, ενϊ ο πλθκυςμόσ τθσ δεφτερθσ μεγαλφτερθσ
πόλθσ, τθσ Αλεξάνδρειασ, πλθςιάηει τα 5 εκατ., γεννϊντασ αξιόλογα επίπεδα
ηιτθςθσ για νζεσ κατοικίεσ. Σφμφωνα με πρόςφατεσ εκτιμιςεισ, το ςυνολικό
ςτεγαςτικό ζλλειμμα τθσ Αιγφπτου ανζρχεται ςε 3 εκατ. οικιςτικζσ μονάδεσ, ενϊ θ
εγχϊρια ηιτθςθ κατοικιϊν κυμαίνεται μεταξφ 350 και 500 χιλ. οικιςτικϊν μονάδων
ετθςίωσ. Ρζραν των αναγκϊν για καταςκευζσ νζων οικιςτικϊν μονάδων, ο ταχφτατα
αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ Αιγφπτου δθμιουργεί επίςθσ ανάγκεσ για νζεσ
επενδφςεισ ςε επεκτάςεισ υποδομϊν, δθμιουργϊντασ πρόςκετεσ ευνοϊκζσ
προοπτικζσ για τον εγχϊριο κλάδο καταςκευϊν.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, θ ςυνολικι αξία των ςχεδιαηόμενων
καταςκευαςτικϊν ζργων ςτον ενεργειακό τομζα ανζρχεται ςε $117,4 δις., εκείνθ
των ζργων ςτον τομζα μεταφορϊν ςε $57,4 δις., ενϊ θ ςυνολικι αξία των υπό
υλοποίθςθ και ςχεδιαςμό ζργων ςτθ χϊρα ανζρχεται ςε $395,7 δις., με τθν
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των καταςκευϊν
υποδομϊν, να ςυγκεντρϊνει ςυνολικι αξία ζργων φψουσ $129 δις.
Στθν Αίγυπτο, ςθμαντικό μζροσ των εγχϊριων δαπανϊν ςε καταςκευζσ αφορά
κρατικζσ δαπάνεσ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι το οικονομικό ζτοσ 2015/16, οι
δθμόςιεσ καταςκευαςτικζσ δαπάνεσ αυξικθκαν κατά 16,3% ζναντι του 2014/15,
φκάνοντασ περίπου τα $1,57 δις., με το μεγαλφτερο μερίδιο των εν λόγω δαπανϊν
να αφορά ζργα καταςκευισ δρόμων, γεφυρϊν και ςθράγγων, θ ςυνολικι αξία των
ολοκλθρωκζντων ζργων των οποίων ανιλκε ςε περίπου $573 εκατ., αυξθμζνθ κατά
12,3% ζναντι του 2014/15. Ακολοφκθςαν τα ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, που
ςυγκζντρωςαν κρατικά επενδυτικά κονδφλια τθσ τάξεωσ των $540 εκατ. και τα
οικιςτικά ζργα, τα οποία απορρόφθςαν κρατικά κονδφλια φψουσ $165 εκατ.,
αυξθμζνα κατά 5,7% ζναντι του 2014/15. Κατά το οικονομικό ζτοσ 2016/17, οι
δθμόςιεσ δαπάνεσ ςε οικιςτικά ζργα αυξικθκαν περαιτζρω, κατά 276%, εκείνεσ ςε
καταςκευαςτικά ζργα ςτον τομζα θλεκτρικισ ενζργειασ αυξικθκαν κατά 45%, ενϊ
αυτζσ ςε ζργα των κλάδων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και μεταφορϊν κατζγραψαν
άνοδο κατά 44%, 21% και 10%, αντίςτοιχα.
Ωςτόςο, θ ζμφαςθ θ οποία δίνεται ςτθν κρατικι χρθματοδότθςθ των πάςθσ
φφςεωσ καταςκευαςτικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτθ χϊρα, όπωσ επιςθμαίνουν
διεκνείσ αναλυτζσ, προκαλεί αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθν πορεία υλοποίθςθσ των
ζργων, δεδομζνου ότι το επίπεδο του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ και του
δθμοςίου χρζουσ είναι αρκετά υψθλά, αντιπροςωπεφοντασ το οικονομικό ζτοσ
2016/17 ποςοςτά 10,9% και 91,1% του ΑΕΡ, αντίςτοιχα. Κακϊσ θ χϊρα ςτθρίηεται,
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από το τζλοσ του 2016, από πρόγραμμα τριετοφσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ
από το ΔΝΤ, ενϊ επίςθσ απολαμβάνει ςειράσ διεκνϊν αναπτυξιακϊν
χρθματοδοτιςεων, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ βρίςκεται υπό «πίεςθ» αναγκαηόμενθ
να μειϊςει και εξορκολογιςει τισ κρατικζσ δαπάνεσ μζςω εκτεταμζνου
υλοποιοφμενου προγράμματοσ οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, μειϊνοντασ τισ
κρατικζσ επιδοτιςεισ, κακϊσ και τισ κάκε είδουσ «περιττζσ» δαπάνεσ, ενϊ
ταυτόχρονα ζχει να εξυπθρετιςει αξιόλογου φψουσ πλθρωμζσ τόκων. Πλοι οι
ανωτζρω παράγοντεσ κακιςτοφν δφςκολθ τθ ςυνζχιςθ, ςε μεςο-μακροπρόκεςμο
ορίηοντα, τθσ πολιτικισ τόνωςθσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ μζςω κρατικϊν δαπανϊν,
και δθ ςτον κλάδο των καταςκευϊν.
Οι δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ κρατικι χρθματοδότθςθ των μεγάλων
καταςκευαςτικϊν ζργων ζγινε φανερι κατά τθν πορεία τθσ –εν εξελίξειυλοποίθςθσ τθσ καταςκευισ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, όπου ο ςχεδιαςμόσ
των ζργων άλλαξε αρκετζσ φορζσ ωσ αποτζλεςμα δυςχερειϊν που παρουςιάςτθκαν
ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και ςτθν τιμολόγθςθ των εργαςιϊν. Το μεγάλο εν λόγω
αναπτυξιακό ζργο, ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ $45 δις., ανακοινϊκθκε το 2015,
με το βαςικό ςχεδιαςμό να προβλζπει τθν υλοποίθςι του από κοινοπραξία
εργολάβων, υπό το μεγάλο εμιρατινό όμιλο του Ντουμπάι, Emaar Properties.
Ωςτόςο, κακϊσ οι δφο πλευρζσ δεν μποροφςαν να ςυμφωνιςουν ωσ προσ τθ
χρθματοδότθςθ, το αιγυπτιακό κράτοσ ςτράφθκε ςε δφο μεγάλουσ κινεηικοφσ
καταςκευαςτικοφσ – επενδυτικοφσ ομίλουσ, τουσ China Fortune Land Development
και China State Construction Engineering Company (CSCEC – κρατικι εταιρεία),
επιτυγχάνοντασ ςυμφωνία για δανειακι χρθματοδότθςθ φψουσ $3 δις. από το
δεφτερο, το Σεπτζμβριο 2016. Το Φεβρουάριο 2017 ωςτόςο, θ εν λόγω ςυμφωνία
κατζρρευςε, ενϊ επίςθσ το γενικότερο κινεηικό επενδυτικό ενδιαφζρον
αποςφρκθκε, ωσ αποτζλεςμα διαφωνιϊν ςχετικά με τα προτεινόμενα
καταςκευαςτικά κόςτθ, με αποτζλεςμα θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ να ςτραφεί προσ
εγχϊριουσ εργολάβουσ και χρθματοδοτικζσ πθγζσ. Στθ ςυνζχεια πάντωσ, και προσ
το τζλοσ του 2017, ο κινεηικόσ κρατικόσ όμιλοσ CSCEC επανιλκε μεταξφ των βαςικϊν
καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ και χρθματοδότθςθ του
ζργου (βλ. και κατωτζρω, υπό ειδικότερο ςθμείο περί νζασ διοικθτικισ
πρωτεφουςασ).
3. Οι εγχϊριοι & διεκνείσ παίκτεσ ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν
Οι εγχϊριεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ διαδραματίηουν κυρίαρχο ρόλο ςτον
αιγυπτιακό καταςκευαςτικό κλάδο, με μεγαλφτερουσ τουσ ομίλουσ Orascom
Construction και Arab Contractors, οι οποίοι διακζτουν επίςθσ πλοφςια διεκνι
παρουςία και εμπειρία και ςυγκαταλζγονται μεταξφ των 250 κορυφαίων
καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο. Άλλοι ςθμαντικοί αιγυπτιακοί
καταςκευαςτικοί όμιλοι (real estate developers) είναι ο Talaat Moustafa Group και θ
6th of October Development & Investment Company (SODIC).
Από πλευράσ ξζνων παικτϊν, αρκετζσ ςθμαντικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ από
χϊρεσ του Κόλπου –κυρίωσ από . Αραβία και ΗΑΕ- δραςτθριοποιοφνται ςτθν
Αίγυπτο.
Επιπλζον,
πζραν
τθσ
αξιοςθμείωτθσ
εμπλοκισ
κινεηικϊν
καταςκευαςτικϊν ςυμφερόντων ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν, ενεργό
καταςκευαςτικό ενδιαφζρον για τθν Αίγυπτο ζχουν επιδείξει επίςθσ χϊρεσ όπωσ θ
Ρωςία. Τον Ιοφλιο 2017, ανακοινϊκθκε ότι το Αναπτυξιακό Ταμείο του Abu Dhabi
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χοριγθςε επιχορθγιςεισ και δανειακζσ χρθματοδοτιςεισ, ςυνολικοφ φψουσ $1,1
δις. για τθν υλοποίθςθ 64 αναπτυξιακϊν επενδυτικϊν ςχεδίων ςτθν Αίγυπτο, ςε
κλάδουσ όπωσ οι υποδομζσ μεταφορϊν, θ καταςκευι κατοικιϊν, οι ενεργειακζσ
υποδομζσ και οι υποδομζσ τθσ υγείασ, χρθματοδοτϊντασ ζτςι τα καταςκευαςτικά
ζργα που κα λάβουν χϊρα ςτο πλαίςιο των ανωτζρω επενδυτικϊν ςχεδίων.
Στισ αρχζσ του 2018, ο ςαουδαραβικόσ όμιλοσ Al Tayyar Group ενεπλάκθ ςτα
καταςκευαςτικά ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, αλλά και τθσ νζασ πόλθσ
του Ελ Αλαμζιν. Υπάρχουν επίςθσ αρκετά μεγάλα τουριςτικά projects τα οποία είτε
βρίςκονται, ι κα βρεκοφν κατά το προςεχζσ διάςτθμα ςε φάςθ ανάπτυξθσ.
Επίςθσ, μεγάλοι κινεηικοί όμιλοι, όπωσ θ κρατικι China State Construction
Engineering Corporation, ζχουν ειςχωριςει ςτθν αιγυπτιακι αγορά καταςκευϊν,
κυρίωσ δια τθσ ανάμειξισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του μεγάλου ζργου τθσ νζασ
διοικθτικισ πρωτεφουςασ. Ραρά τα προαναφερκζντα προβλιματα που προζκυψαν
κατά τθ ςυνεργαςία τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ με κινεηικοφσ ομίλουσ ςτα ζργα
τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, καταγράφεται τελικά αξιοςθμείωτθ κινεηικι
εμπλοκι ςε επενδυτικά ςχζδια τόςο ςτθ δθμιουργία νζων πόλεων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νζασ πρωτεφουςασ, αλλά και ςε projects δθμιουργίασ
υποδομϊν, όπωσ για παράδειγμα ςτθν καταςκευι νζων ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν.
Επίςθσ, ςτο τζλοσ Μαΐου 2018, οι κυβερνιςεισ ωςίασ και Αιγφπτου υπζγραψαν
ςτθ Μόςχα διμερι ςυμφωνία για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ ηϊνθσ ςτθν
περιοχι του Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ
Σουζη, ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ $7 δις.
Σθμειϊνεται ότι ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν δραςτθριοποιοφνται εδϊ και
πολλά χρόνια οριςμζνοι ελλθνικϊν και κυπριακϊν ςυμφερόντων όμιλοι, και
ςυγκεκριμζνα οι Αρχιρόδον και J&P, κακϊσ και ο εδρεφων ςτθν Ελλάδα μεγάλοσ
αραβικόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ Consolidated Contractors Company (CCC).
Επίςθσ, δραςτθριοποιοφνται οι ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρείεσ ΕΝΟΙΑ (Τεχνικι
εταιρεία ςτουσ τομείσ βιομθχανίασ / ενζργειασ και CRELCO (Συςτιματα κζρμανςθσ,
φδρευςθσ, κλιματιςμοφ, πυρόςβεςθσ, γεωκερμικζσ εγκαταςτάςεισ αερίου).
Ακολουκεί πίνακασ όπου εμφανίηονται οι μεγαλφτεροι όμιλοι ςτθν αιγυπτιακι
αγορά του κλάδου καταςκευϊν και real estate developers, όπωσ προκφπτουν από
ςτοιχεία τθσ KOMPASS Egypt και του Γραφείου μασ.
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ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & REAL ESTATE DEVELOPERS ΣΗΝ
ΑΙΓΤΠΣΟ
Επωνυμία
ARAB CONTRACTORS FOR
INVESTMENTS OSMAN
AHMED OSMAN AND CO
EMAAR MISR FOR
DEVELOPMENT

Ιςτοςελίδα
www.arabcontractors.com

Δραςτθριότθτα
Building Contractor, Property Development,
management and sales services

www.emaarmisr.com

TALAAT MOUSTAFA GROUP
HOLDING

www.talaatmoustafa.com
www.talaatmoustafagroup.com
www.tmgholding.com

ORASCOM DEVELOPMENT
HOLDING

www.orascomdh.com

HASSAN ALLAM HOLDING

www.hassanallam.com

SIXTH OF OCTOBER
DEVELOPMENT &
INVESTMENT (SODIC)

www.sodic.com

PALM HILLS DEVELOPMENTS

www.phdint.com
www.palmhillsdevelopments.com

Al Ahly for Real Estate
Development

www.alahly.com

DEGLA GROUP FOR REAL
ESTATE INVESTMENT
Trade Name: Meaamar
ElMorshedy

www.morshedy.com

AMER GROUP

www.amergroup.com

REDCON

www.redconcon.com

Building Contractor, Property Development,
Commercial buildings and business Centers. Wholly
owned subsidiary of UAE based Emaar Properties PJSC
Holding company / Group of Companies
The Company invests, establishes and participates in
companies within different business sectors, such as
real estate, hotels and hospitality,
construction and housing
Holding company / Group of companies
Leading developer of integrated towns with a strong
foothold in Egypt & Middle East; developer of towns,
villas, apartments, hotels & leisure facilities
One of the largest privately owned groups in Egypt and
the MENA Region, with over 80 years of experience in
the field of engineering, procurement & construction,
building materials and utilities
Land clearance and reclamation contractors, Real estate
consultants, Property development, management and
sales services; real estate development projects and
operations; building, selling and leasing all various kinds
of real estate properties, urban communities
development, working in the field of tourist
development, as well as sporting, entertainment,
medical and educational buildings
Real estate consultants, Property development,
management and sales services; developing integrated
residential, commercial real estate and resort projects
One of the most prominent real estate businesses in the
country. The company’s projects cover a wide
geographical area in Egypt ranging from Cairo moving to
the North Coast and the Red Sea. Commercial,
residential and touristic projects
Building contractors, General building contractors
Prefabricated industrial and commercial building
contractors, Residential building contractors
Hotel and office building contractors
Property development, management and sales services
Property management services, industrial and
commercial
Real estate development & hospitality management
sector. The Company develops, manages and operates
several real estate projects, hotels and touristic resorts
located at the Egyptian northern coast and the Red Sea
costs
REDCON offers both public and private sectors clients a
comprehensive range of services across all construction
areas

Ρθγι: Kompass Egypt, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου
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Σφμφωνα με κλαδικοφσ αναλυτζσ, οι διεκνείσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι
επενδυτζσ τθροφν γενικά επιφυλακτικι ςτάςθ ωσ προσ το ενδεχόμενο ςυμμετοχισ
τουσ ςτα περιςςότερα από τα μεγάλα αναπτυξιακά καταςκευαςτικά projects του
αιγυπτιακοφ κράτουσ. Τοφτο ςυμβαίνει διότι λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ
του αιγυπτιακοφ μοντζλου διακυβζρνθςθσ, που χαρακτθρίηεται από ζντονο κρατικό
παρεμβατιςμό και ςυχνζσ μεταβολζσ πολιτικϊν και ςτόχων, με αποτζλεςμα αρκετζσ
φορζσ να διακυβεφεται θ ςτακερότθτα των όρων των ςυμβάςεων και θ διαφάνεια
ςτουσ όρουσ εκτζλεςθσ και παράδοςθσ των ζργων, που ςυνιςτοφν βαςικοφσ
παράγοντεσ για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με τθ μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ
κεφαλαίων ςε καταςκευαςτικά projects.
Ραρ’ όλο τον ωσ άνω περιγραφζντα ςκεπτικιςμό των μεγάλων καταςκευαςτικϊν
ομίλων διεκνϊσ αναφορικά με τθ βιωςιμότθτα και τισ δυνατότθτεσ απρόςκοπτθσ
χρθματοδότθςθσ, κυρίωσ των μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθν
Αίγυπτο, ο όγκοσ των ζργων που είναι ςχεδιαςμζνα να εκτελεςτοφν είναι τόςο
μεγάλοσ, που ακόμθ και αν οριςμζνα από αυτά δεν υλοποιθκοφν τελικά, θ αίςκθςθ
είναι ότι θ ςυνολικι αγορά είναι αρκετά μεγάλθ και επαρκισ για όλουσ, και
αςχζτωσ με τθ ςυνολικι πορεία εκτζλεςθσ των καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθ χϊρα, ο
κλάδοσ των καταςκευϊν κα ςυνεχίςει να ανκεί ςτθν Αίγυπτο και να προςφζρει
επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ.

4. Οι επενδφςεισ ςε οικιςτικά & βιομθχανικά καταςκευαςτικά ζργα
Οι ετιςιεσ καταςκευαςτικζσ ανάγκεσ του αιγυπτιακοφ κράτουσ όςον αφορά
οικιςτικά projects ανζρχονται ςε τουλάχιςτον 450.000 μονάδεσ, ϊςτε να
καλφπτονται ςτοιχειωδϊσ οι ανάγκεσ που γεννϊνται από τθν αφξθςθ του
πλθκυςμοφ. Θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτθν Αίγυπτο, και το γεγονόσ ότι ο
κλάδοσ τθσ αγοράσ ακινιτων αντιπροςωπεφει επικερδι μορφι επενδυτικισ
τοποκζτθςθσ, πζραν τθσ δραςτθριοποίθςθσ πολλϊν μεγάλων εγχϊριων
καταςκευαςτικϊν ομίλων, ζχουν προςελκφςει πλεονάηοντα επενδυτικά κεφάλαια
από real estate developers χωρϊν του Κόλπου, οι εγχϊριεσ αγορζσ των οποίων
εμφανίηουν ςθμεία κορεςμοφ.
Μεταξφ των πρϊτων μεγάλων επενδυτικϊν ομίλων από το εξωτερικό που ειςιλκαν
ςτθν αιγυπτιακι αγορά καταςκευϊν ακινιτων περιλαμβάνονται θ Damac Properties
του Ντουμπάι, θ οποία το 2006 επζνδυςε $5,7 δις. ςτθν καταςκευι τθσ πρϊτθσ
φάςθσ του μεγάλου οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ Hyde Park ςτο Κάιρο, ζκταςθσ 6,3
εκατ. τετρ. μζτρων, κακϊσ και θ Emaar, επίςθσ από το Ντουμπάι, που το 2004
επζνδυςε κεφάλαια $4 δις. ςτθν ανάπτυξθ μεγάλου οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ
ζκταςθσ 4 εκατ. τετρ. μζτρων ςτθν περιοχι Mokattam, ςτα περίχωρα του Καΐρου.
Επίςθσ, από τουσ πρϊτουσ που ειςιλκαν ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων υπιρξαν
οι όμιλοι Marassi (του εμιρατινοφ ομίλου Emaar), με πλθκϊρα καταςκευαςτικϊν
ζργων ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου, και Diar από το Κατάρ, που επζνδυςε
κεφάλαια περίπου $1 δις. ςτθν ανάπτυξθ ουρανοξυςτϊν εμπορικισ και οικιςτικισ
χριςθσ κατά μικοσ του Νείλου.
Στισ νζεσ πόλεισ που αναπτφχκθκαν περιφερειακά του Καΐρου, όπωσ οι 6th of
October City και 10th of Ramadan City, ζχουν πλθκφνει τόςο τα οικιςτικά
ςυγκροτιματα, όςο και οι ςχετιηόμενεσ με αυτά υποδομζσ, τα κτίρια κοινωφελϊν
υπθρεςιϊν (λ.χ. ςχολεία), αλλά και τα εμπορικά κτίρια (λ.χ. hypermarkets),
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δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον ελκυςτικό για κατοίκουσ του Καΐρου που διακζτουν
το απαραίτθτο ειςόδθμα και επιηθτοφν καλφτερο επίπεδο ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.
Θ υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ από το τζλοσ του 2016 είχε αξιοςθμείωτεσ
επιπτϊςεισ ςτθν αγορά ακινιτων, τόςο από τθν πλευρά των real estate developers,
όςο και από εκείνθ των δυνθτικϊν αγοραςτϊν, για τουσ μεν πρϊτουσ λόγω τθσ
αφξθςθσ του λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ (ςε ςυνδυαςμό με τισ κυβερνθτικζσ
αποφάςεισ για περικοπζσ των κρατικϊν επιδοτιςεων), για τουσ δε δεφτερουσ
εξαιτίασ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ αγοραςτικισ τουσ δφναμθσ. Το 2017, με τθ ςχετικι
ςτακεροποίθςθ του αιγυπτιακοφ νομίςματοσ και τθν αφξθςθ ςτισ ειςροζσ ξζνων
επενδφςεων, και παρά τισ αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ τιμζσ των ακινιτων, παρατθρικθκε
ςτακερά αυξθτικι τάςθ των πωλιςεων ακινιτων. Ραράλλθλα, με τα κίνθτρα που
ειςιγε ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ του 2017, κακϊσ και άλλεσ νομοκετικζσ
πρωτοβουλίεσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, μεταξφ των οποίων για τθν απλοποίθςθ
των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ αδειϊν για βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και για
τθ διάκεςθ γαιϊν για βιομθχανικζσ χριςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ ςε επενδυτζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δωρεάν διάκεςθσ γαιϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο, ζχει
βοθκθκεί ςθμαντικά το τμιμα εκείνο του καταςκευαςτικοφ κλάδου που αςχολείται
με τθ διαχείριςθ βιομθχανικϊν ακινιτων και τθ δθμιουργία βιομθχανικϊν
εγκαταςτάςεων.
Ο αρμόδιοσ κρατικόσ οργανιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του μεγαλόπνοου οικιςτικοφ
προγράμματοσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ για τθ
δθμιουργία νζων πόλεων και τθν επζκταςθ υφιςτάμενων πολεοδομικϊν
ςυγκροτθμάτων είναι θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων (New Urban Communities
Authority-NUCA). Αντίςτοιχα, αρμόδια για τθ διάκεςθ κρατικϊν γαιϊν και τθν
υποβοικθςθ τθσ ανάπτυξθσ βιομθχανικϊν ηωνϊν είναι θ Αρχι Βιομθχανικισ
Ανάπτυξθσ (Industrial Development Authority-IDA), θ οποία υπάγεται ςτο
Υπουργείο Εμπορίου & Βιομθχανίασ.
Πςον αφορά τα βιομθχανικά ζργα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ
Ανάπτυξθσ (IDA), ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι επικράτεια υπάρχουν 119
βιομθχανικζσ ηϊνεσ που υπάγονται ςτθν εποπτεία τθσ εν λόγω Αρχισ, με ςυνολικι
αξία επενδυμζνων κεφαλαίων EGP700 δις. (πλθςίον των $40 δις.). Θ IDA πρόκειται
να διακζςει περίπου 30 εκατ. τετρ. μζτρα γθσ για βιομθχανικζσ χριςεισ ζωσ το
2020, ζναντι εκτάςεων 9,5 εκατ. τετρ. μζτρων που είχαν διατεκεί κατά τθν περίοδο
2007-2016. Το αιγυπτιακό κράτοσ ςτοχεφει τθν αφξθςθ των ςυνολικϊν εκτάςεων
βιομθχανικϊν ηωνϊν ςτα 60 εκατ. τετρ. μζτρα ζωσ το ζτοσ 2020.
Ο εγχϊριοσ καταςκευαςτικόσ τομζασ διακρίνει, όςον αφορά τα οικιςτικά
επενδυτικά projects, αρκετά ευοίωνεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ –πζραν των ζργων ςτθ
νζα διοικθτικι πρωτεφουςα και τθ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν- και ςτισ περιοχζσ του
New Cairo και τθσ 6th of October City, ςτα περίχωρα του Καΐρου. Οι εγχϊριοι όμιλοι
real estate developers αναμζνουν μεγζκυνςθ τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ
κατά 7%-8% ςτθ διάρκεια του 2018, το κφριο μζροσ τθσ οποίασ κα δθμιουργθκεί
από επενδυτζσ που ςτοχεφουν να επωφελθκοφν από τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για
οικιςτικά ακίνθτα. Σθμειϊνεται εξάλλου ότι οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι real
estate
developers με
προςανατολιςμό
ςτισ
πολυτελείσ
καταςκευζσ
δραςτθριοποιοφνται εξαιρετικά το τελευταίο διάςτθμα, δεδομζνου ότι οι εγχϊριοι
επενδυτζσ που διακζτουν αποταμιεφςεισ ςε δολλάρια ζχουν υψθλότερθ
αγοραςτικι δφναμθ –εξαιτίασ τθσ ςθμαντικισ διολίςκθςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ
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ζναντι του δολλαρίου μετά το Νοζμβριο 2016- ενϊ ταυτόχρονα οι εγχϊριεσ τιμζσ
των ακινιτων κεωρείται ότι βρίςκονται ςε αρκετά χαμθλότερα επίπεδα από τα
διεκνι δεδομζνα.
Ρεριςςότερο αναλυτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα
ςτον αιγυπτιακό κλάδο ακινιτων αναπτφςςονται παρακάτω ςτθν παροφςα μελζτθ,
υπό κεφάλαιο Γ.

5. Τα μεγάλα καταςκευαςτικά ζργα ςτισ υποδομζσ μεταφορϊν
Ρζραν τθσ καταςκευισ νζων πόλεων και οικιςμϊν, μεγάλα ςχζδια υπάρχουν από
πλευράσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ και για βελτίωςθ και επζκταςθ των μεταφορικϊν
υποδομϊν τθσ χϊρασ. Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία του Υπουργείου
Μεταφορϊν, το αιγυπτιακό κράτοσ προςβλζπει ςτθ δθμιουργία τουλάχιςτον 180
χλμ. γραμμϊν μετρό ςε αςτικζσ περιοχζσ κατά τα προςεχι ζτθ, με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ περίπου 7 εκατ. επιβατϊν. Ρράγματι, θ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων
αςτικϊν μεταφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικτφων μετρό, ελαφροφ
ςιδθροδρόμου και ποτάμιων μεταφορϊν, αποτελεί κεντρικό ςθμείο του
ςχεδιαςμοφ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο του μακρόπνοου
αναπτυξιακοφ προγράμματόσ τθσ με τίτλο “Vision 2030”.
i.

Σιδθροδρομικό δίκτυο και μετρό Καΐρου

ιδθροδρομικό δίκτυο:
Θ ςιδθροδρομικι γραμμι που ςυνδζει το Κάιρο με τθν Αλεξάνδρεια εγκαινιάςτθκε
το 1856, ενϊ ςιμερα το αιγυπτιακό ςιδθροδρομικό δίκτυο περιλαμβάνει 9.570
χλμ. γραμμϊν και 705 ςτακμοφσ. Ροςοςτό 30,6% του μικουσ των γραμμϊν είναι
διπλισ κατεφκυνςθσ. Το αιγυπτιακό ςιδθροδρομικό δίκτυο δεν εξυπθρετεί
ιδιαίτερα τισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ, οι οποίεσ διενεργοφνται κυρίωσ οδικϊσ,
μεταφζρει ωςτόςο ςε ετιςια βάςθ περίπου 500 εκατ. επιβάτεσ. Μεταφζρει επίςθσ
6 εκατ. τόνουσ αγακϊν ετθςίωσ περίπου. Φορζασ διαχείριςθσ του ςιδθροδρομικοφ
δικτφου είναι θ Egyptian National Railways (ENR), με τθν οποία ςυνεργάηεται ςτενά
τα τελευταία χρόνια θ Ραγκόςμια Τράπεηα, με ςκοπό τθν αναδιοργάνωςθ των
ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν, τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αξιοπιςτίασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σθμαντικζσ επενδφςεισ πραγματοποιοφνται για τθν
επιςκευι και αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςθματοδότθςθσ, το 85% του οποίου
είναι ςιμερα μθχανοκίνθτο. Το μεγαλφτερο μζροσ των επενδφςεων διοχετεφεται
ςτθν ςιδθροδρομικι γραμμι Καΐρου-Αλεξάνδρειασ, με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα να
χρθματοδοτεί το 2013 τθν ανακαίνιςθ τθσ ςθματοδότθςθσ ςτθν εν λόγω μικουσ
208 χλμ. γραμμι.
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςχεδιάηει ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, τθν υλοποίθςθ
μεγάλου ζργου δθμιουργίασ ςιδθροδρομικοφ άξονα υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ
1.087 χλμ., που κα ςυνδζει τθν Αλεξάνδρεια με το Αςουάν, μζςω Καΐρου και
εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ $10 δις. Οι λεπτομζρειεσ του ζργου δεν ζχουν
ακόμθ οριςτικοποιθκεί, οφτε και οι πθγζσ χρθματοδότθςισ του, φθμολογείται
ωςτόςο ότι θ κυβζρνθςθ ςκοπεφει να προβεί κάποια ςτιγμι ςε δθμόςιο δανειςμό –
όπωσ ζπραξε με το ζργο διαπλάτυνςθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, προκειμζνου να
χρθματοδοτιςει το ζργο. Το αιγυπτιακό κράτοσ ςκοπεφει επίςθσ να αναπτφξει
ςιδθροδρομικό δίκτυο υψθλισ ταχφτθτασ, με ςχεδιαηόμενεσ επενδφςεισ φψουσ €13
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δις., οι οποίεσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: (α) καταςκευι γραμμισ Καΐρου-Λοφξορ,
μικουσ 700 χλμ., εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ €6 δις., (β) καταςκευι
γραμμισ Λοφξορ-Hurghada, μικουσ 300 χλμ., εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ €4
δις., και (γ) καταςκευι γραμμισ Καΐρου-Αλεξάνδρειασ, μικουσ 210 χλμ.,
εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ €3 δις.
Επιπλζον, προγραμματίηεται θ καταςκευι ςιδθροδρομικισ γραμμισ υψθλισ
ταχφτθτασ που κα ςυνδζει το λιμζνα Ain Sokhna ςτον Κόλπο ουζη με τθν
περιοχι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου. Θ
καταςκευι τθσ εν λόγω ςιδθροδρομικισ γραμμισ, θ οποία προωκείται με ταχείσ
ρυκμοφσ από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, αναμζνεται να υλοποιθκεί με τθ
ςυνεργαςία διεκνϊν ομίλων τεχνικϊν ςυμβοφλων και καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν.
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςκοπεφει να ανακζςει τθν καταςκευι τθσ εν λόγω
ςιδθροδρομικισ γραμμισ ςτθ διάρκεια του δευτζρου θμίςεωσ του 2018, ςτο δε
ςχετικό διαγωνιςμό μετζχουν 10 διεκνοφσ βελθνεκοφσ εταιρείεσ.
Άλλα επενδυτικά ςχζδια ςτον κλάδο ςιδθροδρομικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν που
ςχεδιάηει θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ περιλαμβάνουν τθν καταςκευι δφο
ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, θ πρϊτθ ςυνδυαςμζνθσ επιβατικισ και εμπορευματικισ
χριςθσ, που κα ςυνδζει τθ Mansoura με τθ Δαμιζττθ (ςτο Δζλτα του Νείλου), θ δε
δεφτερθ μεταφοράσ εμπορευμάτων από το Abu Tartur (ςτα νότια τθσ χϊρασ,
περιφζρεια Νότιασ Κοιλάδασ) ςτθ Safaga (λιμζνασ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα).
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορϊν, ςε ςυνζχεια πφκνωςθσ τθσ ςυχνότθτασ των
ςιδθροδρομικϊν ατυχθμάτων τα τελευταία χρόνια, ζχει επιδοκεί ςε εντατικι
προςπάκεια ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων αςφάλειασ ςτουσ αιγυπτιακοφσ
ςιδθροδρόμουσ, ςε ςυνεργαςία με τθν εκνικι γαλλικι ςιδθροδρομικι εταιρεία
(SNCF), κακϊσ και αναβάκμιςθσ τθσ ςθματοδότθςθσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν,
που διενεργείται ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με το γερμανικό όμιλο Siemens και το
γαλλικό Alstom. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Υπουργείου Μεταφορϊν, ο
προχπολογιςμόσ του υλοποιοφμενου κυβερνθτικοφ προγράμματοσ αναβάκμιςθσ
τθσ ςιμανςθσ και βελτίωςθσ των επιπζδων αςφάλειασ του ςιδθροδρομικοφ
δικτφου ςτθ χϊρα ανζρχεται ςε EGP17 δις. (περίπου $952,5 εκατ. με τρζχουςεσ
ιςοτιμίεσ).
Μετρό Καΐρου:
Βαςικι μζριμνα τθσ Αιγφπτου αποτελεί εξάλλου θ επζκταςθ των υφιςτάμενων
υποδομϊν του Καΐρου, και ειδικότερα του δικτφου μετρό. Το μετρό του Καΐρου
εγκαινιάςτθκε το 1987 και ςτα μζςα του 2016, λειτουργοφςαν πλιρωσ 2 γραμμζσ (1
& 2) ςυνολικοφ μικουσ 78 χλμ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ
Σθράγγων τθσ χϊρασ (National Authority for Tunnels), άνω των 3,5 εκατ. κατοίκων
του μείηονοσ Καΐρου βαςίηονται ςτο μετρό για τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ, εν
μζρει λόγω του ακόμθ ςχετικά χαμθλοφ κόςτουσ τουσ, παρά τισ πρόςφατεσ
αυξιςεισ των κομίςτρων (Μάιοσ 2018), οι οποίεσ ξεςικωςαν «κφελλα»
αντιδράςεων.
Μία πρόςκετθ 3θ γραμμι λειτουργεί μερικϊσ από το 2012 και βρίςκεται ακόμθ υπό
καταςκευι και επζκταςθ, με ςκοπό να ςυνδζςει τθν περιοχι Imbaba του Καΐρου με
το αεροδρόμιο. Οι ςχετικζσ εργαςίεσ ςτισ 4 φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ 3θσ γραμμισ
ζχουν ξεκινιςει το ζτοσ 2006 και εκτελοφνται από γαλλικζσ, αιγυπτιακζσ και
εμιρατινζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ (Orascom, VINCI, Bouygues Travaux Publics,
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Arab Contractors). Το ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ 3θσ γραμμισ υπολογίηεται ςε
$6,5 δις. και θ ολοκλιρωςι τθσ κα αυξιςει τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ από 2,5
εκατ. ςε 4,5 εκατ. επιβάτεσ, θμερθςίωσ. Σθμειϊνεται ότι θ χρθματοδότθςθ των
ζργων τθσ τζταρτθσ φάςθσ τθσ 3θσ γραμμισ του μετρό Καΐρου γίνεται από τθ Γαλλία,
ςε ςυνεργαςία με τον οργανιςμό αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν του Ραριςιοφ (RATP), ο
οποίοσ κα αναλάβει επίςθσ τθ διαχείριςθ, λειτουργία και ςυντιρθςι τθσ.
Οι 3 γραμμζσ που βρίςκονται ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ (4, 5 & 6) αναμζνεται να
προςκζςουν δυναμικότθτα 5 εκατ. επιβατϊν θμερθςίωσ όταν ολοκλθρωκοφν. Θ
γραμμι 4, θ οποία, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
ωσ το τζλοσ του ζτουσ 2020, πρόκειται να ςυνδζςει τθν περιοχι 6th of October
δυτικά του Καΐρου με τθν περιοχι New Cairo, ανατολικά του Καΐρου. Σθμειϊνεται
ότι ςτα ζργα δθμιουργίασ των νζων γραμμϊν του μετρό Καΐρου εμπλζκονται
χρθματοδοτικά θ ιαπωνικι υπθρεςία αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ (JICA), θ οποία
ζχει παράςχει χρθματοδότθςθ $1,2 δις. για τθν 1θ φάςθ τθσ γραμμισ 4 (ζναντι
ςυνολικοφ καταςκευαςτικοφ κόςτουσ $3,6 δις.), ενϊ ζχει εκφράςει ενδιαφζρον να
ςυμμετάςχει και ςτισ υπόλοιπεσ μελλοντικζσ νζεσ γραμμζσ, κακϊσ επίςθσ και ο
ιαπωνικόσ όμιλοσ Taisei Corporation, ο οποίοσ ζχει παράςχει δανειακι
χρθματοδότθςθ για τθν καταςκευι τθσ 5θσ γραμμισ του μετρό, το ςυνολικό κόςτοσ
καταςκευισ τθσ οποίασ εκτιμάται ςε $4 δις. Σφμβουλοσ του ζργου είναι θ ιαπωνικι
εταιρεία NCC. Ο όμιλοσ Taisei εμπλζκεται επίςθσ ςτθν καταςκευι τθσ 1θσ φάςθσ τθσ
4θσ γραμμισ του μετρό, ςε ςυνεργαςία με τον αιγυπτιακό όμιλο Orascom.
Επίςθσ, τον Ιοφλιο 2017 θ Αίγυπτοσ υπζγραψε ςυμφωνία με τθν καναδικι εταιρεία
Bombardier για τθ χρθματοδότθςθ και καταςκευι τθσ γραμμισ 6 του μετρό του
Μείηονοσ Καΐρου, θ οποία κα ακολουκεί διαδρομι παράλλθλθ με το Νείλο,
ςυνδζοντασ τθν περιοχι Shubra του Καΐρου με τα νότια προάςτια Maadi και
Helwan. Θ νζα διαδρομι κα ζχει μικοσ 20 χιλιόμετρα, με ςυνολικά 24 ςτακμοφσ,
εκ των οποίων 12 υπόγειοι, με αρχικι εκτίμθςθ κόςτουσ φψουσ $4 δις. Θ γραμμι 6,
όταν λειτουργιςει, κα εξυπθρετεί περίπου 500 χιλ. επιβάτεσ θμερθςίωσ.
Σφμβουλοσ του ζργου είναι θ λιβανικϊν ςυμφερόντων εταιρεία Khatib & Alami.
Στθν παροφςα φάςθ ζχουν ολοκλθρωκεί οι οικονομοτεχνικζσ μελζτεσ
ςκοπιμότθτασ για τθ γραμμι 6.
Σθμαντικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν επζκταςθ του μετρό Καΐρου και για
αναβακμίςεισ υφιςτάμενων γραμμϊν αποτελοφν οι EBRD, ΕΤΕπ και Agence
Française de Développement. Τον Αφγουςτο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ
υπζγραψε με τθν EBRD ςυμφωνία χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ φψουσ €205 εκατ. για
επείγοντα καταςκευαςτικά ζργα αναβάκμιςθσ τθσ ςθματοδότθςθσ και των
ςυςτθμάτων ελζγχου ςτθν 1θ γραμμι του μετρό Καΐρου. Θ εν λόγω δανειακι
χρθματοδότθςθ από τθν EBRD αναμζνεται να ςυμπλθρωκεί από δάνειο φψουσ
€350 εκατ. τθσ Ευρωπαϊκισ τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΤΕπ), κακϊσ και από δάνειο
φψουσ €50 εκατ. από τθν Agence Française de Développement (AFD).
Άλλα ζργα υποδομϊν μεταφορϊν ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι Καΐρου:
Τον Αφγουςτο 2017 υπεγράφθ εξάλλου ςυμφωνία μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ Εκνικισ
Αρχισ Σθράγγων (NAT) και των κινεηικϊν ομίλων AVIC International και China
Railway Group, αξίασ $1,24 δις., για τθν καταςκευι δικτφου ελαφροφ προαςτιακοφ
ςιδθροδρόμου (τραμ) υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 66 χλμ., με 11 ςτακμοφσ, που κα
ςυνδζει τα περίχωρα του Καΐρου (Al Salam City, 10th of Ramadan City, Shorouk και
Badr City) με τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, με τα καταςκευαςτικά ζργα να
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αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν εντόσ περιόδου διετίασ. Ο ελαφρφσ προαςτιακόσ
ςιδθρόδρομοσ κα ςυνδζεται επίςθσ με τθν τρίτθ γραμμι του μετρό Καΐρου, ςτθν
περιοχι Al Salam City, ενϊ αναμζνεται να εξυπθρετεί 340 χιλ. επιβάτεσ θμερθςίωσ.
Θ χρθματοδότθςθ του ζργου αναμζνεται να καλυφκεί εν μζρει από δανειακά
κεφάλαια τθσ Exim Bank of China ($739 εκατ.) και κατά το υπόλοιπο από τον
αιγυπτιακό προχπολογιςμό.
Στο τζλοσ του 2017, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε ότι ςχεδιάηει να
καταςκευάςει δφο ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ «μονισ τροχιάσ» (“monorail”), θ
πρϊτθ μικουσ 52 χλμ. που κα ςυνδζει τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα με τα
ανατολικά περίχωρα και το κζντρο του Καΐρου, θ δε δεφτερθ μικουσ 35 χλμ. που κα
ςυνδζει τα δυτικά προάςτια του Καΐρου (περιοχι 6th of October με Γκίηα). Θ γραμμι
“monorail” προσ τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα εκτιμάται πωσ κα ολοκλθρωκεί
εντόσ περιόδου τριετίασ και κα μεταφζρει περίπου 250.000 επιβάτεσ θμερθςίωσ.
Σραμ Αλεξάνδρειασ:
Επιπλζον, θ αιγυπτιακι Εκνικι Αρχι Σθράγγων προκιρυξε το καλοκαίρι 2018
δθμόςιο διαγωνιςμό περιοριςμζνθσ εμβζλειασ για τθν επιλογι ςυμβουλευτικοφ
οίκου ο οποίοσ κα προετοιμάςει τα ζγγραφα για τθν προκιρυξθ ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ προσ επιλογι αναδόχου εταιρείασ, κακϊσ και κα επιβλζψει τθν
υλοποίθςθ του ζργου αποκατάςταςθσ τθσ παλαιότατθσ γραμμισ τραμ El-Raml ςτθν
Αλεξάνδρεια. Το επενδυτικό ςχζδιο αποκατάςταςθσ τθσ παλαιάσ γραμμισ τραμ τθσ
Αλεξάνδρειασ χρθματοδοτείται από τθ γαλλικι υπθρεςία αναπτυξιακισ
ςυνεργαςίασ (AFD).
ii.

Οδικζσ υποδομζσ

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορϊν υλοποιεί πρόγραμμα επεκτάςεων και
βελτιϊςεων των υφιςτάμενων οδικϊν δικτφων, επεκτείνοντασ το οδικό δίκτυο τθσ
χϊρασ κατά 23% από το ζτοσ 2015 –πάνω από 5.000 χλμ.- με επικζντρωςθ ςτθν
καταςκευι μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων και οδικϊν αξόνων. Κατά τθν περίοδο
2014-2017, θ Αίγυπτοσ επζνδυςε κονδφλια περίπου $1,27 δις. ςε ζργα βελτιϊςεων
του οδικοφ δικτφου και καταςκευισ νζων δρόμων και γεφυρϊν. Οι εν λόγω
επενδφςεισ περιλαμβάνουν κονδφλια $717 εκατ. για καταςκευι 10 νζων οδικϊν
αρτθριϊν ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ Οδοποιίασ (“National Roads
Project”), κακϊσ και κονδφλια $320 εκατ. για αποκατάςταςθ και επζκταςθ
υφιςτάμενων οδικϊν ςυνδζςεων, ςυνολικοφ μικουσ 2.000 χλμ., κονδφλια $106
εκατ. για καταςκευι 4 διαμετακομιςτικϊν κόμβων ςτο Νείλο και τζλοσ κονδφλια
$118 εκατ. για καταςκευι γεφυρϊν, κυρίωσ κατά μικοσ των εκνικϊν οδικϊν
αρτθριϊν “Desert Road” και “Cairo-Suez Road”. Σφμφωνα με τα ωσ άνω ςτοιχεία,
το φψοσ των κονδυλίων που δαπανϊνται ςε τρζχοντα προγράμματα επζκταςθσ των
οδικϊν υποδομϊν ανζρχεται ςε EGP32,9 δις. (περίπου $1,85 δις.), εκ των οποίων
κονδφλια EGP16 δις. αφοροφν το Εκνικό Ρρόγραμμα Οδοποιίασ (καταςκευι 8 νζων
οδικϊν αρτθριϊν), κονδφλια EGP7 δις. αφοροφν αναβακμίςεισ υφιςτάμενων
οδικϊν ςυνδζςεων ςυνολικοφ μικουσ 2.500 χλμ., κονδφλια EGP8,5 δις. αφοροφν
τθν καταςκευι 8 νζων διαμετακομιςτικϊν κόμβων και κονδφλια EGP1,4 δις.
αφοροφν τθν καταςκευι γεφυρϊν.
Επίςθσ, το Υπουργείο Μεταφορϊν υλοποιεί ςειρά πρόςκετων ζργων αναβάκμιςθσ
και επζκταςθσ του οδικοφ δικτφου, όπωσ εκείνα τθσ επζκταςθσ τθσ εκνικισ οδοφ
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του Σουζη (Suez Road), τθν ανάπτυξθ τθσ Shubra Road ςτο Κάιρο και τθν καταςκευι
του λεγόμενου «διαπεριφερειακοφ δακτυλίου» μικουσ 400 χλμ., ο οποίοσ διατρζχει
μεγάλο τμιμα τθσ αιγυπτιακισ επικράτειασ, ςυνδζοντασ επτά αιγυπτιακζσ
περιφζρειεσ (Ιςμαθλία, Σουζη, Sharqiya, Qalyubeya, Menofia, Γκίηα και Fayoum) με
το Κάιρο. Σθμειϊνεται ότι το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορϊν ανακοίνωςε τον
Ιοφλιο 2018 τθν ολοκλιρωςθ του «διαπεριφερειακοφ δακτυλίου». Σφμφωνα με το
Υπουργείο Μεταφορϊν, θ υλοποίθςθ του εκνικοφ ςχεδίου για τθ βελτίωςθ του
οδικοφ δικτφου ςθμειϊνει πρόοδο, ςυνοδευόμενθ ωςτόςο από κακυςτεριςεισ,
κυρίωσ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το κράτοσ δαπανά αρκετό χρόνο ςε διαδικαςίεσ
απαλλοτριϊςεων γαιϊν και αποηθμιϊςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτθν
πλειονότθτά τουσ καλλιεργθτζσ.
iii.

Υποδομζσ αεροδρομίων & λιμζνων

Σθμαντικι κζςθ ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ κατζχουν τα ζργα
αναβάκμιςθσ των αεροδρομίων, αλλά και καταςκευισ νζων, όπωσ το Sphinx
International Airport ςτθ Γκίηα, το οποίο αναμζνεται να λειτουργιςει κατά το
προςεχζσ διάςτθμα και να εξυπθρετιςει τισ δυτικζσ περιοχζσ τθσ πρωτεφουςασ, με
εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ περίπου $17 εκατ., αλλά και το Qattameya
International Airport, ςτα περίχωρα του Καΐρου (πλθςίον τθσ περιοχισ New Cairo),
το οποίο κα εξυπθρετεί τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα και τισ ανατολικζσ περιοχζσ
του Καΐρου, δρϊντασ αποςυμφορθτικά για το διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ
πρωτεφουςασ.
Θ Αίγυπτοσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ εμπορικζσ ροζσ με
προοριςμό τθν ίδια όςο και τισ διερχόμενεσ μζςω τθσ διϊρυγασ του Suez, ζχει κζςει
ςε εφαρμογι πρόγραμμα ανάπτυξθσ των λιμζνων, ςτοχεφοντασ βαςικά ςτθν
αφξθςθ του ςυνολικοφ τονάη που αυτοί μποροφν να διαχειριςτοφν από τα τρζχοντα
επίπεδα των 120 εκατ. τόνων ετθςίωσ, ςτουσ 600 εκατ. τόνουσ με χρονικό ορίηοντα
υλοποίθςθσ τα 35 ζτθ και εκτιμϊμενο φψοσ προχπολογιςμοφ $13,4 δις. (και με
ενδιάμεςο ςτόχο τουσ 370 εκατ. τόνουσ το 2030). Ο προγραμματιςμόσ τθσ
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν αναβάκμιςθ 9 λιμζνων
τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ του λιμζνοσ Αλεξάνδρειασ,
εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ περίπου $6,7 δις.
Σε διαδικαςία αναβάκμιςθσ βρίςκονται οι 6 λιμζνεσ που βρίςκονται εντόσ τθσ
Οικονομικισ Ζϊνθσ τθσ Διϊρυγασ ουζη, ιτοι εκείνοι του Ανατολικοφ και του
Δυτικοφ Port Said, τθσ Ain Sokhna, τθσ Adabiya, του Al Tor και του Al Arish.
Στο πλαίςιο του κρατικοφ ςχεδιαςμοφ, υλοποιείται ζργο επζκταςθσ ςτον λιμζνα του
Ανατολικοφ Port Said, που διακινεί περίπου 90% των διερχόμενων
εμπορευματοκιβωτίων (transit), πρόκειται να καταςκευαςτοφν 2 νζοι τερματικοί
ςτακμοί,
με
ςκοπό
τθν
αφξθςθ
τθσ
δυναμικότθτασ
διαχείριςθσ
εμπορευματοκιβωτίων από τα 4 ςτα 7 εκατ., με απϊτερο ςτόχο τα 11 εκατ.
containers εντόσ περιόδου τετραετίασ. Το ευρφτερο πρόγραμμα αναμόρφωςθσ
προβλζπει τθν δθμιουργία βιομθχανικισ ηϊνθσ, νζων τερματικϊν ςτακμϊν υγροφ
και ςτερεοφ φορτίου, χϊρων αποκικευςθσ, κζντρου επιμελθτείασ μεταφορϊν
(εκτιμϊμενο κόςτοσ $ 1,11 δις.).
Σχζδια αναβάκμιςθσ υπάρχουν επίςθσ για το ςθμαντικό λιμζνα τθσ Ain Sokhna,
ςτον Κόλπο Σουζη, τον οποίο διαχειρίηεται θ Dubai Ports (DP World), με ςκοπό τθν
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επζκταςθ τθσ δυναμικότθτάσ του, από τα ςθμερινά επίπεδα των 14 εκατ. τόνων. Θ
Dubai Ports ςχεδιάηει τθν εγκατάςταςθ νζου τερματικοφ ςτακμοφ, κακϊσ και τθ
δθμιουργία εγκαταςτάςεων logistics. Σθμειϊνεται ότι το Νοζμβριο 2017, θ Αρχι τθσ
Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη υπζγραψε ςφμβαςθ επενδυτικισ αξίασ $3,5
δις. με κοινοπραξία real estate developers και επενδυτικϊν ομίλων για τθ
βιομθχανικι ανάπτυξθ ςυνολικϊν εκτάςεων 5,5 εκατ. τετρ. μζτρων ςτθν Ain
Sokhna, κακϊσ και ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ από τουσ ομίλουσ Sonker Bunkering
και Dubai Ports με κεφάλαια $500 εκατ. τθσ καταςκευισ αποκθκευτικϊν μονάδων
και ςτακμϊν διαχείριςθσ υγρϊν προϊόντων πετρελαίου και υγροποιθμζνου αερίου
ςτο λιμζνα τθσ Sokhna.
Ζργα επζκταςθσ προγραμματίηονται επίςθσ ςτον βιομθχανικό λιμζνα τθσ Safaga
ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, με τθν προςκικθ εγκαταςτάςεων και δυναμικότθτασ
διαχείριςθσ φωςφοροφχων ορυκτϊν και υγρϊν, ηωντανϊν ηϊων, κακϊσ και
επεξεργαςίασ κρεάτων και ςιτθρϊν, με απϊτερο ςκοπό τθν μετατροπι του λιμζνα
ςε διαμετακομιςτικό κόμβο και κζντρο logistics εντόσ των προςεχϊν ετϊν. Επίςθσ,
προγραμματίηεται θ καταςκευι νζου εμπορικοφ λιμζνα ςτο Port Tawfik, ςτο νότιο
άκρο τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ςε ζκταςθ 250 χιλ. τετρ. μζτρων, που κα προςκζςει
δυναμικότθτα 1,5 εκατ. τόνων ςτισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ.
Σχζδια υπάρχουν επίςθσ για αναβάκμιςθ του δικτφου των ποτάμιων μεταφορϊν,
δεδομζνου ότι ο Νείλοσ αντιπροςωπεφει 1.850 χλμ. πλωτϊν οδϊν, ενϊ διακζτει 5
κρατικοφσ εμπορικοφσ λιμζνεσ και 39 ιδιωτικοφσ. Θ ναυςιπλοΐα μζςω Νείλου
αντιπροςωπεφει λιγότερο από το 1% τθσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ ςτθν Αίγυπτο
ςιμερα, λόγω των αςφμφορων ζωσ ςιμερα, οικονομικά εξαιρετικά χαμθλϊν,
επιδοτοφμενων ναφλων. Τζςςερισ ποτάμιοι λιμζνεσ ζχουν επιλεγεί να αναπτυχκοφν
περαιτζρω για τθν ικανοποίθςθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν επιβατϊν και
φορτίων (cargo), ενϊ κα απαιτθκοφν επιπλζον νζοι χϊροι αποκικευςθσ και
παροχισ υπθρεςιϊν. Θ αιγυπτιακι Κυβζρνθςθ ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ του
μεριδίου των ποτάμιων μεταφορϊν ςε 20% του ςυνόλου.
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προγραμματίηει εξάλλου ςτο άμεςο μζλλον τθν ανάκεςθ
ζργων καταςκευισ ι επζκταςθσ “χερςαίων λιμζνων” (“dry ports”, ιτοι
τελωνειακϊν ςθμείων ειςόδου-εξόδου και κζντρων logistics) ςτον ιδιωτικό τομζα.
Μεταξφ των επενδυτικϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ εν λόγω λιμζνων ςε ςυνοριακά
ςθμεία τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνονται θ καταςκευι εξαγωγικοφ κζντρου ςτο AlSaloum (ςφνορα Αιγφπτου-Λιβφθσ) ζκταςθσ 131 χιλ. τετρ. μζτρων, θ δθμιουργία
ςφαγείου και κζντρου ηωικισ καραντίνασ ςτα ςφνορα Αιγφπτου-Σουδάν ζκταςθσ 15
feddans, κακϊσ επίςθσ και θ καταςκευι κόμβου logistics / ςυνδυαςμζνων
μεταφορϊν ςτθν περιοχι 6th of October ςτα περίχωρα του Καΐρου, ζκταςθσ 400
feddans, ενϊ ςε μεταγενζςτερθ φάςθ ανάλογοι κόμβοι αναμζνεται να
δθμιουργθκοφν ςτισ περιοχζσ Sadat και Beni Suef. Στθν διάρκεια του οικονομικοφ
ζτουσ 2016/17 επενδφκθκαν ςυνολικά κεφάλαια EGP48 εκατ. προσ αναβάκμιςθ των
χερςαίων λιμζνων ςτισ περιοχζσ Taba και Al-Saloum, ενϊ ςτισ αρχζσ του 2017
εγκαινιάςτθκε από τον Αιγφπτιο Ρρόεδρο ο χερςαίοσ λιμζνασ ςτθν περιοχι Arqin
(πλθςίον των ςυνόρων Αιγφπτου-Σουδάν) που κεωρείται ότι κα μετεξελιχκεί ςε
ςθμαντικό διεκνζσ κζντρο logistics και τμιμα του εμπορικοφ άξονα ςφνδεςθσ τθσ
Αιγφπτου με τισ χϊρεσ τθσ Λεκάνθσ του Νείλου και τθ Ν. Αφρικι.
Το Μάιο 2018 ανακοινϊκθκε θ υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ
Αρχισ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, τθσ Dubai Ports και του αιγυπτιακοφ ομίλου Holding
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Company for Maritime & Land Transport (HCMLT) με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια, με
ςκοπό τθ δθμιουργία χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of October City, ςτα
περίχωρα του Καΐρου, επενδυτικοφ κόςτουσ $100 εκατ. Το εν λόγω επενδυτικό ζργο
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ διαμετακομιςτικοφ κόμβου και κζντρου
logistics, το οποίο κα ςυνδζεται με ςθμαντικοφσ αιγυπτιακοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ,
και κυρίωσ το λιμζνα τθσ Αλεξάνδρειασ.
6. Οι επενδφςεισ ςε καταςκευαςτικά ζργα ςτον κλάδο τουριςμοφ
Σο αιγυπτιακό κράτοσ, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειάσ του για ανάκαμψθ του
ειςερχόμενου τουριςτικοφ ρεφματοσ, το οποίο κατά τθν περίοδο μετά τθν εξζγερςθ
του 2011 κατζγραψε ςοβαρότατεσ πτωτικζσ τάςεισ, με αποκορφφωςθ το ζτοσ 2016,
όταν επιςκζφκθκαν τθ χϊρα μόλισ 5,4 εκατ. ξζνοι τουρίςτεσ, ζχει, ιδιαίτερα από το
τζλοσ του 2016, επιδοκεί ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ με ςκοπό τθν τόνωςθ των
επενδφςεων ςτον τουριςτικό κλάδο. Μεταξφ αυτϊν, θ πρωτοβουλία τθσ Κεντρικισ
Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE) ςτο τζλοσ του 2016 για τθ ςφςταςθ ταμείου με κεφάλαια
περίπου $280 εκατ. για τθ ςτιριξθ των επενδφςεων ςτον τουριςμό, προςφζροντασ
δανειακζσ χρθματοδοτιςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ (επιτόκιο 10%) ςε τουριςτικζσ
επιχειριςεισ, με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων,
resorts και πλοιαρίων που εκτελοφν μικρζσ κρουαηιζρεσ ςτο Νείλο. Θ πρωτοβουλία
τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ περιζλαβε επίςθσ τθν παράταςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν
των τουριςτικϊν επιχειριςεων, τουλάχιςτον ωσ το τζλοσ του 2018.
Στον αιγυπτιακό τουριςτικό τομζα δραςτθριοποιείται αρκετά ζντονα, παρά τισ
αντίξοεσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν μετά τθν εξζγερςθ του 2011, ο ιδιωτικόσ
τομζασ, δεδομζνου ότι θ Αίγυπτοσ κεωρείται ελκυςτικι, παραδοςιακι τουριςτικι
αγορά με αξιόλογεσ προοπτικζσ ανάκαμψθσ. Σφμφωνα με κλαδικά ςτοιχεία, θ
Αίγυπτοσ αποτελεί το δεφτερο μεγαλφτερο αποδζκτθ επενδυτικϊν κεφαλαίων ςτον
τουριςμό ςτθν Αφρικι, πίςω από το Μαρόκο.
θμαντικζσ είναι οι ςαουδαραβικζσ επενδφςεισ ςτον αιγυπτιακό κλάδο
τουριςμοφ. Ζωσ τον Ιοφλιο 2017, ςαουδαραβικά κεφάλαια ςυνολικοφ φψουσ
περίπου $270 εκατ. ιταν τοποκετθμζνα ςτθν υλοποίθςθ 17 τουριςτικϊν
επενδυτικϊν projects ςτθν Αίγυπτο, και ςυγκεκριμζνα ςε περιοχζσ ςτθν Ερυκρά
Θάλαςςα, ςτον Κόλπο τθσ Aqaba, ςτο καλάςςιο κζρετρο Ain Sokhna του Σουζη και
ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ. Μεταξφ αυτϊν, το πάρκο αναψυχισ τφπου Disneyland
που ςχεδιάηεται να καταςκευαςτεί ςε επιφάνεια άνω των 2.023 εκταρίων, ςτθν
περιφζρεια του Matrouh, ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου. βαςικόσ
επενδυτισ του ζργου είναι ο όμιλοσ Entertainment World, ο οποίοσ αποτελεί
αμερικανο-ςαουδαραβικι κοινοπραξία. Το εν λόγω ζργο, το οποίο κα
καταςκευαςτεί ςε φάςεισ που κα διαρκζςουν μία δεκαετία, κα περιλάβει
ηωολογικό κιπο, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, καλάςςιο πάρκο και ακλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ.
φμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, οι επενδφςεισ ςτον
αιγυπτιακό τουριςτικό κλάδο αναμζνεται να αυξθκοφν κατά περίπου 30% ζωσ το
2020, ενϊ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Ραγκόςμιου Συμβουλίου Τουριςμοφ
(WTTC), οι τουριςτικζσ επενδφςεισ αντιςτοιχοφςαν το 2016 ςτο 11,9% των
ςυνολικϊν επενδφςεων ςτθ χϊρα (περίπου $4,6 δις.), με προοπτικι να αυξάνονται
κατά μζςο ποςοςτό 6,4% ετθςίωσ κατά τθν προςεχι δεκαετία, φκάνοντασ τα $6,2
δις. (ι 12,4% των ςυνολικϊν επενδφςεων) το 2027.
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Θ μεγάλθ ζμφαςθ που αποδίδεται από το αιγυπτιακό κράτοσ ςτθν υλοποίθςθ
μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων με ςκοπό τθν επίλυςθ του
οικιςτικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ, κυρίωσ δια τθσ δθμιουργίασ νζων πόλεων,
εκτιμάται ότι δίνει τεράςτια ϊκθςθ και ςτθ διενζργεια παράλλθλων μεγάλων
τουριςτικϊν επενδφςεων, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περιοχι τθσ νζασ πόλθσ του
Ελ Αλαμζιν, αλλά και ςε άλλεσ γειτνιάηουςεσ με αυτιν περιοχζσ ςτισ βόρειεσ ακτζσ
τθσ Αιγφπτου.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, θ Αίγυπτοσ διακζτει ςιμερα το μεγαλφτερο
αρικμό (53) υπό καταςκευι ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτθν αφρικανικι ιπειρο,
μπροςτά από το Μαρόκο και τθ Νιγθρία. Θ ταχεία ανάκαμψθ του ειςερχόμενου
τουριςτικοφ ρεφματοσ (8,3 εκατ. τουρίςτεσ το 2017), θ οποία υποβοθκικθκε από
τθν υποτίμθςθ τθσ λίρασ, αλλά και από τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφαλείασ ςτα
αιγυπτιακά αεροδρόμια και τθ χϊρα γενικότερα, φαίνεται να ζχει πείςει,
τουλάχιςτον προσ το παρόν, τόςο τουσ εγχϊριουσ, όςο και τουσ ξζνουσ επενδυτζσ
ςχετικά με τισ ευνοϊκζσ μεςο-μακρπρόκεςμεσ προοπτικζσ του αιγυπτιακοφ
τουριςτικοφ κλάδου. Σθμειϊνεται ότι ςτο τζλοσ του 2017, θ προςφορά
ξενοδοχειακϊν δωματίων ςτο Κάιρο ανερχόταν ςε περίπου 24.000, ενϊ εκτιμάται
ότι, με τθν ολοκλιρωςθ οριςμζνων επενδυτικϊν projects δθμιουργίασ νζων
μονάδων που είχαν κακυςτεριςει να ολοκλθρωκοφν, κακϊσ και ανακαίνιςθσ
μερικϊν παλαιϊν μεγάλων ξενοδοχείων, ωσ το 2019 κα ζχουν προςτεκεί ακόμθ
2.700 δωμάτια.
Πζραν τθσ περιοχισ του Καΐρου, οι «βαριζσ» επενδυτικζσ τοποκετιςεισ τόςο
εγχϊριων όςο και ξζνων επενδυτϊν πραγματοποιοφνται ςτα παρακαλάςςια
τουριςτικά resorts τθσ Αιγφπτου, κυρίωσ δε ςτισ βόρειεσ ακτζσ. Για παράδειγμα,
ςτο τζλοσ του 2016 θ διεκνισ γαλλικϊν ςυμφερόντων ξενοδοχειακι αλυςίδα Accor
Hotels ςυμφϊνθςε με το μεγάλο αιγυπτιακό όμιλο real estate developers ARCO τθν
καταςκευι 4 νζων ξενοδοχείων, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 1.100 δωματίων και 350
πολυτελϊν κατοικιϊν ςτθ βόρεια ακτι, ςτθν περιοχι του Ελ Αλαμζιν και τθσ
περιφζρειασ Matrouh. Σθμαντικι καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα λαμβάνει χϊρα
επίςθσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, με γνωςτζσ μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ, όπωσ
θ Movenpick, να υπογράφουν εντόσ του 2017 ςυμβάςεισ με Αιγφπτιουσ developers
για ανάπτυξθ μεγάλων τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ςτισ περιοχζσ Ain Sokhna,
Hurghada και El Gouna, αλλά και ςτθ χερςόνθςο του Σινά (Sharm El-Sheikh).
7. Τα προβλιματα του αιγυπτιακοφ καταςκευαςτικοφ κλάδου
Ενϊ γενικά οι προοπτικζσ του κλάδου καταςκευϊν ςτθν Αίγυπτο κεωροφνται
ευνοϊκζσ και επιδεχόμενεσ ακόμθ μεγαλφτερων βελτιϊςεων, επωφελοφμενεσ από
τισ οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ και το «άνοιγμα» τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, από τα
κίνθτρα που παρζχει θ επενδυτικι νομοκεςία του 2017, από τθν αποκατάςταςθ του
νομικοφ κακεςτϊτοσ των ιδιωτικϊν ελευκζρων ηωνϊν, αλλά και από τισ κρατικζσ
επιδοτιςεισ για τθν απόκτθςθ βιομθχανικϊν γαιϊν, από τθν άλλθ οριςμζνεσ πτυχζσ
του προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων που υλοποιεί θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ
φαίνεται ότι δυςκολεφουν τον καταςκευαςτικό κλάδο, αυξάνοντασ ςθμαντικά τα
κόςτθ του. Μεταξφ αυτϊν, θ υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ από το επίπεδο των
8,8 λιρϊν ανά δολλάριο το Νοζμβριο 2016 ςε 17,8 λίρεσ ανά δολλάριο τον Ιοφλιο
2018, θ ταχφτατθ ανοδικι πορεία του πλθκωριςμοφ μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ το Νοζμβριο 2016 με αποτζλεςμα ο ετιςιοσ
δείκτθσ να φκάςει το 32,95% τον Ιοφλιο 2017–θ οποία ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια
21

ανακόπθκε- κακϊσ και θ ειςαγωγι φόρου προςτικζμενθσ αξίασ από το επτζμβριο
2016, ο ςυντελεςτισ του οποίου μάλιςτα αυξικθκε τον Ιοφλιο 2017, από 13% ςε
14%, αλλά και οι διαδοχικζσ μειϊςεισ των κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και
τθν θλεκτρικι ενζργεια, οι οποίεσ μάλιςτα αναμζνεται να εντακοφν ςτο μζλλον, με
βάςθ τισ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει θ χϊρα ζναντι του ΔΝΤ. Οι ανωτζρω
παράγοντεσ ςυνετζλεςαν ςτθν άνοδο των τιμϊν των ειςαγόμενων –αλλά και των
εγχϊριων- πρϊτων υλϊν, κακϊσ και του λειτουργικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων
του κλάδου.
Τον Ιοφλιο 2017 θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προχϊρθςε για δεφτερθ φορά –μετά το
Νοζμβριο 2016- ςε μειϊςεισ των κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα, οι οποίεσ
προκάλεςαν κφμα αυξιςεων ςτισ εγχϊριεσ τιμζσ των καυςίμων, ανακοινϊνοντασ
αυξιςεισ τθσ τάξεωσ ζωσ και του 50%, οι οποίεσ εκτιμάται πωσ προκάλεςαν
αυξιςεισ του εγχϊριου καταςκευαςτικοφ κόςτουσ τθσ τάξεωσ του 10% με 15% κατά
μζςο όρο. Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, ςτισ αρχζσ του 2018 το επίπεδο των
τιμϊν καυςίμων που χρθςιμοποιοφςε θ τςιμεντοβιομθχανία εμφανιηόταν αυξθμζνο
κατά 40%, πλθςιάηοντασ τα $231 ανά τόνο. Οι εν λόγω αυξιςεισ, όπωσ αναφζρουν
εκπρόςωποι του καταςκευαςτικοφ κλάδου, επζφεραν καταςτροφικά αποτελζςματα
ςε πολλζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, μειϊνοντασ δραςτικά τα περικϊρια κζρδουσ
τουσ αφοφ αφξθςαν κατά μζςο όρο τα καταςκευαςτικά κόςτθ κατά 15%, οδθγϊντασ
οριςμζνεσ από αυτζσ –κυρίωσ μικρότερου μεγζκουσ- ςε χρεοκοπία και κλείςιμο.
Αξίηει να ςθμειωκεί δε, ότι τον Ιοφνιο 2018 υιοκετικθκαν νζεσ μειϊςεισ των
κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν θλεκτρικι ενζργεια, που κατά πάςα
πικανότθτα κα προκαλζςουν νζεσ αυξιςεισ κόςτουσ για τισ εγχϊριεσ βιομθχανίεσ
και τουσ εργολάβουσ.
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ομοςπονδίασ καταςκευαςτικϊν και
εργολαβικϊν επιχειριςεων, ςτο διάςτθμα Νοεμβρίου 2016-Ιουλίου 2017
χρεοκόπθςαν ςυνολικά 2.400 καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ςτθ χϊρα.
Η αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, τον Ιοφνιο 2017 υιοκζτθςε νομοκεςία αποηθμιϊςεων
για τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, δια τθσ οποίασ οι εταιρείεσ εκείνεσ που
εκίγθςαν από νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ του κράτουσ κατά τθν περίοδο ΜαρτίουΔεκεμβρίου 2016, υπό τθν ζννοια αυξιςεων ςτα λειτουργικά τουσ κόςτθ ι ηθμιϊν
κατά τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, μποροφν να ηθτιςουν αποκατάςταςθ και
αποηθμίωςθ από το κράτοσ. Σκοπόσ τθσ ωσ άνω νομοκεςίασ ιταν να μπορζςουν οι
επιχειριςεισ του καταςκευαςτικοφ κλάδου να εξαςφαλίςουν επαρκείσ ροζσ
μετρθτϊν και να αντιμετωπίςουν τισ ταμειακζσ δυςκολίεσ που τουσ είχε
δθμιουργιςει θ μεταρρυκμιςτικι ατηζντα τθσ κυβζρνθςθσ. Ππωσ αναφζρει θ
αιγυπτιακι ομοςπονδία καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν και εργολάβων (EFCBC), θ
κίνθςθ αυτι τθσ κυβζρνθςθσ διζςωςε ςυνολικά πάνω από 5.000 εγχϊριεσ
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ από χρεοκοπία και διατιρθςε κζςεισ εργαςίασ. Ραρά το
γεγονόσ ότι θ νομοκεςία αφοροφςε αποκλειςτικά τα ζργα των κρατικϊν
ςυμβάςεων, εκτιμάται ότι αυτι βοικθςε ςυνολικά τον κλάδο να μπορζςει να
ςτακεροποιθκεί και να προγραμματίςει το μζλλον του.
8. Τα δυνατά ςθμεία του αιγυπτιακοφ κλάδου καταςκευϊν
Ραρά τα προαναφερκζντα προβλιματα, τα οποία ςχετίηονται κυρίωσ με τισ
«παράπλευρεσ» επιπτϊςεισ του μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ τθσ αιγυπτιακισ
κυβζρνθςθσ, θ ςυνολικι προοπτικι του κλάδου καταςκευϊν παραμζνει εξαιρετικά
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ευοίωνθ, δεδομζνου ότι το αιγυπτιακό κράτοσ προςπακεί μζςω των επενδφςεων
ςτον καταςκευαςτικό τομζα να τονϊςει τθν οικονομία και να βελτιϊςει τισ
ςυνκικεσ ηωισ και τθ λειτουργικότθτα και αξιοπιςτία των υποδομϊν ςε ολόκλθρθ
τθν επικράτεια. Σε όρουσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ καταςκευαςτικϊν ζργων, θ
Αίγυπτοσ κατατάςςεται μεταξφ των ελκυςτικότερων καταςκευαςτικϊν αγορϊν ςτθν
περιοχι τθσ Μ. Ανατολισ και Β. Αφρικισ. Σθμαντικόσ παράγοντασ που ζχει
βοθκιςει τθν ταχεία πρόοδο μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων που είτε ζχουν
ολοκλθρωκεί (όπωσ θ διαπλάτυνςθ και επζκταςθ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και θ
καταςκευι υπόγειων ςθράγγων ςτθ Διϊρυγα) ι βρίςκονται ςε εξζλιξθ (όπωσ θ νζα
διοικθτικι πρωτεφουςα) κεωρείται θ υιοκζτθςθ ευζλικτου ςυςτιματοσ ανάκεςθσ
(“fast-track”), με απ’ ευκείασ διαπραγματεφςεισ, ιδιαίτερα ςε επείγοντοσ
χαρακτιρα μεγάλα ζργα υποδομϊν.
Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που κάποια από τα ςχεδιαηόμενα ζργα τελικά
ακυρωκοφν, υπάρχει ικανόσ αρικμόσ άλλων ζργων, ςε μεγάλο φάςμα υποτομζων,
ικανόσ να καλφψει το κενό που ενδεχομζνωσ δθμιουργθκεί. Και, όπωσ αναφζρουν
διεκνείσ οικονομικοί αναλυτζσ, από τθ ςτιγμι που κα αρχίςουν να φαίνονται τα
αποτελζςματα τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ, κα ςτακεροποιθκεί το
αιγυπτιακό νόμιςμα και κα κοπάςει ο πλθκωριςμόσ (κάτι που γίνεται ςτθν παροφςα
φάςθ), θ αιγυπτιακι καταςκευαςτικι αγορά αναμζνεται να εδραιωκεί ωσ
εξαιρετικά ελκυςτικι τόςο για τισ εγχϊριεσ, όςο και για τισ ξζνεσ καταςκευαςτικζσ
εταιρείεσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, θ ζμφαςθ που δόκθκε από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςτθ
χρθςιμοποίθςθ εγχϊριων εργολάβων για τθν υλοποίθςθ πολλϊν μεγάλων
καταςκευαςτικϊν ζργων, κεωρείται ότι ζχει προκαλζςει μία αφξθςθ τθσ
τεχνογνωςίασ και των δυνατοτιτων του εγχϊριου καταςκευαςτικοφ κλάδου, με
αποτζλεςμα αυτόσ, ι τουλάχιςτον οι μεγαλφτεροι εκπρόςωποί του, να
προςανατολίηονται ςτθν ανάπτυξθ μεγαλφτερθσ εξωςτρζφειασ και να
προςβλζπουν ςτθν ανάλθψθ μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων εκτόσ ςυνόρων, με
κφριεσ αγορζσ ςτόχουσ τθ Σ. Αραβία, το Ιράκ, τθν Αλγερία, τθ Συρία, τθ Λιβφθ, τθν
Υεμζνθ, κακϊσ και τισ χϊρεσ τθσ υποςαχαρικισ Αφρικισ.
9. Τα ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και τα υπόλοιπα μεγάλα
αναπτυξιακά ζργα
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί επενδφςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ
ηιτθςθσ και τθν αφξθςθ των ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ μζςω υλοποίθςθσ
μεγαλόπνοων ζργων τα οποία ςυνιςτοφν ακρογωνιαίο λίκο ςτθν αναπτυξιακι
ςτρατθγικι τθσ. Τα ζργα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τον Αναπτυξιακό
Διάδρομο Διϊρυγασ Σουζη, τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, το «Χρυςό Τρίγωνο»
ςτθν Άνω Αίγυπτο κακϊσ και ςειρά ζργων θλεκτροπαραγωγισ, καταςκευισ οδικϊν
αξόνων και ανάκτθςθσ γεωργικισ γθσ. Κατωτζρω ςυνοψίηουμε τα κυριότερα εξ
αυτϊν:
1.
Νζα Διϊρυγα ουζη – Αναπτυξιακόσ Διάδρομοσ – Οικονομικι Ζϊνθ
Διϊρυγασ ουζη: Θ Ηϊνθ ιδρφκθκε τον Αφγουςτο 2015, αμζςωσ μετά τθν
εγκαινίαςθ τθσ Νζασ Διϊρυγασ, και ζχει ςτόχο να κεφαλαιοποιιςει και
αξιοποιιςει τισ νζεσ υποδομζσ τθσ Διϊρυγασ, προςφζροντασ κίνθτρα και
προςελκφοντασ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων βιομθχανικϊν
κλάδων, εμπορίου και logistics. Το μεγάλο ζργο του «Αναπτυξιακοφ
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Διαδρόμου του Σουζη» περιλαμβάνει επεκτάςεισ λιμζνων και δθμιουργία
ναυπθγείων ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με το Στρατό, κακϊσ και βιομθχανικϊν
ηωνϊν που εκτιμάται πωσ κα προςελκφςουν ξζνεσ επενδφςεισ.
Θ Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη προςφζρει ςτουσ επενδυτζσ υποδομζσ και
δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ και κακετοποίθςθσ των παραγωγικϊν ι
εφοδιαςτικϊν τουσ γραμμϊν, παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε οικονομίεσ
κλίμακασ αλλά κυρίωσ ςε περιςςότερο ευζλικτεσ γραφειοκρατικζσ
διαδικαςίεσ. Θ Ηϊνθ εκτείνεται ςε 461 τετρ. χλμ. από τισ δφο πλευρζσ τθσ
Διϊρυγασ, κα περιλαμβάνει δε 4 ελεφκερεσ ηϊνεσ και 6 λιμζνεσ, οι οποίοι
βρίςκονται ςε διαδικαςία αναβάκμιςθσ. Οι Ηϊνεσ τοποκετοφνται ςτισ
περιοχζσ Ain Sokhna, East Port Said, Qantara West και East Ismailia, ενϊ ςτα
λιμάνια περιλαμβάνονται εκείνα του Ανατολικοφ και του Δυτικοφ Port Said,
τθσ Ain Sokhna, τθσ Adabiya, του Al Tor και του Al Arish. Στόχοσ είναι θ
δθμιουργία μεγάλου διαμετακομιςτικοφ κόμβου πλθςίον τθσ Διϊρυγασ, με
πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ τθσ Αςίασ, τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ και τθσ Μ.
Ανατολισ.
Θ διοίκθςθ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ ζχει από τισ αρχζσ του 2016 υπογράψει
ςειρά μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ξζνεσ χϊρεσ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ
επιχειριςεϊν τουσ εντόσ αυτισ. Ρροσ το παρόν, μόνο θ Κίνα ζχει
εγκαταςτακεί ςτθν Οικονομικι Ηϊνθ του Σουζη, μζςω τθσ βιομθχανικιστεχνολογικισ ηϊνθσ TEDA (Tianjin Economic Technological Development
Area), με 32 επιχειριςεισ.
Στο τζλοσ Μαΐου τρζχοντοσ ζτουσ, οι κυβερνιςεισ ωςίασ και Αιγφπτου
υπζγραψαν διμερι ςυμφωνία για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ
ηϊνθσ ςτθν περιοχι του Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ
Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ $7 δις. Θ ρωςικι
βιομθχανικι ηϊνθ αναμζνεται να καταςκευαςτεί ςε ζκταςθ 5,25 εκατ. τετρ.
μζτρων, θ οποία κα διατίκεται ςτουσ επενδυτζσ με κακεςτϊσ επικαρπίασ. Τα
ζργα κα χρθματοδοτθκοφν από το ρωςικό κρατικό επενδυτικό ταμείο
Russian Direct Investment Fund (RDIF), κακϊσ και από αιγυπτιακοφσ
τραπεηικοφσ ομίλουσ. Θ καταςκευι τθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ κα λάβει χϊρα
ςε τρεισ φάςεισ που αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν το 2031, οπότε και κα
ξεκινιςει θ λειτουργία των ρωςικϊν επιχειριςεων που κα εγκαταςτακοφν
εκεί, προςφζροντασ, όπωσ ςχεδιάηεται, περίπου 35.000 κζςεισ άμεςθσ και
ζμμεςθσ απαςχόλθςθσ.
Νζα διοικθτικι πρωτεφουςα: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε ςτισ
αρχζσ του 2015 τθν καταςκευι νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ ςε απόςταςθ
60 χλμ. ανατολικά του Καΐρου, με ςκοπό τθ μεταφορά εκεί υπουργείων και
διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και τθν αποςυμφόρθςθ τθσ ςθμερινισ
πρωτεφουςασ. Το επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ
εκτιμάται ςε $45 δις. και ο χρονικόσ ορίηοντασ ολοκλιρωςισ του είναι τα 12
ζτθ. Το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε περίπου 700 τετρ. χλμ., ενϊ αναμζνεται
να ςτεγάςει 5 εκατ. κατοίκουσ. Θ καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ και των οδικϊν
υποδομϊν τθσ ξεκίνθςε τον Απρίλιο 2016, δια τθσ ςυνεργαςίασ του
αιγυπτιακοφ Στρατοφ, αιγυπτιακϊν και κινεηικϊν καταςκευαςτικϊν ομίλων,
ενϊ αργότερα, προσ το τζλοσ του 2016, προςτζκθκε ςτο ςχιμα θ κινεηικι
China Fortune Land Development Company, υπογράφοντασ προκαταρκτικι
ςυμφωνία για πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςε καταςκευι και διαχείριςθ
ςειράσ ζργων, ςυνολικοφ φψουσ $20 δις. Εν τοφτοισ, ςτισ αρχζσ του 2017 το
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κινεηικό επενδυτικό ενδιαφζρον αποςφρκθκε, ωσ αποτζλεςμα διαφωνιϊν με
τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, μετατοπίηοντασ το επενδυτικό και
καταςκευαςτικό βάροσ υλοποίθςθσ των ζργων ςχεδόν εξ ολοκλιρου ςε
αιγυπτιακοφσ ομίλουσ. Στθ ςυνζχεια ωςτόςο, και προσ το τζλοσ του 2017, ο
κινεηικόσ κρατικόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ China State Construction
Engineering Company (CSCEC), επανιλκε μεταξφ των βαςικϊν
καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ και
χρθματοδότθςθ του ζργου. Τον Οκτϊβριο 2017 εγκαινιάςτθκε επίςθμα θ νζα
διοικθτικι πρωτεφουςα, με ςυνολικζσ κινεηικζσ επενδυτικζσ δεςμεφςεισ
κεφαλαίων τθσ τάξεωσ των $11,2 δις., ενϊ ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ
ολοκλιρωςθσ ςειράσ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ,
εντόσ του 2019, που κα περιλαμβάνει 36 κυβερνθτικά κτίρια. Ο κινεηικόσ
όμιλοσ CSCEC ζχει αναλάβει τθν καταςκευι τθσ επιχειρθματικισ ςυνοικίασ
ςτο κζντρο τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, επενδυτικοφ κόςτουσ $3 δις.
-το 85% του οποίου κα χρθματοδοτθκεί από δανειακά κεφάλαια κινεηικϊν
τραπεηϊν- που ςχεδιάηεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2020.
Σφμφωνα με κυβερνθτικζσ πθγζσ, το Σεπτζμβριο 2018 ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ
Al Sisi αναμζνεται να υπογράψει με τον κινεηικό κρατικό καταςκευαςτικό
όμιλο China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) νζεσ
ςυμβάςεισ για τθν υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςτο πλαίςιο τθσ
δεφτερθσ φάςθσ ανάπτυξθσ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ. Στισ αρχζσ
Αυγοφςτου 2018 εξάλλου, ο Αιγφπτιοσ Ρ/Θ κ. Madbouly, ςε ςυνάντθςθ που
πραγματοποίθςε με κινεηικι κυβερνθτικι αντιπροςωπεία, ςτθν οποία
περιλαμβανόταν θ κινεηικι επιτροπι ελζγχου & διαχείριςθσ κρατικισ
περιουςίασ (State Assets Control & Management Committee), ςυμφϊνθςε
ςτθν υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ
EGP179 δις. (περίπου $10 δις.) ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ φάςθσ ανάπτυξθσ
τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, με τθ ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ τομζα.
Τα καταςκευαςτικά ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ παρουςιάηουν
αξιόλογεσ ευκαιρίεσ για Αιγφπτιουσ και ξζνουσ καταςκευαςτζσ, αλλά και
παρόχουσ ςυμπλθρωματικϊν, βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίοι κα κλθκοφν
να αναλάβουν υπεργολαβικά μικρότερα ζργα, μζςω δθμόςιων
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Σθμειϊνεται ότι βαςικόσ φορζασ υλοποίθςθσ
του μεγάλου ζργου καταςκευισ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ είναι θ
τεχνικι υπθρεςία του αιγυπτιακοφ Στρατοφ (Armed Forces Engineering
Authority).
Κζντρο logistics Δαμιζττθσ: Το ζργο αφορά τθν καταςκευι διεκνοφσ κζντρου
logistics για αποκικευςθ και διαχείριςθ ςιτθρϊν και προϊόντων διατροφισ
και περιλαμβάνει καταςκευι ςιλό χωρθτικότθτασ 7,5 εκ. τόνων, καταςκευι 2
προβλθτϊν, δθμιουργία 5 βιομθχανικϊν ηωνϊν για ςιτθρά και τρόφιμα ςε
ζκταςθ 1,7 εκατ. τ.μ.
Χρυςό Σρίγωνο: Το εν λόγω μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν
δθμιουργία μίασ νζασ, μεγάλθσ βιομθχανικισ πρωτεφουςασ ςτθν Άνω
Αίγυπτο, δια τθσ καταςκευισ επιμζρουσ εξορυκτικϊν, βιομθχανικϊν,
αγροτικϊν, οικονομικϊν, εμπορικϊν και τουριςτικϊν κζντρων, κακϊσ και
κζντρων υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα οροκετείται ςτθν Άνω Αίγυπτο και κα
καλφπτει μία ςυνολικι ζκταςθ περίπου 6 χιλ. τετρ. χλμ. που κα απλϊνεται
από τθν επαρχία τθσ Qena ςτα δυτικά, ζωσ τθν επαρχία τθσ Ερυκράσ
Θάλαςςασ ςτα ανατολικά, και από τθν πόλθ τθσ Safaga ςτα βόρεια, ζωσ τθν
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πόλθ Al-Quseir ςτα νότια. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
υποπρογράμματα καταςκευισ εξορυκτικϊν, αγροτικϊν και βιομθχανικϊν
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και μεγάλου διαμετακομιςτικοφ κζντρου logistics και
οικονομικϊν υπθρεςιϊν για τον κλάδο των εξορφξεων ςτθ Safaga.
Εκνικό χζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Χερςονιςου ινά: Θ αιγυπτιακι
κυβζρνθςθ υλοποιεί, με τθν ενίςχυςθ τθσ Σ. Αραβίασ, αναπτυξιακά ζργα και
ζργα δθμιουργίασ υποδομϊν ςτθν Χερςόνθςο Σινά. Θ Αίγυπτοσ ςκοπεφει να
καταςκευάςει δίκτυο δρόμων και γεφυρϊν, ςυνολικοφ μικουσ 1.500 χλμ., να
δθμιουργιςει μεγάλουσ οδικοφσ άξονεσ, κακϊσ και καταυλιςμοφσ
Βεδουίνων. Ο προχπολογιςμόσ του αναπτυξιακοφ ςχεδίου του Σινά
εκτιμάται ςε EGP150 δις., μζροσ του οποίου (περί το 10%) αναμζνεται να
χρθματοδοτθκεί από τθν Σ. Αραβία. Το ςφνολο των ςαουδαραβικϊν
δανειακϊν χρθματοδοτικϊν πόρων που κα διατεκοφν για το ζργο μζςω του
Σαουδαραβικοφ Αναπτυξιακοφ Ταμείου (SFD) ανζρχεται ςε $1,5 δις.
Σθμειϊνουμε ότι πρόςφατα το αιγυπτιακό κράτοσ ανακοίνωςε ότι ζχει
εξαςφαλίςει πρόςκετα κονδφλια ςυνολικοφ φψουσ EGP275 δις. ($15,4 δις.
με βάςθ τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ), για τθν ανάπτυξθ τθσ χερςονιςου του Σινά
κατά τθν προςεχι τετραετία. Τα εν λόγω κονδφλια προζρχονται τόςο από τα
κρατικά ταμεία, όςο και από δάνεια διεκνϊν και περιφερειακϊν
χρθματοδοτικϊν οργανιςμϊν. Ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ τθσ
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για το Σινά περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ
ολοκλθρωμζνου οδικοφ δικτφου, τθ δθμιουργία οικιςτικϊν και
βιομθχανικϊν καταςκευαςτικϊν ςυμπλεγμάτων, τθν καταςκευι μονάδων
αφαλάτωςθσ, νοςοκομείων και δικτφων αποχζτευςθσ.
Εκνικό πρόγραμμα οδοποιΐασ: Το εκνικό πρόγραμμα οδοποιΐασ
δρομολογικθκε τον Αφγουςτο 2014 και περιλαμβάνει τθν καταςκευι
ευρζωσ δικτφου νζων δρόμων και αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τθ
ςυντιρθςθ υφιςτάμενων οδϊν, με ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ EGP36 δις.
(περίπου $2 δις. με ςθμερινζσ ιςοτιμίεσ). Το πρόγραμμα καταςκευισ νζων
δρόμων κα υλοποιθκεί ςε δφο φάςεισ και κα καλφπτει ςυνολικό μικοσ 4.400
χλμ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, κατά τθν περίοδο 2014-2017 θ Αίγυπτοσ
επζνδυςε κονδφλια 22,5 δις. (περίπου $1,48 δις. ςε τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςε
ζργα βελτιϊςεων του οδικοφ δικτφου και καταςκευισ γεφυρϊν,
ολοκλθρϊνοντασ 10 νζουσ αυτοκινθτόδρομουσ, διεξάγοντασ εργαςίεσ ςε
2.000 χλμ. υφιςτάμενων δρόμων, καταςκευάηοντασ 4 διαμετακομιςτικοφσ
κόμβουσ ςτο Νείλο, κακϊσ επίςθσ γζφυρεσ ςε διάφορα ςθμεία του εκνικοφ
δικτφου.
Εκνικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Άνω Αιγφπτου: Θ αιγυπτιακι
κυβζρνθςθ ζχει δεςμευκεί να υλοποιιςει πλθκϊρα αναπτυξιακϊν ζργων
ςτθν περιοχι, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του υποβακμιςμζνου οικονομικά
νοτίου τμιματοσ τθσ χϊρασ. Κατά το οικονομικό ζτοσ 2015/2016 θ
κυβζρνθςθ είχε διακζςει κονδφλια φψουσ πλθςίον των EGP20 δις. ςε
αναπτυξιακά ζργα ςτθν Άνω Αίγυπτο. Το Μάρτιο 2017 κθρφχκθκε επίςθμα θ
ζναρξθ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ Άνω Αιγφπτου, το οποίο
χρθματοδοτείται με κονδφλια τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, φψουσ $500 εκατ.
Θ χρθματοδοτικι ςυμφωνία είχε υπογραφεί τον Οκτϊβριο 2016 και εμπίπτει
ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τθν Αίγυπτο
για τθν περίοδο 2015-2019.
Δθμιουργία νζων πόλεων: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει και
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ξεκινιςει τθν υλοποίθςθ μακρόπνοου προγράμματοσ δθμιουργίασ νζων
πόλεων, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ που δθμιουργεί ο ραγδαία
αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ, και να αποςυμφορθκοφν οι πλζον
πυκνοκατοικθμζνεσ ςιμερα οικιςτικζσ ηϊνεσ. Θ κυβζρνθςθ – πζραν τθσ νζασ
διοικθτικισ πρωτεφουςασ- υλοποιεί ζργα καταςκευισ νζων πόλεων ςτο
Ανατολικό Port Said, ςτθν Ιςμαθλία, ςτο Ελ Αλαμζιν, ςτθν Galala και
ςτθ Mansoura.
Συγκεκριμζνα όςον αφορά τθν καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν,
ςτθν περιφζρεια Matrouh ςτθ βορειοδυτικι ακτι τθσ Αιγφπτου, τθν 1θ
Μαρτίου τρζχοντοσ ζτουσ ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ κ. Al Sisi εγκαινίαςε
επίςθμα τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξισ τθσ, εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ
EGP2 δις. (περίπου $112 εκατ.). Θ νζα, υπό καταςκευι, πόλθ καταλαμβάνει
ζκταςθ περίπου 48 χιλ. feddans, αναμζνεται να ςτεγάςει πάνω από 1 εκατ.
κατοίκουσ και ζχει ςυνολικό εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ EGP40 δις. Θ
πρϊτθ φάςθ τθσ ζχει ζκταςθ 8.000 ςτρεμμάτων και περιλαμβάνει οικιςμό
οικολογικϊν προδιαγραφϊν (“Eco-City”) που κα τροφοδοτείται από
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ενϊ επίςθσ κα διακζτει ξενοδοχειακζσ
μονάδεσ, εμπορικοφσ χϊρουσ και χϊρουσ αναψυχισ, κακϊσ και κατοικίεσ,
διεκνζσ τουριςτικό κζντρο, πανεπιςτιμιο με τμιματα εφαρμοςμζνων
επιςτθμϊν, μζγαρο όπερασ, βιβλιοκικθ και μουςείο. Σφμφωνα με ςτοιχεία
του Υπουργείου Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ, θ πρϊτθ φάςθ καταςκευισ τθσ νζασ
πόλθσ, που εκτελείται από 21 καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ, αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί ζωσ το 2020 και να ικανοποιιςει τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ
περίπου 400 χιλ. κατοίκων.
Θ καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν περιλαμβάνει επίςθσ ζργα
ανάπτυξθσ δθμόςιασ παραλίασ μικουσ 14 χλμ. (ςε εξζλιξθ), καταςκευισ
πεηογεφυρϊν, κακϊσ και αναβάκμιςθσ οδικϊν ςυνδζςεων, κυρίωσ με τθν
Αλεξάνδρεια. Σφμφωνα με τθν αιγυπτιακι Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων
(New Urban Communities Authority-NUCA), θ νζα πόλθ κα περιλαμβάνει 16
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και resorts, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, κζατρα και
κινθματογράφουσ, επιχειρθματικό κζντρο, κακϊσ και κζντρο επιςτθμονικισ
ζρευνασ. Ρζραν των εγχϊριων καταςκευαςτικϊν ομίλων που
δραςτθριοποιοφνται ςτα ζργα δθμιουργίασ τθσ νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν
(μεταξφ των οποίων οι Hassan Allam, Orascom Construction, Arab
Contractors, Egyptian Contracting Company και το τεχνικό τμιμα του
Στρατοφ), φαίνεται ότι υφίςταται αρκετά ζντονο επενδυτικό ενδιαφζρον από
ομίλουσ του εξωτερικοφ (κυρίωσ γαλλικοφσ και εμιρατινοφσ).
Επιπλζον, τον Αφγουςτο 2017 θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν
ίδρυςθ νζασ πόλθσ ςτθν περιοχι Mansoura, 128 χλμ. βορείωσ του Καΐρου,
ςτο Δζλτα του Νείλου, ςε ζκταςθ 5.104 feddans δθμοςίων γαιϊν που
μεταβιβάςτθκαν από το κράτοσ ςτθν αρμόδια Αρχι Νζων Αςτικϊν
Κοινοτιτων (NUCA). Θ νζα πόλθ αναμζνεται να διακζτει πάνω από 150 χιλ.
κατοικίεσ για περίπου 680 χιλ. πολίτεσ, ενϊ κα περιλαμβάνει πολυτελείσ
τουριςτικζσ κατοικίεσ, κατοικίεσ για πολίτεσ μεςαίου ειςοδθματικοφ
επιπζδου αλλά και για κοινωνικι ςτζγαςθ, κακϊσ ακόμθ περιφερειακό
πανεπιςτιμιο και ηϊνεσ τεχνολογικισ – βιομθχανικισ ανάπτυξθσ. Τθν πρϊτθ
φάςθ καταςκευισ τθσ νζασ πόλθσ τθσ Mansoura υλοποιεί ο όμιλοσ City Edge
Real Estate Developments, που είναι κοινοπραξία τθσ NUCA, τθσ Housing &
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9.

10.

Development Bank και τθσ κρατικισ Holding Company for Development &
Investment.
Σο επενδυτικό ςχζδιο του οροπεδίου Al-Galala: Το μεγάλο επενδυτικό
ςχζδιο του οροπεδίου τθσ Al-Galala απαρτίηεται από 3 μζρθ: τον κεντρικό
οδικό άξονα, τθ νζα πόλθ, κακϊσ επίςθσ και ζνα πλιρεσ τουριςτικό
ςυγκρότθμα (resort) ςτθν περιοχι Ras Abu Al-Darag.
Σο πρόγραμμα επζκταςθσ του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου: Το πρόγραμμα
του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου ςτοχεφει ςτο διπλαςιαςμό τθσ
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ Αιγφπτου. Ρεριλαμβάνει τθν
καταςκευι 20 νζων θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων με ςυνολικό επενδυτικό
κόςτοσ EGP400 δις. Ο γερμανικόσ όμιλοσ Siemens καταςκευάηει όπωσ
ζχουμε προαναφζρει 3 ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ
περιοχζσ Beni Suef, Burullus και νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, ςυνολικισ
δυναμικότθτασ 14,4 GW. Θ ςφμβαςθ του αιγυπτιακοφ κράτουσ με τθ
Siemens προβλζπει επίςθσ τθν καταςκευι 12 αιολικϊν πάρκων ςυνολικισ
δυναμικότθτασ 2 GW και εκτιμάται ότι κα αυξιςει τθν θλεκτροπαραγωγικι
δυναμικότθτα τθσ Αιγφπτου κατά 50%.
10. Τα ζργα ςτον ενεργειακό κλάδο, οι προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ του
αιγυπτιακοφ καταςκευαςτικοφ κλάδου και θ χρθματοδότθςθ των
καταςκευϊν

Ενεργειακά ζργα:
Ρζραν των μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων υποδομϊν που υλοποιεί το αιγυπτιακό
κράτοσ, ςθμαντικι ϊκθςθ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο ςτθ χϊρα δίνει επίςθσ θ
υλοποίθςθ ςειράσ καταςκευαςτικϊν ζργων ςτον ενεργειακό τομζα. Το αιγυπτιακό
Υπουργείο Θλεκτριςμοφ και θ ρυκμιςτικι αρχι για τισ ΑΡΕ (NREA) ςχεδιάηουν τθν
υλοποίθςθ πλθκϊρασ επενδυτικϊν ζργων καταςκευισ μονάδων κερμοθλεκτρικισ,
αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ, ενϊ θ αναπτυξιακι δυναμικι ςτον ενεργειακό
κλάδο ςτθρίηεται και από τθν διεκνι κοινότθτα.
Σφμφωνα με το Υπουργείο Θλεκτριςμοφ, τα ςχζδια του αιγυπτιακοφ κράτουσ
περιλαμβάνουν δαπάνεσ πλθςίον των $7 δις. για τθν προςκικθ
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ 6 GW ετθςίωσ ζωσ το ζτοσ 2022. Δεδομζνου
ότι οι πρόςκετεσ ανάγκεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ εκτιμϊνται γφρω ςτα 54
GW ωσ το 2022, είναι φανερό ότι το αιγυπτιακό κράτοσ κα προςπακιςει με ολοζνα
εντατικότερουσ ρυκμοφσ να προςελκφςει ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον ςτον
κλάδο θλεκτροπαραγωγισ.
Τον Ιοφνιο 2015 το αιγυπτιακό κράτοσ υπζγραψε ςφμβαςθ με το μεγάλο γερμανικό
όμιλο Siemens για τθν καταςκευι 3 νζων μεγάλων κερμοθλεκτρικϊν μονάδων
ςυνδυαςμζνου κφκλου με βάςθ το αζριο, ςτισ περιοχζσ Beni Suef, Burullus και
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, δυναμικότθτασ 4,8 GW εκάςτθ, κακϊσ και 12
αιολικϊν πάρκων με 600 ανεμογεννιτριεσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW. Το
ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε $9 δις. και θ ςυνολικι
πρόςκετθ παραγωγικι δυναμικότθτα όταν τα ζργα ολοκλθρωκοφν ςε 16,4 GW, θ
οποία αναμζνεται να αυξιςει κατά 50% το ςυνολικό ενεργειακό δυναμικό τθσ
Αιγφπτου. Ο γερμανικόσ όμιλοσ Siemens ζχει μόλισ ολοκλθρϊςει, τον Ιοφλιο 2018, ςε
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χρόνο ρεκόρ (27,5 μινεσ), τα εν λόγω ζργα καταςκευισ των τριϊν κερμοθλεκτρικϊν
μονάδων.
Επίςθσ, ο ςαουδαραβικόσ όμιλοσ ACWA Power ςχεδιάηει τθν καταςκευι –ςε
ςυνεργαςία με τον αιγυπτιακό καταςκευαςτικό όμιλο Hassan Allamθλεκτροπαραγωγικισ μονάδασ ςυνδυαςμζνου κφκλου ςτθν περιοχι του Λοφξορ,
δυναμικότθτασ 2.250 MW και επενδυτικοφ κόςτουσ πλθςίον των $2,5 δις. Ο όμιλοσ
ACWA Power εμπλζκεται επίςθσ ςε ζργα ανάπτυξθσ τριϊν φωτοβολταϊκϊν μονάδων
ςτο ςυγκρότθμα Benban ςτθν Άνω Αίγυπτο, κακϊσ και ςειράσ άλλων αιολικϊν και
φωτοβολταϊκϊν ζργων ςτθν αιγυπτιακι επικράτεια.
Αναφορικά με το μεγάλο ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ Αιγφπτου-. Αραβίασ μζςω
καλωδίων ρεφματοσ ιςχφοσ 3.000 MW, θ λειτουργία τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου
αναμζνεται να ξεκινιςει το 2021, ενϊ εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκοφν οι
διαγωνιςμοί για το ζργο και κα πραγματοποιθκεί θ υπογραφι των ςχετικϊν
ςυμβάςεων εντόσ του 2018. Το ζργο αναμζνεται να κοςτίςει πλθςίον των $2 δις., εκ
των οποίων $600 εκατ. κα ςυνειςφζρει το αιγυπτιακό κράτοσ, ενϊ το υπόλοιπο
κόςτοσ κα καλυφκεί με ςυνειςφορζσ του Κουβεϊτιανοφ Ταμείου Οικονομικισ
Ανάπτυξθσ, του εδρεφοντοσ ςτο Κουβζιτ Αραβικοφ Ταμείου Οικονομικισ &
Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ, τθσ Ιςλαμικισ Τράπεηασ Ανάπτυξθσ (IDB) και τθσ αιγυπτιακισ
κρατικισ εταιρείασ διανομισ θλεκτριςμοφ (EETC).
Θ Αίγυπτοσ είναι θλεκτρικά ςυνδεδεμζνθ με τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ ςτα ανατολικά
και τα δυτικά, ιτοι με τθν Ιορδανία και με τθ Λιβφθ, ενϊ ςτθν παροφςα φάςθ ζχει
ολοκλθρωκεί τεχνικι μελζτθ ςκοπιμότθτασ μεγάλου ζργου θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ
προσ το βορρά με τθν Κφπρο και τθν Ελλάδα προσ τθν ευρωπαϊκι ιπειρο
(EuroAfrica Interconnector). Το ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ τθσ Αιγφπτου με τθν
Ευρϊπθ μζςω Ελλάδασ και Κφπρου, μζςω υποκαλάςςιου καλωδίου δυναμικότθτασ
2.000 MW, προωκείται ζντονα από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, με ςκοπό τθν
ανάδειξθ τθσ χϊρασ ωσ κομβικοφ κζντρου διαςφνδεςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ
των τριϊν θπείρων.
Στόχο τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ αποτελεί εδϊ και μερικά χρόνια θ αφξθςθ του
μεριδίου τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτο 20% του
ενεργειακοφ μείγματοσ ζωσ το ζτοσ 2022, δεδομζνου ότι θ χϊρα είναι εξαιρετικά
προικιςμζνθ ςε θλιακζσ και αιολικζσ πθγζσ ενζργειασ. Θ κυβζρνθςθ ζχει
προςπακιςει, ιδθ από το 2014, να διαμορφϊςει ζνα κεςμικό πλαίςιο ικανό να
προςελκφςει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ςτθν ανάπτυξθ των ΑΡΕ ςτθν χϊρα. Ο
βαςικόσ μθχανιςμόσ για να επιτευχκεί αυτό, είναι θ υιοκζτθςθ, από το Σεπτζμβριο
2014 ενόσ ςυςτιματοσ πλθρωμισ από το κράτοσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτουσ
ιδιϊτεσ, ςε εγγυθμζνεσ τιμζσ (“Feed-in Tariff program”), το οποίο εκτιμάται ότι κα
ςτθρίξει τθν υλοποίθςθ νζων αιολικϊν και θλιακϊν ενεργειακϊν projects.
Στο πλαίςιο του “Feed-in-Tariff” Program, βρίςκεται υπό καταςκευι μεγάλο θλιακό
ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Benban, πλθςίον του Αςουάν ςτθν Άνω Αίγυπτο, το
οποίο απολαμβάνει διεκνοφσ χρθματοδότθςθσ από τθν International Finance
Corporation (IFC) του ομίλου Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα
Αναςυγκρότθςθσ & Ανάπτυξθσ (EBRD), κακϊσ επίςθσ και επενδυτικϊν εγγυιςεων
από τον κυγατρικό τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ «Ρολυμερι Οργανιςμό Εγγφθςθσ
Επενδφςεων» (MIGA). Εκτιμάται ότι, όταν ολοκλθρωκεί, το εν λόγω ςυγκρότθμα κα
διακζτει ςυνολικι παραγωγικι ιςχφ 1,8 GW και κα αποτελεί από τα μεγαλφτερα
θλιακά ςυγκροτιματα παγκοςμίωσ.
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Το καλοκαίρι 2018 εγκαινιάςτθκε νζο μεγάλο αιολικό πάρκο, που περιλαμβάνει
300 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 580 MW, ςτθν περιοχι Gabal El-Zayt τθσ
περιφζρειασ Ερυκράσ Θάλαςςασ. Θ καταςκευι του ζργου ξεκίνθςε το 2015 και ζχει
ςυνολικό κόςτοσ φψουσ περίπου $625 εκατ. Το αιολικό πάρκο του Gabal El-Zayt
καταςκευάηεται ςε τρεισ φάςεισ, θ πρϊτθ εκ των οποίων ζχει ολοκλθρωκεί και
περιλαμβάνει 120 ανεμογεννιτριεσ, ςυνδεδεμζνεσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο,
παραγωγικισ ιςχφοσ 240 MW, ενϊ ακολουκοφν δφο ακόμθ φάςεισ που πρόκειται
ςφντομα να ςυνδεκοφν και αυτζσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Επιπλζον, το Μάρτιο 2018
υπογράφθκε ςυμφωνία για τθν καταςκευι πρόςκετου αιολικοφ πάρκου ςτθν
περιοχι Gabal El-Zayt, μεταξφ τθσ κρατικισ εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ
ενζργειασ (EETC) και κοινοπραξίασ ιαπωνικϊν και γαλλικϊν ομίλων με το μεγάλο
αιγυπτιακό καταςκευαςτικό όμιλο Orascom. Το εν λόγω αιολικό πάρκο κα διακζτει
παραγωγικι ιςχφ 250 MW, κα απαιτιςει επενδφςεισ ςυνολικοφ εκτιμϊμενου φψουσ
$400 εκατ. και αναμζνεται να τεκεί ςε πλιρθ λειτουργία ζωσ το τζλοσ του 2019.
Ππωσ εξάλλου ζχουν αναφζρει κλαδικζσ πθγζσ ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ 2018,
θ κρατικι εταιρεία διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) βρίςκεται πλθςίον τθσ
ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν που τθσ είχαν υποβάλει
επιχειρθματικοί όμιλοι και κοινοπραξίεσ για τθν καταςκευι μονάδασ παραγωγισ
ενζργειασ από θλιακζσ πθγζσ ςτθν περιοχι Kom Ombo του Αςουάν, δυναμικότθτασ
200 MW.
Θ EETC προετοιμάηει εξάλλου για τον Οκτϊβριο 2018 νζεσ προκθρφξεισ
διαγωνιςμϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια Αρχι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
(NREA) για τθ δθμιουργία μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 150 MW,
χρθςιμοποιϊντασ τθ νζα μζκοδο «μειοφμενων προςφορϊν» (“decreasing valuation
bids”), ςτο πλαίςιο του πενταετοφσ προγράμματοσ του Τπουργείου Ηλεκτριςμοφ
για προςκικθ ςυνολικισ δυναμικότθτασ περίπου 3.500 MW από θλιακζσ πθγζσ
ςτο ενεργειακό δυναμικό τθσ χϊρασ.
Θ Αίγυπτοσ ςχεδιάηει εδϊ και αρκετά χρόνια να εμπλουτίςει το ενεργειακό τθσ
μείγμα προςκζτοντασ και τθν πυρθνικι ενζργεια. Το Μάιο 2016, θ αιγυπτιακι
κυβζρνθςθ επιςθμοποίθςε ςυμφωνία λιψθσ δανείου με ευνοϊκοφσ όρουσ
αποπλθρωμισ, φψουσ $25 δις., από τθν ωςία για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
καταςκευισ μονάδασ πυρθνικισ ενζργειασ από το ρωςικό κρατικό όμιλο Rosatom,
ςτθν περιοχι Dabaa τθσ βορειοδυτικισ Αιγφπτου, δυναμικότθτασ 4.800 MW.
Σφμφωνα με ρωςικζσ εκτιμιςεισ, θ ζναρξθ τθσ καταςκευισ τθσ εν λόγω μονάδασ
τοποκετείται χρονικά εντόσ του 2020 και θ ολοκλιρωςι τθσ ζωσ το 2028-2029.
Ροςοςτό 85% του ςυνολικοφ κόςτουσ καταςκευισ και εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ
πρόκειται να καλυφκεί μζςω του ωσ άνω διμεροφσ δανείου τθσ ωςίασ προσ τθν
Αίγυπτο.
Κλάδοσ πετροχθμικϊν:
Σθμαντικζσ πρόςκετεσ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο
δθμιουργοφν επίςθσ ςκοποφμενα projects ςτον κλάδο πετροχθμικϊν, με κυριότερο
τθν καταςκευι του μεγαλφτερου πετροχθμικοφ βιομθχανικοφ ςυμπλζγματοσ ςτθ
χϊρα (Tahrir Petrochemicals) ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, επενδυτικοφ κόςτουσ $7
δις., για τθ χρθματοδότθςθ του οποίου τον Μάιο 2016 θ αιγυπτιακι Carbon
Holdings πζτυχε ςυμφωνία με τον αμερικανικό κρατικό οργανιςμό OPIC, με τα
χρθματοδοτικά κονδφλια να ανζρχονται ςε μεταξφ $4 και $5 δις. Μζροσ του ζργου
πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ ςυνεργαςία του ιταλικοφ ομίλου Maire Tecnimont
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και τθσ ελλθνικϊν ςυμφερόντων Αρχιρόδον. Τα ζργα καταςκευισ του πετροχθμικοφ
ςυμπλζγματοσ αναμζνεται να ξεκινιςουν πριν το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ.
Διαχείριςθ υδάτων, αφαλάτωςθ, γεωργικόσ, αρδευτικόσ τομζασ:
Επιπλζον, τα ζργα υποδομϊν ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ υδάτων και λυμάτων,
αφαλάτωςθσ, γεωργίασ και άρδευςθσ δθμιουργοφν πρόςκετεσ προοπτικζσ
δραςτθριοποίθςθσ και ευκαιρίεσ τόςο για ανάλθψθ υπεργολαβιϊν ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων που πολλζσ φορζσ χρθματοδοτοφνται από κοινοτικά και άλλα
κονδφλια, όςο και εξαγωγϊν δομικϊν υλικϊν.
Κορυφαία κρατικι πολιτικι για τθν αναβάκμιςθ του εγχϊριου αγροτικοφ κλάδου
αποτελεί το πρόγραμμα ανάκτθςθσ εκτάςεων 1,5 εκατ. feddans αγροτικισ γθσ,
που ανακοινϊκθκε από τον Ρρόεδρο Al Sisi ςτα τζλθ του 2015. Το πρόγραμμα,
προχπολογιςμοφ EGP33 δις., ζχει ςκοπό τθν υλοποίθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ςε ερθμικζσ εκτάςεισ 1,5 εκατ. feddans, με ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ αγροτικισ γθσ
κατά ςυνολικά 20%. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο διατρζχει 8 ςυνολικά
αιγυπτιακζσ επαρχίεσ, υλοποιείται ςε 3 φάςεισ, ςτο μεγαλφτερο μζροσ του από το
Στρατό, και προβλζπει τθν διάνοιξθ περίπου 1.500 νζων φρεάτων φδατοσ ςτθ
Δυτικι Ζρθμο, με ςκοπό τθ μετατροπι των ερθμικϊν εκτάςεων ςε αγροτικι γθ.
Σθμειϊνεται ότι θ αιγυπτιακι κρατικι εταιρεία φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, Holding
Company for Water & Wastewater (HCWW) εξαςφαλίηει δανειακζσ
χρθματοδοτιςεισ από διεκνείσ πθγζσ, μεταξφ των οποίων θ Ραγκόςμια Τράπεηα, θ
EBRD και θ Agence Française de Développement (AFD), για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των υδάτινων πόρων και των ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ
υγρϊν λυμάτων ςτθ χϊρα.
Σο μεγάλο ζργο αποκατάςταςθσ του αρδευτικοφ αγωγοφ “Kitchener”, μικουσ
περίπου 70 χλμ., που βρίςκεται ςτθν περιοχι του Δζλτα Νείλου και διατρζχει ςειρά
αιγυπτιακϊν περιφερειϊν (κυρίωσ Gharbeya, Kafr El-Sheikh, Dakahleya), το οποίο
πρόκειται να χρθματοδοτθκεί από τθν Ε.Ε. Ο μεγάλοσ εν λόγω αγωγόσ, ο οποίοσ
χρθςιμοποιείται για τθ διοχζτευςθ κυρίωσ γεωργικϊν αποςτραγγιςτικϊν υδάτων
ςτθ Μεςόγειο κακϊσ και για τθν άρδευςθ περίπου 131 χιλιάδων feddans αγροτικισ
γθσ, πάςχει από ςοβαρά προβλιματα διάβρωςθσ και μόλυνςθσ, κακϊσ ςε αυτόν
διοχετεφονται αςτικά και βιομθχανικά λφματα. Το ςχεδιαηόμενο φψοσ των
κοινοτικϊν χρθματοδοτικϊν κονδυλίων –μζςω ΕΤΕπ, EBRD και ευρωπαϊκοφ μζςου
γειτονίασ- για τθν υλοποίθςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου αποκατάςταςθσ του
αγωγοφ ανζρχεται ςε €435,3 εκατ. και εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ
αναπτυξιακισ βοικειασ προσ τθ χϊρα. Θ υλοποίθςθ του μεγάλου ζργου πικανότατα
κα ξεκινιςει ωσ το τζλοσ του 2018, αφοφ προθγουμζνωσ οριςτικοποιθκεί θ
χρθματοδότθςθ, δθμοπρατθκοφν τα επιμζρουσ ζργα και οριςτοφν οι τεχνικοί
ςφμβουλοι, ενϊ το ζργο ςχεδιάηεται να ολοκλθρωκεί εντόσ περιόδου πενταετίασ.
Επίςθσ, θ Ε.Ε. και ευρωπαϊκοί χρθματοδοτικοί οργανιςμοί παρζχουν
χρθματοδοτιςεισ αναπτυξιακϊν ζργων ςτθ λίμνθ Qarun τθσ αιγυπτιακισ
περιφζρειασ Fayoum, με ςκοπό τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγρϊν
λυμάτων, με ςκοπό τθ μείωςθ των επίπεδων ρφπανςθσ τθσ λίμνθσ.
Στο τζλοσ Μαΐου 2018, θ αιγυπτιακι Αρχι Καταςκευαςτικϊν Ζργων Ρόςιμου Νεροφ
& Διαχείριςθσ Λυμάτων (CAPW) υπζγραψε ςφμβαςθ με τθν κοινοπραξία του
εγχϊριου καταςκευαςτικοφ ομίλου Orascom και του ιςπανικοφ ομίλου FCC Aqualia,
αξίασ πλθςίον των EGP5,7 δις., για τθν εκτζλεςθ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςτθ
31

μονάδα επεξεργαςίασ υγρϊν λυμάτων ςτθν περιοχι Abu Rawash, ςτθν
περιφζρεια τθσ Γκίηα. Σθμειϊνεται ότι πρόκειται για τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ
μονάδα κατεργαςίασ λυμάτων ςτθ χϊρα, ενϊ οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ
αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν ςε διάςτθμα 36 μθνϊν και να αυξιςουν τθν
θμεριςια δυναμικότθτα τθσ μονάδασ ςε 1,6 εκατ. κυβικά μζτρα. Θ ςφμβαςθ που
ανατζκθκε ςτθν κοινοπραξία Orascom-Aqualia ζχει τθ μορφι EPC (“engineeringprocurement-construction”).
Το αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί ςτθν παροφςα φάςθ επενδυτικά ςχζδια για τθ
δθμιουργία 19 ςυνολικά μονάδων αφαλάτωςθσ ςτθ χϊρα, τόςο ςτθν Ερυκρά
Θάλαςςα όςο και ςτθ Μεςόγειο, 6 από τισ οποίεσ, ςυνολικισ θμεριςιασ
παραγωγικισ δυναμικότθτασ 1,6 εκατ. κυβ. μζτρων νεροφ, αναμζνεται να τεκοφν ςε
λειτουργία ωσ το τζλοσ του 2018. Σε εξζλιξθ βρίςκεται επίςθσ θ καταςκευι
γιγαντιαίασ μονάδασ αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna,
αναμενόμενθσ θμεριςιασ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 164 χιλ. κυβ. μζτρων, κακϊσ
και άλλων μεγάλων μονάδων αφαλάτωςθσ ςτθν περιοχι του Σουζη, του ανατολικοφ
Port Said, αλλά και ςτθν περιφζρεια Matrouh, ςτθ βορειοδυτικι ακτι τθσ Αιγφπτου.
Επίςθσ, το αρμόδιο Υπουργείο Οικιςτικισ ανάπτυξθσ ζχει περιλάβει ςτον
προγραμματιςμό του για τθν περίοδο 2018-2022 τθν καταςκευι 5 μονάδων
αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ ςτο Νότιο Σινά, ςυνολικοφ εκτιμϊμενου
επενδυτικοφ κόςτουσ EGP2 δις.
Οι ςυμπράξεισ δθμόςιου & ιδιωτικοφ τομζα και θ χρθματοδότθςθ των ζργων:
Οι ςυμπράξεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (PPP) και οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ
ζργων υπό το εν λόγω ςχιμα ρυκμίηονται από ειδικι νομοκεςία του 2010 (Ν.
67/2010). Κακοριςτικό ρόλο για τθν προςζλκυςθ εγχϊριου και ξζνου
ενδιαφζροντοσ ςτον αιγυπτιακό κλάδο δθμοςίων ζργων αναμζνεται να παίξουν
τόςο οι εφαρμοςτικζσ λεπτομζρειεσ του νζου επενδυτικοφ νόμου του Μαΐου 2017,
όςο και θ χρθςιμοποίθςθ ςφγχρονων μεκόδων υλοποίθςθσ των ζργων ΣΔΙΤ αλλά
και καινοτόμων μεκόδων χρθματοδότθςθσ αυτϊν (λ.χ. “engineering-procurementconstruction + financing”). Επιςθμαίνεται ότι από το ζτοσ 2006, το αιγυπτιακό
κράτοσ ζχει ςυςτιςει ειδικι μονάδα ςυμπράξεων δθμόςιου & ιδιωτικοφ τομζα ςτο
πλαίςιο του Υπ. Οικονομικϊν.
Σφμφωνα με αιγυπτιακά κυβερνθτικά ςτοιχεία που δθμοςιοποιικθκαν το Μάρτιο
2018, το ςυνολικό φψοσ των επενδφςεων ςε καταςκευαςτικά ζργα ανά τθν
επικράτεια τθσ χϊρασ δια ςυμπράξεων του δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα (ΣΔΙΤ),
ανζρχεται ςε EGP500 δις. (περίπου $28,5 δις.). Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εκτιμά ότι
οι εν λόγω ςυμπράξεισ ζχουν βοθκιςει να αναηωογονθκεί ο κλάδοσ των
καταςκευϊν και θ αγορά ακινιτων ςτθν Αίγυπτο, ενϊ ςτθν παροφςα φάςθ
προετοιμάηεται θ τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ ΣΔΙΤ, που κα περιλαμβάνει ζργα
αξιοποίθςθσ γαιϊν ςτισ περιοχζσ New Alamein, New Mansoura, 6th of October City,
Sheikh Zayed και Δυτικοφ Δζλτα του Νείλου.
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Β. Ο αιγυπτιακόσ κλάδοσ δομικϊν υλικϊν
Η ανωτζρω περιγραφείςα άνκθςθ του κλάδου καταςκευϊν ςτθν Αίγυπτο, ζχει
οδθγιςει ςε αυξθμζνθ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν. Κακϊσ ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ
μεγεκφνεται κατά μζςο όρο με ρυκμοφσ πλθςίον του 10% ετθςίωσ τα τελευταία
χρόνια, θ εγχϊρια παραγωγι δομικϊν υλικϊν ςυχνά δεν επαρκεί για να καλφψει
τισ ανάγκεσ τθσ ηιτθςθσ, με αποτζλεςμα μερικζσ φορζσ να παρατθροφνται
κακυςτεριςεισ ςτθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων. Επίςθσ,
αυξάνεται θ ηιτθςθ για καινοτόμα δομικά υλικά, ιδιαίτερα οικολογικά / φιλικά
προσ το περιβάλλον, τάςθ που αναμζνεται να ςυνεχιςκεί και εντακεί τα επόμενα
χρόνια.
Ο ξζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά δομικϊν υλικϊν προζρχεται κυρίωσ
από κινεηικά, ιταλικά, τουρκικά, και γερμανικά προϊόντα. Στουσ τελικοφσ
αγοραςτζσ ςτόχουσ περιλαμβάνονται οι μεγάλοι real estate developers που
απαςχολοφνται ςε οικιςτικά projects, καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οργανιςμοί του
δθμόςιου τομζα, μικρότεροι εργολάβοι που ςυνικωσ εκτελοφν και υπεργολαβίεσ
για λογαριαςμό μεγάλων καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και ειςαγωγείσ που
ενεργοφν για λογαριαςμό των ανωτζρω.
Θ εγχϊρια ηιτθςθ για δομικά υλικά επθρεάηεται βεβαίωσ και από τθν ανάπτυξθ των
καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε άλλουσ τομείσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ,
όπωσ θ γεωργία, θ καταςκευι δρόμων και αεροδρομίων, κακϊσ και μεγάλων
υποδομϊν. Οι εγχϊριοι παραγωγοί δομικϊν υλικϊν, κυρίωσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ,
καλφπτουν γενικά περί το 75% τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. Σε οριςμζνουσ ςτρατθγικοφσ
κλάδουσ, όπωσ θ τςιμεντοβιομθχανία και θ χαλυβουργία –που αναλφονται
ςυνοπτικά κατωτζρω- θ ανάμιξθ του κράτουσ ςτθν παραγωγι ζχει επιφζρει
πλεονάηουςα προςφορά και κατακριμνιςθ του επιπζδου τιμϊν, ιδιαίτερα όςον
αφορά τον κλάδο τςιμεντοβιομθχανίασ, ςτθ διάρκεια των τελευταίων μθνϊν. Θα
πρζπει να αναφερκεί ότι, δεδομζνων των αναγκϊν ςε δομικά υλικά κάκε είδουσ
που δθμιουργοφν τα μεγάλα αναπτυξιακά ζργα δθμιουργίασ ι επζκταςθσ
υποδομϊν και τθσ πίεςθσ που αςκοφν τα «ςφικτά» χρονοδιαγράμματά τουσ ςτθν
εγχϊρια βιομθχανία, το αιγυπτιακό κράτοσ ςτρζφεται, κατά προςφιλι του
τακτικι, ςε παραγωγικζσ μονάδεσ ςυμφερόντων του τρατοφ, δθμιουργϊντασ
ακόμθ και νζεσ, ϊςτε να μποροφν τα ωσ άνω ζργα να εφοδιάηονται εγκαίρωσ με τα
απαραίτθτα υλικά και να μθ ςθμειϊνεται κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδό τουσ.
Επιςθμαίνουμε ότι ςτον κλάδο δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιοφνται,
μζςω κυγατρικϊν τουσ ι κοινοπραξιϊν με ντόπιουσ επενδυτζσ, οι ελλθνικοί όμιλοι
ΤΙΤΑΝ (τςιμζντα) ALUMIL (προφίλ & πάνελ αλουμινίου), Κεραμουργία Β. Ελλάδοσ
(Egyptian Greek for Clay Bricks & Roof Tiles, τοφβλα & κεραμίδια), ER-LACK
(χρϊματα, βαφζσ), EMULCOM (αςφαλτικό γαλάκτωμα).
Ο εκτιμϊμενοσ μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν
δομικϊν υλικϊν κατά τθν προςεχι τριετία ανζρχεται ςε πλθςίον του 10%. Κφρια
εγχωρίωσ παραγόμενα δομικά υλικά, πζραν του τςιμζντου και του χάλυβα,
αποτελοφν το γυαλί, οι βαφζσ και τα χρϊματα, κακϊσ και τα χθμικά προϊόντα
δομικϊν χριςεων. Οι οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ και οι μεταρρυκμίςεισ του
εγχϊριου κεςμικοφ πλαιςίου επενδφςεων δθμιουργοφν ςταδιακά ευκαιρίεσ για
ξζνουσ επενδυτζσ, προκειμζνου να αναπτφξουν επιτόπια παραγωγι υπό τθ μορφι
ςυνεργαςιϊν τφπου “under license”.
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Βαςικό πρόβλθμα για τθν εγχϊρια βιομθχανία δομικϊν υλικϊν αποτελεί θ διαρκισ
άνοδοσ των –ακόμθ επιδοτοφμενων από το κράτοσ- τιμϊν τθσ ενζργειασ, κακϊσ και
θ αναμενόμενθ περαιτζρω φψωςι τουσ, δεδομζνου ότι θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ
ζχει δεςμευκεί ζναντι διεκνϊν χρθματοδοτικϊν οργανιςμϊν (ΔΝΤ) για τθν ταχεία
ςταδιακι πλιρθ απάλειψι τουσ.
Κατωτζρω παρουςιάηουμε ςυνοπτικά τουσ ςτρατθγικοφσ αιγυπτιακοφσ
βιομθχανικοφσ κλάδουσ τθσ τςιμεντοβιομθχανίασ και τθσ χαλυβουργίασ.
1. Θ αιγυπτιακι τςιμεντοβιομθχανία
Η Αίγυπτοσ αποτελεί από τουσ μεγαλφτερουσ διεκνϊσ παραγωγοφσ τςιμζντου,
καταλαμβάνοντασ το 2016 τθ 12θ κζςθ μεταξφ των κορυφαίων παγκοςμίωσ
παραγωγϊν τςιμζντου. Μεταξφ του 2010 και του 2015, θ αιγυπτιακι
τςιμεντοβιομθχανία πρόςκεςε 20 εκατ. τόνουσ ςτθν παραγωγικι τθσ δυναμικότθτα,
με τθν τρζχουςα δυναμικότθτα να βρίςκεται ςτουσ 70 εκατ. τόνουσ τςιμζντου
κλίνκερ ετθςίωσ, θ οποία ςαφϊσ υπερκαλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ. Θ Αίγυπτοσ
διακζτει 20 παραγωγοφσ τςιμζντου που λειτουργοφν 25 βιομθχανικζσ μονάδεσ. Ο
μεγαλφτεροσ εγχϊριοσ παραγωγόσ είναι θ Suez Cement (δυναμικότθτοσ άνω των 12
εκατ. τόνων), ενϊ επίςθσ ςτθν χϊρα δραςτθριοποιοφνται ξζνεσ
τςιμεντοβιομθχανίεσ όπωσ θ γαλλικι Lafarge, θ ιταλικι Italcementi και θ ελλθνικι
ΤΙΤΑΝ, θ οποία διακζτει δφο μονάδεσ παραγωγισ, ςτο Beni Suef και ςτθν
Αλεξάνδρεια.
Δεδομζνου ότι ο κλάδοσ παραγωγισ τςιμζντου είναι εξαιρετικά ενεργοβόροσ,
αντιπροςωπεφοντασ ςτθν Αίγυπτο περίπου το 59% τθσ ςυνολικισ πρωτογενοφσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ μεταξφ των βαριϊν βιομθχανιϊν και το 46% τθσ
κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, θ αιγυπτιακι τςιμεντοβιομθχανία αντιμετϊπιςε
κατά τα πρόςφατα ζτθ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν τροφοδοςία τθσ με αζριο και
αυξθμζνεσ τιμζσ προμικειασ αερίου, γεγονόσ που ςυμπίεςε ςθμαντικά τα
περικϊρια κερδϊν του κλάδου και ϊκθςε πολλζσ μονάδεσ παραγωγισ τςιμζντου να
μετατρζψουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ προκειμζνου να χρθςιμοποιοφν ωσ πρϊτθ φλθ
τον άνκρακα. Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, τον Ιοφνιο 2017, εξαιτίασ των
μειϊςεων ςτισ κρατικζσ επιδοτιςεισ καυςίμων, οι τιμζσ των καυςίμων που
χρθςιμοποιοφνται από τθν τςιμεντοβιομθχανία αυξικθκαν κατά 40%, με τα ςχετικά
κόςτθ να φκάνουν τισ EGP3.500 (περίπου $231) ανά τόνο, δθμιουργϊντασ
ταυτόχρονα αφξθςθ του μζςου ςυνολικοφ καταςκευαςτικοφ κόςτουσ κατά 15%.
Επιπλζον, το αιγυπτιακό κράτοσ προωκεί τθν ανάπτυξθ νζων βιομθχανικϊν
μονάδων παραγωγισ τςιμζντου, δεδομζνων των τεράςτιων αναγκϊν που
δθμιουργοφνται από τα υπό εξζλιξθ αλλά και τα μελλοντικά καταςκευαςτικά ζργα.
Τον Απρίλιο 2018 ξεκίνθςε θ λειτουργία νζασ μεγάλθσ μονάδασ παραγωγισ
τςιμζντου, παραγωγικισ δυναμικότθτασ 13 εκατ. τόνων ετθςίωσ, ςτθν περιοχι Beni
Suef τθσ Άνω Αιγφπτου. Θ μονάδα περιλαμβάνει 6 γραμμζσ παραγωγισ, θμεριςιασ
δυναμικότθτασ 6.000 τόνων εκάςτθ, ενϊ το επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ –
που ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2016- ανζρχεται ςε $1,1 δις. Θ νζα μονάδα είναι
ιδιοκτθςίασ τθσ Al-Arish Company for Cement, θ οποία ανικει ςτον αιγυπτιακό
Στρατό. Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία, θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ εγχϊριασ
τςιμεντοβιομθχανίασ το 2017 ανερχόταν ςε 79 εκατ. τόνουσ, υπερκαλφπτοντασ
ςθμαντικά το επίπεδο τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ (ςτουσ 53 εκατ. τόνουσ), ενϊ
τουλάχιςτον 3 από τισ 20 τςιμεντοβιομθχανίεσ τθσ χϊρασ πραγματοποίθςαν ηθμίεσ.
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Σθμειϊνεται ότι τουσ τελευταίουσ μινεσ παρατθρείται ζντονθ πτωτικι τάςθ ςτισ
εγχϊριεσ τιμζσ του τςιμζντου, θ οποία αποδίδεται κυρίωσ ςτισ πολλαπλζσ
πρόςφατεσ προςκικεσ νζων μονάδων τςιμεντοβιομθχανίασ, κρατικισ μάλιςτα
ιδιοκτθςίασ, μεταξφ των οποίων θ ωσ άνω γιγαντιαία μονάδα ςτο Beni Suef, ςτον
ιδθ κορεςμζνο εν λόγω αιγυπτιακό βιομθχανικό κλάδο, δθμιουργεί ςκεπτικιςμό
όςον αφορά το μζλλον του, κακϊσ και τθ βιωςιμότθτα των υπολοίπων
τςιμεντοβιομθχανιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα.
2. Θ αιγυπτιακι χαλυβουργία
Η αιγυπτιακι χαλυβουργία ιταν από τουσ κλάδουσ που επλιγθςαν ζντονα από
τθν ςυναλλαγματικι κρίςθ που εκδθλϊκθκε από το δεφτερο ιμιςυ του 2014 και
κορυφϊκθκε το 2016, υποχρεϊνοντασ αρκετζσ παραγωγικζσ μονάδεσ να
αναςτείλουν τθν λειτουργία τουσ και άλλεσ να τθν περιορίςουν ςθμαντικά. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι μειϊκθκε από το επίπεδο των 684 χιλ. τόνων τον Ιοφνιο
2014 ςε μόλισ 330 χιλ. τόνουσ τον Ιοφνιο 2015. Θ ζλλειψθ ςυναλλάγματοσ
δθμιοφργθςε δυςκολία ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν του κλάδου για ειςαγωγζσ
ςιδθρομεταλλεφματοσ. Ρρόςκετο πρόβλθμα για τον κλάδο αποτζλεςε θ ζλλειψθ
επαρκϊν ποςοτιτων φυςικοφ αερίου ϊςτε να καλυφκοφν οι ενεργειακζσ ανάγκεσ
του, επίςθσ ενεργοβόρου, βιομθχανικοφ αυτοφ κλάδου. Ρροβλιματα αντιμετωπίηει
θ αιγυπτιακι χαλυβουργία και από ακρόεσ ειςαγωγζσ φκθνϊν προϊόντων, κυρίωσ
από τθν Κίνα. Θ κυβζρνθςθ λαμβάνει κατά καιροφσ μζτρα προςταςίασ τθσ εγχϊριασ
χαλυβουργίασ από φκθνζσ ειςαγωγζσ, όταν αυτζσ πραγματοποιοφνται ςε τιμζσ
ντάμπινγκ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει καταφζρει να περιορίςει επαρκϊσ και ςε μόνιμθ
βάςθ το φαινόμενο.
Στθ διάρκεια του 2018 εμφανίςτθκε ζντονα πτωτικι τάςθ τιμϊν ςτθν εγχϊρια
αγορά χάλυβα, θ οποία αποδίδεται κυρίωσ ςτθν πτωτικι τάςθ των διεκνϊν τιμϊν. Θ
πτϊςθ των εγχϊριων τιμϊν του χάλυβα λαμβάνει μάλιςτα χϊρα παρά το γεγονόσ
ότι ςτο τζλοσ του 2017, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ κατζςτθςε τουσ επιβλθκζντεσ τον
Ιοφνιο 2017 –αρχικά προςωρινοφσ- ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ antidumping ςε
χαλυβουργικά προϊόντα με προζλευςθ τθν Κίνα, τθν Τουρκία και τθν Ουκρανία, ςε
οριςτικοφσ, με πενταετι διάρκεια ιςχφοσ, ζωσ τισ 5/6/2022. Το φψοσ των εν λόγω
δαςμϊν ανζρχεται ςε 29% για τον κινεηικό χάλυβα, ςε μεταξφ 7% και 22% για τον
τουρκικό, και ςε μεταξφ 17,2% και 27% για τον ουκρανικισ προζλευςθσ χάλυβα,
αντίςτοιχα.
Ράντωσ, όπωσ επίςθσ αναφζρουν πθγζσ τθσ αγοράσ, θ αιγυπτιακι χαλυβουργία, με
κφριουσ εκπροςϊπουσ τουσ ομίλουσ Ezz El Dekheila Steel Company, Beshay Steel,
Egyptian Iron & Steel, Egyptian Steel, Misr National Steel Co., Kandil Steel, Al Zamil
Steel και National Port Said Steel, φαίνεται ότι απολαμβάνει ακόμθ κάποιου
πλεονεκτιματοσ ζναντι των ξζνων ανταγωνιςτϊν τθσ, δεδομζνου ότι οι εγχϊριοι
αγοραςτζσ εξακολουκοφν να καλφπτουν το 80% των αναγκϊν τουσ ςε χάλυβα με
εγχωρίωσ παραγόμενο. Βαςικι κινθτιρια δφναμθ τθσ αιγυπτιακισ χαλυβουργίασ
αποτελεί ο ιςχυρόσ και με προοπτικζσ περαιτζρω μεγζκυνςθσ εγχϊριοσ
καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, κακϊσ και οι ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ αφρικανικζσ
καταςκευαςτικζσ αγορζσ που μποροφν να αποτελζςουν προοριςμό για τον
αιγυπτιακό χάλυβα.
3. Οι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ δομικϊν υλικϊν
Σφμφωνα με ζκκεςθ του αιγυπτιακοφ Συμβουλίου Εξαγωγζων Δομικϊν Υλικϊν
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(Export Council for Building Materials), οι εξαγωγζσ του κλάδου ςτθ διάρκεια του
2017 ανιλκαν ςε $5,08 δις., αυξθμζνεσ κατά 3% ζναντι εκείνων του 2016 ($4,92
δις.). Κατά τθν ζκκεςθ, το 77% των εξαγωγϊν δομικϊν υλικϊν του 2017 αφοροφςε
μεταλλουργικά προϊόντα, οι εξαγωγζσ των οποίων ανιλκαν ςε $3,9 δις., αυξθμζνεσ
κατά 1% ζναντι του 2016. Μεταξφ αυτϊν, οι εξαγωγζσ προϊόντων ςιδιρου
αυξικθκαν κατά 97% το 2017 ανερχόμενεσ ςε $863 εκατ., ενϊ εκείνεσ προϊόντων
χαλκοφ αυξικθκαν επίςθσ κατά 47% ανερχόμενεσ ςε $237 εκατ. Από τισ λοιπζσ
κατθγορίεσ δομικϊν υλικϊν, οι εξαγωγζσ προϊόντων γυαλιοφ αυξικθκαν κατά 41%
ανερχόμενεσ ςε $339 εκατ., εκείνεσ τςιμζντου αυξικθκαν κατά 49% ανερχόμενεσ ςε
$94 εκατ., ενϊ αυτζσ προϊόντων κεραμουργίασ αυξικθκαν κατά 29% ανερχόμενεσ
ςε $158 εκατ. Ωσ κφριεσ αγορζσ ςτόχουσ των αιγυπτιακϊν δομικϊν υλικϊν το
Συμβοφλιο καταγράφει τα ΘΑΕ, τθ Σ. Αραβία, τθν Κίνα, τθν Ινδία και τθ ουμανία.
Κατωτζρω παρουςιάηουμε πίνακα με τισ κυριότερεσ αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ δομικϊν
υλικϊν το 2017, υπό ευρείεσ κατθγορίεσ (διψιφια κεφάλαια δαςμολογίου), με
μνεία των κυριότερων προϊόντων δομικϊν χριςεων που εξιχκθςαν ςε εκάςτθ
κατθγορία, ςε οκταψιφιουσ κωδικοφσ δαςμολογίου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ
αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS).
Με βάςθ τα ςτοιχεία, παρατθροφμε ότι τα ςθμαντικότερα προϊόντα δομικϊν
χριςεων που εξιγε θ Αίγυπτοσ το 2017, με αξίεσ εξαγωγϊν άνω των $50 εκατ., ιταν
τα ακόλουκα: (α) τα πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο & χάλυβα, ςε
ςπειροειδείσ ι άλλεσ μορφζσ (Δ.Κ. 72082600, αξία $214,79 εκατ., Δ.Κ. 72104900,
αξία $127,71 εκατ., Δ.Κ. 72083700, αξία $111,43 εκατ.), (β) το θλεκτρολογικό υλικό
(κυρίωσ καλϊδια, Δ.Κ. 8544209090, αξία $273,14 εκατ., Δ.Κ. 85441110, αξία $161,2
εκατ., Δ.Κ. 85444910, αξία $130,6 εκατ.), (γ) τα προϊόντα χαλκοφ (κυρίωσ χάλκινα
ςφρματα, Δ.Κ. 74081100, αξία $156,29 εκατ., Δ.Κ. 74091100, αξία $64,18 εκατ.), (δ)
οι ράβδοι αλουμινίου (Δ.Κ. 7604290010, αξία $85,96 εκατ.), (ε) τα πλαςτικά είδθ
υγιεινισ (Δ.Κ. 39221000, αξία $80,47 εκατ.), (ςτ) τα κεραμικά δομικά υλικά (κυρίωσ
είδθ υγιεινισ και πλακάκια (Δ.Κ. 69101000, αξία $74,59 εκατ., Δ.Κ. 69081000, αξία
$71,47 εκατ.), (η) τα χρϊματα από πλαςτικζσ φλεσ (Δ.Κ. 32082000, αξία $59,54
εκατ., και (θ) τα προϊόντα μαρμάρου (Δ.Κ. 6802219010, αξία $58,64 εκατ., Δ.Κ.
68021100, αξία $57,11 εκατ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΚΤΡΙΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 2016-2017
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2016 ($) ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 ($)
ΚΥΙΟΤΕΑ ΡΟΪΟΝΤΑ (2017) – Αξίεσ ςε $
347.517.023
362.238.206
25232100 (Σςιμζντα Portland): 37.736.713
25232900 (Άλλα τςιμζντα Portland): 27.739.521
25151200 (Μάρμαρο, απλά κομμζνο): 20.453.992
125.756.836
135.871.155
32082000 (Ακρυλικά / βινυλικά χρϊματα): 59.537.948
32089000 (Άλλα χρϊματα): 22.257.671
32149000 (Μθ πυρίμαχα υλικά επίχριςθσ): 13.996.186
145.859.907
152.640.629
38244000 (Προςκετικά για τςιμζντα): 3.610.097
38160000 (Πυρίμαχα τςιμζντα, κονιάματα): 1.270.350
38061000 (Κολοφϊνια & ρθτινικά οξζα): 200.087
1.167.910.532
1.504.889.270
39202000 (Πλάκεσ & φφλλα από πολυμερι
προπυλενίου): 207.301.960
39221000 (Είδθ υγιεινισ από πλαςτικό): 80.469.605
39172900 (ωλινεσ από πλαςτικό): 23.333.804
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΕΞΑΓΩΓΕ 2016 ($)
231.373.079

ΕΞΑΓΩΓΕ 2017 ($)
ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ (2017) – Αξίεσ ςε $
195.355.218
6802219010 (Άλλα είδθ από μάρμαρο): 58.642.109
68021100 (Επικαλφψεισ δαπζδων & τοίχων από
μάρμαρο): 57.110.759
6802219090 (Επικαλφψεισ δαπζδων & τοίχων από
τραβερτίνθ): 40.821.687
250.264.482
297.679.325
69101000 (Είδθ υγιεινισ από πορςελάνθ): 74.587.215
69081000 (Κεραμικά πλακάκια): 71.474.889
69071000 (Κεραμικά πλακάκια & πλάκεσ): 35.907.565
329.245.877
408.249.242
70052910 (Φφλλα μθ οπλιςμζνου κρυςτάλλου):
19.014.001
70051000 (Κρφςταλλο μθ οπλιςμζνο, με
απορροφθτικι ςτρϊςθ): 12.407.373
70022000 (Ράβδοι μθ κατεργαςμζνου γυαλιοφ):
12.329.843
503.064.789
858.110.220
72082600 (Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ, περιτυλιγμζνα):
214.788.316
72104900 (Λοιπά πλατζα προϊόντα ζλαςθσ, πλάτουσ
>600 mm, επιςτρωμζνα): 127.708.650
72083700 (Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ, περιτυλιγμζνα):
111.427.540
307.975.825
272.865.280
73269090 (Άλλα τεχνουργιματα από ςίδθρο /
χάλυβα): 39.657.121
73089090 (καταςκευζσ από ςίδθρο / χάλυβα):
32.237.384
73084000 (Τλικό για ικριϊματα): 20.526.840
160.417.978
239.494.589
74081100 (φρμα από κακαριςμζνο χαλκό):
156.293.725
74091100 (Πλάκεσ & φφλλα από κακαριςμζνο χαλκό):
64.183.443
74072100 (Ράβδοι από ορείχαλκο): 5.257.928
397.686.301
481.007.635
7604290010 (Ράβδοι κραμάτων αλουμινίου):
85.962.822
7604290090 (Άλλα είδθ κραμάτων αλουμινίου):
34.300.937
76052100 (φρμα από κράματα αλουμινίου):
24.067.069
116.417.014
146.810.320
84151000 (A/C, παρακφρου ι τοίχου): 37.975.762
8415909090 (Μζρθ A/C): 13.214.014
1.549.422.284
1.725.190.810
8544209090 (Ομοαξονικά καλϊδια): 273.144.473
85441110 (μαλτωμζνα καλϊδια από χαλκό):
161.198.072
85444910 (Άλλοι θλεκτρικοί αγωγοί, τάςθσ <1000V):
130.596.196
373.298.382
332.466.770
94051000 (Πολφφωτα): 12.299.545
94059100 (Μζρθ φωτεινϊν ςθμάτων): 3.641.944
94060000 (Προκαταςκευαςμζνα κτίρια, από άλλεσ
φλεσ): 2.068.770
Ρθγι: Αιγυπτιακι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS)
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4. Οι αιγυπτιακζσ ειςαγωγζσ δομικϊν υλικϊν
Οι ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τθσ Αιγφπτου ςε διάφορεσ κατθγορίεσ δομικϊν υλικϊν το
2017 υπερζβθςαν τα $10 δις., ανερχόμενεσ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Γραφείου
μασ, ςε περίπου $10,5 δις. Στον κατωτζρω πίνακα παρουςιάηουμε τισ κυριότερεσ
κατθγορίεσ αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν δομικϊν υλικϊν (ανά τετραψιφια Δ.Κ.,
ειςαγωγζσ άνω των $20 εκατ.) και τισ κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ με τα
αντίςτοιχα μερίδιά τουσ (ςε αξίεσ) επί των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2017, ενϊ για
ςφγκριςθ παρατίκενται και οι αξίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2016, ςφμφωνα
με τα ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS).

ΚΤΡΙΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 2016-2017 (κατά 4ψθφια Δ.Κ.)
Δ.Κ.
ΡΕΙΓΑΦΘ
7207 Θμιτελι προϊόντα από ςίδθρο
ι από όχι ςε κράμα χάλυβα
7326 Τεχνουργιματα από ςίδθρο ι
χάλυβα, π.δ.κ.α.
4407 Ξυλεία πριονιςμζνθ ι
πελεκθμζνθ κατά μικοσ,
πάχουσ <= 6 mm
7306 Σωλινεσ και κοίλα είδθ με
κακοριςμζνθ μορφι, από
ςίδθρο ι χάλυβα
7208 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα
χάλυβεσ, με πλάτοσ >=
600 mm , μθ επιςτρωμζνα
8481 υκμιςτικοί κρουνοί και
παρόμοιεσ ςυςκευζσ για
ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ
8544 Σφρματα και καλϊδια για
θλεκτροτεχνικι χριςθ,
μονωμζνα
7210 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα
χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm,
επιςτρωμζνα / επενδυμζνα
7308 Καταςκευζσ και μζρθ
καταςκευϊν από ςίδθρο /
χάλυβα
7307 Σφνδεςμοι, ςυμπλζκτεσ και
ηεφκτεσ ςωλθνϊςεων, από
ςίδθρο / χάλυβα
8536 Συςκευζσ θλεκτρικζσ, για
κλείςιμο, διακοπι, προςταςία,
ςφνδεςθ κυκλωμάτων
4412 Ξυλεία ςε φφλλα πολφςτρωτα
αντικολλθτά (κόντρα-πλακζ)

ΑΞΙΑ 2016 ($)
1.297.375.611

1.040.700.289
948.061.750

470.394.713
437.380.094

378.415.980

322.363.396
245.912.248

ΑΞΙΑ 2017 ($)

ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ
Ουκρανία (55,2%), ωςία (32,7%), Βραηιλία
1.099.683.055 (3,7%), … Ελλάδα (0,14%)
ΘΡΑ (20,9%), Ιταλία (20,4%), Γερμανία
(15,6%), Κίνα (9,8%), Βρετανία (5,9%), …
1.066.671.649 Ελλάδα (0,05%)
Σουθδία (28,8%), ωςία (25,3%), Φινλανδία
885.270.008 (22,2%), Κροατία (8,8%)
Ιταλία (23,2%), Τουρκία (11,5%), Κίνα
(11,3%), ΘΡΑ (9,4%), ωςία (6,7%), Ιαπωνία
591.134.182 (6%), ΘΑΕ (5,8%), … Ελλάδα (0,0%)
ωςία (35,9%), Ουκρανία (10,7%), Κίνα
583.666.571 (10,4%), Τουρκία (9,3%)

Ιταλία (37,2%), Κίνα (17%), Γερμανία (9%),
Τουρκία (7%), ΘΡΑ (6,5%), … Ελλάδα
469.429.843 (0,11%)
Βρετανία (21,7%), Γερμανία (16,8%), Κίνα
(14,5%), Ιταλία (13,3%), Τουρκία (7,03%),
437.811.165 ΘΡΑ (5,8%), … Ελλάδα (0,08%)
Κίνα (33,4%), Ν. Κορζα (20%), Βζλγιο
289.194.356 (6,2%), Ιταλία (6,2%), … Ελλάδα (1,43%)

197.412.236

Ιταλία (32,4%), Κίνα (11,1%), Γερμανία
(10,7%), Ινδία (7,3%), Τουρκία (7%), …
214.308.594 Ελλάδα (0,01%)
Ιταλία (34%), ΘΡΑ (22,6%), Κίνα (11,5%),
206.304.254 Γερμανία (10,7%), … Ελλάδα (0,0%)

224.096.773

Κίνα (29,6%), Γερμανία (12,9%), Ιταλία
(9,9%), Γαλλία (8%), Ν. Κορζα (5,7%), ΘΡΑ
192.939.668 (5,4%), Τουρκία (5,3%), Ελλάδα (0,07%)

241.436.546

190.729.169 ωςία (67,6%), Κίνα (20,1%)

268.671.239
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Δ.Κ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8537 Ρίνακεσ, πλαίςια, αναλόγια
κλπ., για τον ζλεγχο & τθ
διανομι του ρεφματοσ
3206 Χρωςτικζσ φλεσ ανόργανεσ ι
ορυκτζσ, που δεν
κατονομάηονται αλλοφ
3921 Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ,
ταινίεσ και λουρίδεσ, από
πλαςτικζσ φλεσ, ενιςχυμζνα
2713 Οπτάνκρακασ (κοκ), άςφαλτοσ
από πετρζλαιο
3920 Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ
κλπ., από πλαςτικζσ φλεσ μθ
κυψελϊδεισ, μθ ενιςχυμζνα
2714 Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα
πετρϊματα
7318 Βίδεσ, μπουλόνια και παρόμοια
είδθ, από ςίδθρο ι χάλυβα
7304 Σωλινεσ & κοίλα είδθ
κακοριςμζνθσ μορφισ, χωρίσ
ςυγκόλλθςθ, από ςίδθρο /
χάλυβα
7219 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από
ανοξείδωτουσ χάλυβεσ, με
πλάτοσ >=600 mm
3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ
οργανικζσ, ζςτω και
κακοριςμζνθσ χθμικισ
ςφςταςθσ
4411 Ρλάκεσ-διαφράγματα από ίνεσ
ξφλου ι άλλεσ ξυλϊδεισ φλεσ,
ζςτω και ςυςςωματωμζνεσ με
ρθτίνεσ

ΑΞΙΑ 2016 ($)

157.790.582

ΚΤΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
Γερμανία (28,5%), Ιταλία (19,9%), ΘΡΑ
(9,1%), Κίνα (7,2%), Ιςπανία (5,4%), Γαλλία
188.329.792 (5,2%), … Ελλάδα (0,28%)
Κίνα (27,1%), Σ. Αραβία (20,8%), Γερμανία
185.768.644 (9,3%), … Ελλάδα (1,3%)

172.270.668

Κίνα (35,8%), Σ. Αραβία (11,1%), Γερμανία
167.836.127 (9,6%), Τουρκία (6,6%), … Ελλάδα (0,13%)

180.637.177

136.704.458

147.438.801

135.897.502

106.805.825

131.847.776

135.183.224

130.598.690

192.005.885

122.761.586

122.088.660
121.475.827

Κίνα (39,7%), Ταϊβάν (13,5%), Ιταλία
(12,5%), Βζλγιο (7,7%), Τουρκία (7,2%),
120.525.459 Ιςπανία (7,2%)
Κίνα (28,5%), Ινδία (22,7%), Ν. Κορζα
119.463.067 (13,5%), … Ελλάδα (0,61%)

102.213.224

Κίνα (28,8%), Ταϊλάνδθ (19,2%), ουμανία
116.927.299 (8,9%), Ινδονθςία (7,3%), … Ελλάδα (0,33%)

165.070.985

7216 Είδθ με κακοριςμζνθ μορφι
από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα
χάλυβεσ
7214 άβδοι από ςίδθρο / χάλυβα
7606 Ελάςματα και ταινίεσ, από
αλουμίνιο, με πάχοσ > 0,2 mm

ΘΡΑ (51,9%), Βενεηουζλα (18,1%), Ιςπανία
(11,2%), Κουβζιτ (9,7%), … Ελλάδα (1,45%)
Σ. Αραβία 930,1%), Κίνα (16,9%), Ν. Κορζα
(8,5%), Τουρκία (6,6%), Ιταλία (6%), …
Ελλάδα (0,05%)
Ιταλία (69,4%), Ελλάδα (26,5%), Αλβανία
(4,1%)
Κίνα (36%), Ιταλία (17,5%), Γερμανία
(10,9%), ΘΡΑ (9,5%), … Ελλάδα (0,01%)
Ιαπωνία (31,1%), Κίνα (23,6%), Ιταλία
(12,2%), Μαλαιςία (11,8%), … Ελλάδα
(0,01%)

113.159.247

8415 Συςκευζσ τεχνθτοφ κλίματοσ

3917 Σωλινεσ κάκε είδουσ και τα
εξαρτιματά τουσ, από
πλαςτικζσ φλεσ
9405 Συςκευζσ φωτιςμοφ και τα
μζρθ αυτϊν

ΑΞΙΑ 2017 ($)

114.051.954

Κίνα (50,1%), Τουρκία (7,8%), Ταϊλάνδθ
(6,2%), Γερμανία (5,8%), Ιταλία (5,1%),
Ινδία (4,5%), Σ. Αραβία (4,4%), … Ελλάδα
111.396.455 (0,0%)
Γερμανία (28,4%), ουμανία (17,6%),
107.211.505 Ουγγαρία (9,6%), … Ελλάδα (0,13%)

110.452.676

100.219.690

92.291.904
650.275.510

90.908.973
86.473.316

87.764.877

83.846.141

Κίνα (58,2%), Ιταλία (14,1%), Γερμανία
(5,3%), Ιςπανία (4,3%), Γαλλία (3,7%), …
Ελλάδα (0,37%)
Τουρκία (52,8%), ΘΑΕ (12,8%), ουμανία
(9,3%), Ιςπανία (8,7%), Ιταλία (8,2%), …
Ελλάδα (0,01%)
Τουρκία (73,4%), Ουκρανία (26,5%)
Σ. Αραβία (39%), Γαλλία (30%), Κίνα (13%),
Ιταλία (5,2%), Τουρκία (5%), …Ελλάδα
(0,07%)
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Δ.Κ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7209 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα
χάλυβεσ, με πλάτοσ >=
600 mm, που ζχουν ελακεί ςε
ψυχρι κατάςταςθ, μθ
επιςτρωμζνα / επενδυμζνα
3919 Ρλάκεσ, φφλλα κλπ.,
αυτοκόλλθτα, από πλαςτικζσ
φλεσ, ζςτω και ςε κυλίνδρουσ
4016 Άλλα τεχνουργιματα από
καουτςοφκ βουλκανιςμζνο, μθ
ςκλθρυμζνο
3208 Χρϊματα επίχριςθσ και
βερνίκια με βάςθ ςυνκετικά
πολυμερι

ΑΞΙΑ 2016 ($)

79.791.722

ΚΤΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
ωςία (33,8%), Ουκρανία (21,6%), Κίνα
(13,7%), Ιταλία (5,9%), Τουρκία (5,7%),
83.205.566 Βζλγιο (5,6%)

73.368.180

Κίνα (41%), Γερμανία (9,7%), Ιταλία (7,9%),
81.537.682 … Ελλάδα (0,23%)

94.140.325

60.618.523

ΑΞΙΑ 2017 ($)

67.143.159 Κίνα (30,7%), Γερμανία (20,4%), Ιαπωνία
(8,7%), … Ελλάδα (0,07%)
ΘΡΑ (23,6%), Ιταλία (20%), Γερμανία
67.117.512 (11,3%), … Ελλάδα (0,2%)

7411 Σωλινεσ από χαλκό
65.569.853

67.016.828

66.676.530

66.249.556

74.381.852

65.354.744

36.256.761

59.145.945

73.293.683

Κίνα (59%), Ιταλία (12%), Τουρκία (10,5%),
Γερμανία (5,7%), ΘΡΑ (3%), … Ελλάδα
58.918.109 (0,42%)
Ιςπανία (54,6%), Ιταλία (12,6%), Τουρκία
57.851.797 (11%), … Ελλάδα (0,0%)

8402 Ατμολζβθτεσ & ςυςκευζσ για
τθν παραγωγι ατμοφ
3912 Κυτταρίνθ και τα χθμικά τθσ
παράγωγα, ςε αρχικζσ μορφζσ
6902 Τοφβλα, πλάκεσ, πλακάκια και
παρόμοια κεραμευτικά είδθ
για τθν οικοδομικι, πυρίμαχα
8302 Σιδθρικά και παρόμοια είδθ,
από κοινά μζταλλα, για ζπιπλα,
πόρτεσ, ςκάλεσ
Χρωςτικά (pigments), ςκιατικά
3207 και χρϊματα παραςκευαςμζνα,
επιχρίςματα και επικαλφμματα
κεραμευτικισ
3909 θτίνεσ αμινικζσ, φαινολικζσ
και πολυουρεκάνεσ, ςε αρχικζσ
μορφζσ
4403 Ξυλεία ακατζργαςτθ, ζςτω και
ξεφλουδιςμζνθ
8538 Μζρθ που προορίηονται
αποκλειςτικά ι κφρια για
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ
7305 Σωλινεσ, κυκλικισ διατομισ
και εξωτερικισ διαμζτρου <
406,4 mm, που παράγονται
από πλατζα προϊόντα ζλαςθσ
από ςίδθρο / χάλυβα
2507 Καολίνθσ και άλλεσ καολινικζσ
άργιλοι
7408 Σφρματα από χαλκό

Κίνα (47,9%), Ταϊλάνδθ (14,8%), Ιταλία
(11,7%), Ν. Αφρικι (6,1%), Γερμανία (5,2%),
… Ελλάδα (0,51%)
Ιταλία (47,6%), Ν. Κορζα (15,5%), Κίνα
(11,7%), Γερμανία (8,4%), Ινδία (8,4%), …
Ελλάδα (0,07%)
Γερμανία (23,6%), Κίνα (15,4%), Ολλανδία
(12%)
Κίνα (50,4%), Γερμανία (22,1%), Τουρκία
(4,2%), Ιςπανία (4,2%), … Ελλάδα (0,6%)

57.242.661

Ιταλία (17,7%), Κίνα (16,7%), Βζλγιο
(16,3%), Γερμανία (14,7%), … Ελλάδα
(0,35%)
Φινλανδία (69,9%), Βζλγιο (11%), ωςία
(4,3%), Λετονία (4,2%)
Κίνα (32,2%), Ιταλία (16,2%), Γερμανία
(12,3%), Γαλλία (9,9%), Ινδία (7,4%), …
Ελλάδα (0,01%)
Τουρκία (77,3%), Ιταλία (13,9%), Κίνα
(3,8%), … Ελλάδα (0,14%)

70.858.360

54.479.075

61.401.101

48.453.112

53.459.582

47.812.540

94.158.129

47.524.706

39.518.808

Βρετανία (29,47%), Κίνα (14,9%),
Ρορτογαλία (13%), Ουκρανία (10,8%), …
45.185.863 Ελλάδα (0,29%)
ωςία (47,6%), Βζλγιο (38,4%), Γερμανία
43.782.434 (9,3%)

66.959.568
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Δ.Κ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8539 Λαμπτιρεσ πυράκτωςθσ και
εκκζνωςθσ, λοιποί λαμπτιρεσ
8535 Συςκευζσ & διατάξεισ για τθ
διακοπι, κατανομι, ςφνδεςθ
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων
3911 θτίνεσ πετρελαίου,
κουμαροϊνδενίου,
πολυκειοφχα, πολυςουλφόνεσ
& άλλα προϊόντα
4009 Σωλινεσ κάκε είδουσ από
βουλκανιςμζνο καουτςοφκ μθ
ςκλθρυμζνο
2515 Μάρμαρα, τραβερτίνεσ,
βελγικοί αςβεςτόλικοι και
άλλοι αςβεςτόλικοι για
πελζκθμα ι χτίςιμο
3816 Τςιμζντα, κονιάματα,
ςκυροδζματα και παρόμοιεσ
πυρίμαχεσ ςυνκζςεισ
4408 Φφλλα για επικάλυψθ,
πολφςτρωτα, αντικολλθτά
(κόντρα πλακζ) ι παρόμοια
ξυλεία ςε απανωτά φφλλα
7409 Ρλάκεσ, φφλλα και ταινίεσ από
χαλκό, με πάχοσ που
υπερβαίνει τα 0,15 mm
6908 Κεραμικζσ πλάκεσ & πλακάκια,
μωςαϊκά
7217 Σφρματα από ςίδθρο ι από όχι
ςε κράμα χάλυβα,
περιελιγμζνα ακανόνιςτα ι ςε
πθνία
7410 Φφλλα και ταινίεσ, λεπτά από
χαλκό
7407 άβδοι & είδθ με κακοριςμζνθ
μορφι, από χαλκό, π.δ.κ.α.
8301 Λουκζτα, κλειδαριζσ και ςφρτεσ
αςφαλείασ
7213 Χοντρόςυρμα από ςίδθρο ι
από όχι ςε κράμα χάλυβεσ
7228 άβδοι και είδθ με
κακοριςμζνθ μορφι από άλλα
χαλυβοκράματα
3910 Σιλικόνεσ ςε αρχικζσ μορφζσ

ΑΞΙΑ 2016 ($)

40.872.457

ΚΤΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
Κίνα (67,2%), Ρολωνία (12%), Γερμανία
38.377.463 (6,7%)
Γερμανία (47,6%), Ιταλία (20%), Κίνα (5%),
38.168.762 Γαλλία (4,3%), Ν. Κορζα (3,9%)

31.822.057

Γαλλία (29,8%), Κίνα (17,1%), Γερμανία
36.753.362 (14,3%), Ν. Κορζα (10,6%), Ιαπωνία (10,3%)

56.852.439

44.110.800
34.219.746

25.046.039
38.040.375

27.478.023
38.858.089
34.649.757

21.485.829
28.219.619

29.871.005
57.404.313
22.775.909

20.108.480
3214 Στόκοσ υαλουργϊν, κονίεσ
ρθτίνθσ και άλλεσ μαςτίχεσ

24.529.327

ΑΞΙΑ 2017 ($)

Ιταλία (22,4%), Κίνα (15,6%), Γερμανία
(12,8%), ΘΡΑ (7,8%), Τουρκία (7,7%), …
36.387.707 Ελλάδα (0,26%)
Τουρκία (39,3%), Ιταλία (31,3%), Ιςπανία
34.828.505 (16,4%), … Ελλάδα (1,1%)

Τουρκία (20%), Ιςπανία (15,9%), Αυςτρία
(14,7%), Γερμανία (14,3%), Ιταλία (9,9%),
32.120.990 Κίνα (5,7%), Ελλάδα (4,2%)
Κίνα (49,2%), ΘΡΑ (19%), Τουρκία (9,4%),
31.414.674 Ουκρανία (5,5%)

Βουλγαρία (34,6%), Τουρκία (24,8%), Ιταλία
(16,4%), Γερμανία (12,3%), Ολλανδία
(4,1%), Βζλγιο (1,5%), Κφπροσ (1,3%),
29.573.023 Ελλάδα (0,9%), Κίνα (0,9%)
Ιςπανία (28,6%), Ινδία (24,4%), ΘΑΕ
28.480.562 (20,7%), Κίνα (19,6%)
Κίνα (40,8%), Τουρκία (24,5%), Ιταλία
27.820.261 (6,2%), Τυνθςία (5,2%), … Ελλάδα (0,0%)

Γερμανία (43,7%), Ολλανδία (25%),
24.525.586 Βουλγαρία (8,7%), Ιταλία (8,7%)
Βζλγιο (30,2%), Γαλλία (27,1%), Τουρκία
24.103.922 (12,9%), Ιταλία (8,8%), Γερμανία (8,3%)
Κίνα (35,9%), Ιταλία (20%), Τουρκία
(15,4%), Ιςπανία (6,7%), Γερμανία (5,9%), …
23.649.435 Ελλάδα (0,19%)
Τουρκία (45,8%), ωςία (21,4%), Κίνα
23.214.100 (15,2%), Ουκρανία (15,1%)
Τουρκία (20,3%), Ινδία (15,9%), Κίνα (11%),
21.782.891 Γερμανία (9,7%), Ιταλία (9,7%)
Γερμανία (29,1%), Κίνα (16,2%), Βζλγιο
20.285.612 (15,3%), Τουρκία (12,6%)
Γαλλία (11,5%), Γερμανία (10,9%), Σ.
Αραβία (9,7%), ΘΡΑ (7,8%), Ιταλία (7,7%), …
20.033.552 Ελλάδα (0,35%)

Ρθγι: Αιγυπτιακι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS)
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Ππωσ φαίνεται από τα ανωτζρω ςτοιχεία, το ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ των
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν δομικϊν υλικϊν αφορά κυρίωσ μεταλλικά προϊόντα, και
δθ θμικατεργαςμζνα προϊόντα ςιδιρου & χάλυβα (Δ.Κ. 7207, ειςαγωγζσ $1,1 δις.
το 2017), λοιπά τελικά προϊόντα ςιδιρου & χάλυβα (Δ.Κ. 7326, ειςαγωγζσ $1,07
δις. το 2017), ςωλινεσ και προφίλ ςιδιρου & χάλυβα (Δ.Κ. 7306, ειςαγωγζσ
$591,13 εκατ. το 2017) και πλατζα προϊόντα ζλαςθσ μεγάλου πλάτουσ (Δ.Κ. 7208,
ειςαγωγζσ $583,67 εκατ. το 2017). Θ Αίγυπτοσ ειςάγει επίςθσ, όπωσ είναι φυςικό
μεγάλεσ ποςότθτεσ δομικϊν υλικϊν από ξφλο, κυρίωσ πριονιςμζνθ ι πελεκθμζνθ
ξυλεία (Δ.Κ. 4407, ειςαγωγζσ $885,27 εκατ. το 2017), βαλβίδεσ και εξαρτιματα για
ςυςτιματα κεντρικισ κζρμανςθσ (Δ.Κ. 8481, ειςαγωγζσ $469,43 εκατ. το 2017),
θλεκτρικά καλϊδια και μονωμζνουσ θλεκτρικοφσ αγωγοφσ (Δ.Κ. 8544, ειςαγωγζσ
$437,81 εκατ. το 2017). Ειςάγει επίςθσ πλθκϊρα ορυκτϊν πετρωμάτων, κεραμικϊν,
χρωμάτων, κεραμικϊν και προϊόντων αλουμινίου.
Ωσ κφριεσ προμθκεφτριεσ χϊρεσ, ςτα αιγυπτιακά ςτοιχεία εμφανίηονται οι Ρωςία,
Ουκρανία, Κίνα, Σουρκία, Ιταλία, Γερμανία, αλλά και ΗΠΑ όςον αφορά τα μεταλλικά
προϊόντα, οι δυτικοευρωπαϊκζσ χώρεσ, οι ΗΠΑ και θ Κίνα όςον αφορά τον
θλεκτρολογικό εξοπλιςμό, η Κίνα, η . Αραβία και οι δυτικοευρωπαϊκζσ χώρεσ όςον
αφορά τα πλαςτικά προϊόντα, η Σουρκία με μεγαλφτερα ι μικρότερα μερίδια
αγοράσ ςχεδόν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, τόςο μεταλλικϊν δομικϊν προϊόντων, όςο
και προϊόντων από ορυκτά πετρϊματα και κεραμικά, η Κίνα και άλλεσ αςιατικζσ
χώρεσ (Ν. Κορζα, Ινδία, Σ. Αραβία) όςον αφορά τα χρϊματα / βαφζσ, η Ιςπανία, η
Κίνα και άλλεσ αςιατικζσ χώρεσ όςον αφορά τα προϊόντα κεραμευτικισ, η .
Αραβία, η Κίνα και οι ευρωπαϊκζσ χώρεσ όςον αφορά τα προϊόντα αλουμινίου.
Στα αιγυπτιακά ςτατιςτικά ςτοιχεία, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ διαφόρων κατθγοριϊν
υλικϊν δομικϊν χριςεων εμφανίηονται να κατζχουν μικρά μερίδια ςε πολλζσ
κατθγορίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν. Αναφζρουμε χαρακτθριςτικά τα ακόλουκα
μερίδια που κατζχουν τα κφρια ελλθνικά εξαγόμενα δομικά υλικά, επί του
ςυνόλου των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν του 2017, ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ:
1. Δ.Κ. 2714 (Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα ορυκτά): ελλθνικό μερίδιο 26,5% επί
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $131,85 εκατ.
2. Δ.Κ. 7210 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ ςιδιρου / χάλυβα, μεγάλου πλάτουσ,
επιςτρωμζνα ι επενδεδυμζνα): ελλθνικό μερίδιο 1,43% επί ςυνόλου
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $289,31 εκατ.
3. Δ.Κ. 2713 (Οπτάνκρακασ & άςφαλτοσ από πετρζλαιο): ελλθνικό μερίδιο
1,45% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $136,7 εκατ.
4. Δ.Κ. 3206 (Άλλεσ χρωςτικζσ φλεσ): ελλθνικό μερίδιο 1,3% επί ςυνόλου
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $185,77 εκατ.
5. Δ.Κ. 3204 (Συνκετικζσ οργανικζσ χρωςτικζσ φλεσ): ελλθνικό μερίδιο 0,61%
επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $119,46 εκατ.
6. Δ.Κ. 7411 (Σωλινεσ από χαλκό): ελλθνικό μερίδιο 0,51% επί ςυνόλου
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $67,02 εκατ.
7. Δ.Κ. 2515 (Μάρμαρο, τραβερτίνθσ & άλλεσ αςβεςτολικικά πετρϊματα):
ελλθνικό μερίδιο 1,1% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $34,83 εκατ.
8. Δ.Κ. 3816 (Ρυρίμαχα τςιμζντα, κονιάματα, ςκυροδζματα): ελλθνικό μερίδιο
4,2% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $32,12 εκατ.
9. Δ.Κ. 7409 (Ταινίεσ, φφλλα & πλάκεσ από χαλκό): ελλθνικό μερίδιο 0,9% επί
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $29,57 εκατ.
10. Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκοφν οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ κερμοςιφϊνων, που
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ςφμφωνα με τα αιγυπτιακά ςτοιχεία ζχουν ωσ ακολοφκωσ για το ζτοσ 2017:
(α) Δ.Κ. 8419191000: επί ςυνολικϊν ειςαγωγϊν $1,47 εκατ., οι ειςαγωγζσ
από Ελλάδα κατζχουν μερίδιο 38,14% ($562,23 χιλ.), με δεφτερθ μεγαλφτερθ
προμθκεφτρια τθν Κίνα (μερίδιο 36,9%, $544,5 χιλ.) και (β) Δ.Κ. 8419199000:
επί ςυνολικϊν ειςαγωγϊν $9,54 εκατ., οι ειςαγωγζσ από Ελλάδα κατζχουν
μερίδιο 0,10% (μόλισ $9,3 χιλ.), με κυρίαρχουσ τθσ αγοράσ τθν Ιταλία
(μερίδιο 60,2%, $5,74 εκατ.) και τθν Κίνα (μερίδιο 24,5%, $2,34 εκατ).
5. Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο (ςτοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
ΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΣ ΑΙΓΥΡΤΟ, 2016-2017 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
αξίεσ άνω των €20.000 (2017), με εξαίρεςθ οριςμζνεσ κατθγορίεσ που παρουςίαςαν
μεγάλεσ μειϊςεισ τθσ αξίασ ζναντι του 2016
Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
2713’

7210'

3204'

7207'

3816'

3806'

ΡΕΙΓΑΦΘ

2016 (€)

2016 (ΡΟΣ.)

2017 (€)

2017 (ΡΟΣ.)

Οπτάνκρακασ (κοκ) από
πετρζλαιο, άςφαλτοσ
από πετρζλαιο και
άλλα υπολείμματα των
λαδιϊν πετρελαίου ι
των αςφαλτοφχων
ορυκτϊν
Ρλατζα προϊόντα
ζλαςθσ από ςίδθρο ι
από όχι ςε κράμα
χάλυβα, με πλάτοσ >=
600 mm, που ζχουν
ελακεί ςε κερμι ι
ψυχρι κατάςταςθ,
επιςτρωμζνα
Χρωςτικζσ φλεσ
ςυνκετικζσ οργανικζσ,
ζςτω και κακοριςμζνθσ
χθμικισ ςφςταςθσ
Θμιτελι προϊόντα από
ςίδθρο ι από όχι ςε
κράμα χάλυβα
Τςιμζντα, κονιάματα,
ςκυροδζματα και
παρόμοιεσ πυρίμαχεσ
ςυνκζςεισ
Κολοφϊνια και
ρθτινικά οξζα, κακϊσ
και τα παράγωγά τουσ.
Αικζριο ζλαιο
κολοφωνίου και ζλαια
κολοφωνίου. Γόμεσ
λιωμζνεσ

51.863.560

392.684.959

28.409.735

118.203.646

2.610.458

4.558.111

3.633.953

3.268.200

2.074.813

ø

ø

% 2017/16
(ΑΞΙΕΣ)
-45,2%

% 2017/16
(ΡΟΣΟΤ.)
-69,9%

5.558.241

39,2%

21,9%

2.882.486

1.635.513

-11,8%

-21,2%

2.392.039

5.498.940

∞

∞

1.581.341

3.757.939

2.213.943

5.720.705

40,0%

52,2%

2.065.396

1.223.000

1.498.424

875.725

-27,5%

-28,4%
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Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
9405'

3925'

7212'

7308'

4411'

6810'

3922'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συςκευζσ φωτιςμοφ (ό.
ςυμπ. οι προβολείσ) και
τα μζρθ αυτϊν, που
δεν κατονομάηονται
οφτε περιλαμβάνονται
αλλοφ. Λάμπεσρεκλάμεσ, φωτεινοί
πίνακεσ, φωτεινζσ
επιγραφζσ και
παρόμοια είδθ, με
μόνιμθ πθγι φωτιςμοφ,
κακϊσ και τα μζρθ
αυτϊν
Είδθ εξοπλιςμοφ για
καταςκευζσ, από
πλαςτικζσ φλεσ, π.δ.κ.α.
Ρλατζα προϊόντα
ζλαςθσ από ςίδθρο ι
από όχι ςε κράμα
χάλυβα, με πλάτοσ <
600 mm, που ζχουν
ελακεί ςε κερμι ι ςε
ψυχρι κατάςταςθ,
επιςτρωμζνα
Καταςκευζσ και μζρθ
καταςκευϊν (π.χ.
γζφυρεσ και τμιματα
γεφυρϊν, πφργοι,
πυλϊνεσ, ςτφλοι,
κολϊνεσ, ικριϊματα,
ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ,
πφλεσ, πόρτεσ,
παράκυρα κακϊσ και
τα πλαίςια αυτϊν)
Ρλάκεσ-διαφράγματα
από ίνεσ ξφλου ι άλλεσ
ξυλϊδεισ φλεσ,
ςυςςωματωμζνεσ με
ρθτίνεσ ι άλλα
οργανικά ςυνδετικά
Τεχνουργιματα από
τςιμζντο, από
ςκυρόδεμα ι από
τεχνθτι πζτρα, ζςτω
και οπλιςμζνα
Μπανιζρεσ, ντουςιζρεσ,
νιπτιρεσ, μπιντζδεσ και
παρόμοια είδθ υγιεινισ
και κακαριότθτασ, από
πλαςτικζσ φλεσ

2016 (€)

2016 (ΠΟ.)

2017 (€)

2017 (ΠΟ.)
22.843

% 2017/16
(ΑΞΙΕ)
47,6%

% 2017/16
(ΠΟΟΣ.)
81,7%

417.357

12.570

615.941

10.746

1.635

600.258

318.640

5485,9%

19388,7%

101.069

124.734

420.827

522.802

316,4%

319,1%

251.497

40.860

392.932

70.647

56,2%

72,9%

286.787

604.595

392.730

1.165.488

36,9%

92,8%

624.536

1.075.928

376.020

889.843

-39,8%

-17,3%

628.806

62.970

357.077

35.668

-43,2%

-43,4%
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Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
6905'

3919'

7411'
7604'

8544'

8302'

2515'

3909'

2519'

3920'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεραμίδια, μζρθ
καπνοδόχων, αγωγοί
καπνοφ, αρχιτεκτονικζσ
διακοςμιςεισ και άλλα
κεραμευτικά είδθ για
τθν οικοδομικι
Ρλάκεσ, φφλλα & άλλεσ
επίπεδεσ μορφζσ,
αυτοκόλλθτα, από
πλαςτικζσ φλεσ, ζςτω
και ςε κυλίνδρουσ
Σωλινεσ από χαλκό
άβδοι και είδθ με
κακοριςμζνθ μορφι,
από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Σφρματα και καλϊδια
(& ομοαξονικά
καλϊδια) για
θλεκτροτεχνικι χριςθ,
μονωμζνα
Σιδθρικά και παρόμοια
είδθ, από κοινά
μζταλλα, για ζπιπλα,
πόρτεσ, ςκάλεσ,
παράκυρα, παντηοφρια
Μάρμαρα, τραβερτίνεσ
και άλλοι αςβεςτόλικοι
για πελζκθμα ι χτίςιμο,
φαινομενικισ
πυκνότθτασ >= 2,5, και
αλάβαςτρο, ζςτω και
χοντρικά κατεργαςμζνα
ι απλά κομμζνα
θτίνεσ αμινικζσ,
φαινολικζσ και
πολυουρεκάνεσ, ςε
αρχικζσ μορφζσ
Ανκρακικό μαγνιςιο
φυςικό μαγνθςίτθσ.
Μαγνθςία που
αποκτικθκε με τιξθ με
θλεκτριςμό
Ρλάκεσ, φφλλα κλπ.,
από πλαςτικζσ φλεσ μθ
κυψελϊδεισ, μθ
ενιςχυμζνα οφτε με
απανωτζσ ςτρϊςεισ,
οφτε όμοια
ςυνδυαςμζνα με άλλεσ
φλεσ

2016 (€)

2016 (ΠΟ.)

2017 (€)

2017 (ΠΟ.)

% 2017/16
(ΑΞΙΕ)
462,9%

% 2017/16
(ΠΟΟΣ.)
476,7%

61.887

863.314

348.377

4.979.020

4.852

306

310.269

298.226

6294,7%

97359,5%

567.213
91.433

101.786
22.851

295.779
289.237

45.758
70.348

-47,9%
216,3%

-55,0%
207,9%

107.238

22.157

278.570

44.564

159,8%

101,1%

837.065

217.765

260.796

46.231

-68,8%

-78,8%

68.403

641.647

245.301

2.189.044

258,6%

241,2%

72.620

33.537

228.280

89.450

214,3%

166,7%

184.069

610.000

213.367

717.000

15,9%

17,5%

274.847

112.442

180.792

73.205

-34,2%

-34,9%
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Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
3208'

8536'

8301'

7305'

9406'

8481'

3921'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρϊματα επίχριςθσ &
βερνίκια με βάςθ
ςυνκετικά πολυμερι ι
τροποποιθμζνα φυςικά
πολυμερι, διαλυμζνα
ςε μθ υδατϊδεσ μζςο
Συςκευζσ θλεκτρικζσ,
για το κλείςιμο, τθ
διακοπι, τθν
προςταςία ι τθ
ςφνδεςθ θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων (π.χ.
διακόπτεσ)
Λουκζτα, κλειδαριζσ
και ςφρτεσ αςφαλείασ
(που λειτουργοφν με
κλειδί, από κοινά
μζταλλα. Κλείςτρα,
ςυναρμογζσ κλείςτρων,
με κλειδαριά, από
κοινά μζταλλα. Κλειδιά
για τα είδθ αυτά, από
κοινά μζταλλα
Σωλινεσ, κυκλικισ
διατομισ και
εξωτερικισ διαμζτρου
< 406,4 mm, που
παράγονται από
πλατζα προϊόντα
ζλαςθσ από ςίδθρο ι
χάλυβα (π.χ.
ςυγκολλθμζνοι ι
καρφωμζνοι)
> 406,4 mm
Κτίρια
προκαταςκευαςμζνα,
ζςτω και ατελι ι μθ
ςυναρμολογθμζνα
υκμιςτικοί κρουνοί,
παρόμοιεσ ςυςκευζσ
για ςωλινεσ,
ατμολζβθτεσ
Ρλάκεσ, φφλλα,
μεμβράνεσ, ταινίεσ,
από πλαςτικζσ φλεσ,
ενιςχυμζνα, με
απανωτζσ ςτρϊςεισ, με
υπόκεμα ι όμοια
ςυνδυαςμζνα με άλλεσ
φλεσ

2016 (€)

2016 (ΠΟ.)

2017 (€)

2017 (ΠΟ.)
42.857

% 2017/16
(ΑΞΙΕ)
-29,9%

% 2017/16
(ΠΟΟΣ.)
-14,3%

169.739

50.035

118.988

26.467

699

108.872

2.146

311,3%

207,0%

217.403

19.392

105.470

9.357

-51,5%

-51,7%

93.833

97.470

93.518

112.853

-0,3%

15,8%

ø

ø

92.653

11.288

93.577

8.373

62.468

754

5.049

165

62.096

118.918

∞

∞

-33,2%

-91,0%

1129,9%

71971,5%
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Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
8538'

7616'
6802'

3206'

3209'

7610'

7304'

3214'

7606'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μζρθ που
προορίηονται
αποκλειςτικά ι κφρια
για ςυςκευζσ τθσ
κλάςθσ 8535, 8536 ι
8537, π.δ.κ.α.
Τεχνουργιματα από
αργίλιο, π.δ.κ.α.
Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για
λάξευςθ ι για τθν
οικοδομικι, φυςικζσ,
άλλεσ από ςχιςτόλικο,
επεξεργαςμζνεσ και
τεχνουργιματα
Χρωςτικζσ φλεσ
ανόργανεσ ι ορυκτζσ,
που δεν
κατονομάηονται αλλοφ
Χρϊματα επίχριςθσ και
βερνίκια με βάςθ
ςυνκετικά πολυμερι ι
τροποποιθμζνα φυςικά
πολυμερι,
διαςκορπιςμζνα ι
διαλυμζνα ςε
υδατϊδεσ μζςο
Καταςκευζσ και μζρθ
καταςκευϊν (π.χ.
γζφυρεσ και τμιματα
γεφυρϊν, πφργοι,
πυλϊνεσ, ςτφλοι,
κολόνεσ, ικριϊματα,
ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ,
πφλεσ, πόρτεσ,
παράκυρα, κακϊσ και
τα πλαίςια αυτϊν, από
αργίλιο
Σωλινεσ και κοίλα είδθ
με κακοριςμζνθ
μορφι, χωρίσ
ςυγκόλλθςθ, από
ςίδθρο ι χάλυβα
Στόκοσ υαλουργϊν,
κονίεσ ρθτίνθσ και
άλλεσ μαςτίχεσ (ςτόκοι)
Ελάςματα και ταινίεσ,
από αργίλιο, με πάχοσ
> 0,2 mm (εκτόσ από
ανεπτυγμζνα ελάςματα
και ταινίεσ)

2016 (€)

2016 (ΠΟ.)

2017 (€)

2017 (ΠΟ.)
1.235

% 2017/16
(ΑΞΙΕ)
903,0%

% 2017/16
(ΠΟΟΣ.)
410,3%

5.675

242

56.918

58.453

5.406

54.435

3.582

-6,9%

-33,7%

196.178

355.290

52.371

391.838

-73,3%

10,3%

114.141

54.173

49.072

22.583

-57,0%

-58,3%

114.237

97.123

47.040

7.258

-58,8%

-92,5%

498.671

51.534

40.382

5.609

-91,9%

-89,1%

ø

ø

28.275

19.115

∞

∞

30.463

68.488

25.888

49.078

-15,0%

-28,3%

544.120

215.364

22.450

7.835

-95,9%

-96,4%
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Κ.Δ.
(4ΨΘΦ.)
3917'

7306'

7325'

7007'

8537'

6902'

2523'

7904'

7407'

7324'

7905'

8404'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σωλινεσ κάκε είδουσ
και τα εξαρτιματά τουσ
ςυνδζςεισ, γωνίεσ,
αρμοί, από πλαςτικζσ
φλεσ
Σωλινεσ & κοίλα είδθ
με κακοριςμζνθ
μορφι, από ςίδθρο ι
χάλυβα
Τεχνουργιματα από
ςίδθρο ι χάλυβα, που
ζχουν χυτευκεί, π.δ.κ.α.
Μονό γυαλί
αςφαλείασ,
ςκλθρυμζνο και γυαλί
αςφαλείασ με
πολλαπλζσ επιφάνειεσ
Ρίνακεσ, πλάκεσ,
αναλόγια χειριςμοφ,
ζδρανα, ερμάρια και
άλλεσ βάςεισ
Τοφβλα, πλάκεσ,
πλακάκια και παρόμοια
κεραμευτικά είδθ για
τθν οικοδομικι,
πυρίμαχα
Τςιμζντα υδραυλικά,
ςτα οποία
περιλαμβάνονται και
εκείνα που δεν είναι ςε
ςκόνθ, με τθν ονομαςία
clinkers
άβδοι, είδθ με
κακοριςμζνθ μορφι
και ςφρματα, από
ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
άβδοι και είδθ με
κακοριςμζνθ μορφι,
από χαλκό, π.δ.κ.α.
Είδθ υγιεινισ ι
ευπρεπιςμοφ και τα
μζρθ αυτϊν, από
ςίδθρο ι χάλυβα
Ρλάκεσ, φφλλα και
ταινίεσ, από
ψευδάργυρο
Βοθκθτικζσ ςυςκευζσ
για λζβθτεσ τθσ κλάςθσ
8402 ι 8403

2016 (€)

2016 (ΠΟ.)

2017 (€)

2017 (ΠΟ.)
8.601

% 2017/16
(ΑΞΙΕ)
20134,3%

% 2017/16
(ΠΟΟΣ.)
429950,0%
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2

21.246

346.814

488.464

16.472

21.777

-95,3%

-95,5%

147.771

23.137

5.750

520

-96,1%

-97,8%

51.043

620

184

8

-99,6%

-98,7%

124.534

1.787

170

13

-99,9%

-99,3%

542.849

636.659

ø

ø

-100,0%

-100,0%

366.680

5.481.000

ø

ø

-100,0%

-100,0%

161.520

60.000

ø

ø

-100,0%

-100,0%

81.599

18.902

ø

ø

-100,0%

-100,0%

43.778

3.890

ø

ø

-100,0%

-100,0%

22.420

7.628

ø

ø

-100,0%

-100,0%

19.540

50.856

ø

ø

-100,0%

-100,0%

ΡΘΓΘ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Με βάςθ τισ αξίεσ (ςε €), ωσ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ
τθν Αίγυπτο το 2017, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., καταγράφονται οι
ακόλουκεσ:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Δ.Κ. 2713 (Οπτάνκρακασ από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από πετρζλαιο και άλλα
υπολείμματα λαδιϊν πετρελαίου ι αςφαλτοφχων ορυκτϊν): €28,41 εκατ.,
ποςότθτα 118.204 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 45,2% και ποςότθτασ κατά 69,9%
ζναντι του 2016
Δ.Κ. 7210 (Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ ςιδιρου / χάλυβα, πλάτουσ >= 600mm,
επιςτρωμζνα): €3,63 εκατ., ποςότθτα 5.558 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 39,2%
και ποςότθτασ κατά 21,9% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 3204 (υνκετικζσ οργανικζσ χρωςτικζσ φλεσ): €2,88 εκατ., ποςότθτα 1.635
τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 11,8% και ποςότθτασ κατά 21,2% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 7207 (Ημιτελι προϊόντα από ςίδθρο / χάλυβα): €2,39 εκατ., ποςότθτα
5.499 τόνοι, ζναντι μθδενικϊν εξαγωγϊν το 2016
Δ.Κ. 3816 (Πυρίμαχα τςιμζντα, κονιάματα, ςκυροδζματα): €2,21 εκατ.,
ποςότθτα 5.721 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 40% και ποςότθτασ κατά 52,2%
ζναντι του 2016
Δ.Κ. 3806 (Κολοφϊνια & ρθτινικά οξζα): €1,5 εκατ., ποςότθτα 876 τόνοι,
μείωςθ αξίασ κατά 27,5% και ποςότθτασ κατά 28,4% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 9405 (υςκευζσ και ςυςτιματα φωτιςμοφ): €615,94 χιλ., ποςότθτα 22,84
τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 47,6% και ποςότθτασ κατά 81,7% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 3925 (Εξοπλιςμόσ για καταςκευζσ από πλαςτικζσ φλεσ): €600,26 χιλ.,
ποςότθτα 319 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 5.486% και ποςότθτασ κατά 19.389%
ζναντι του 2016
Δ.Κ. 7212 (Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ, πλάτουσ <600mm, επιςτρωμζνα):
€420,83 χιλ., ποςότθτα 523 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 316,4% και ποςότθτασ
κατά 319,1% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 7308 (Καταςκευζσ & μζρθ καταςκευϊν, από ςίδθρο & χάλυβα): €392,93
χιλ., ποςότθτα 71 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 56,2% και ποςότθτασ κατά 72,9%
ζναντι του 2016
Δ.Κ. 4411 (Πλάκεσ - διαφράγματα από ίνεσ ξφλου): €392,73 χιλ., ποςότθτα
1.165 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 36,9% και ποςότθτασ κατά 92,8% ζναντι του
2016
Δ.Κ. 6810 (Σεχνουργιματα από τςιμζντο, ςκυρόδεμα, τεχνθτι πζτρα): €376,02
χιλ., ποςότθτα 890 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 39,8% και ποςότθτασ κατά 17,3%
ζναντι του 2016
Δ.Κ. 3922 (Είδθ υγιεινισ από πλαςτικζσ φλεσ): €357,08 χιλ., ποςότθτα 35,7
τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 43,2% και ποςότθτασ κατά 43,4% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 6905 (Κεραμίδια & άλλα κεραμευτικά είδθ για τθν οικοδομικι): €348,38
χιλ., ποςότθτα 4.979 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 462,9% και ποςότθτασ κατά
476,7% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 3919 (Πλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ, αυτοκόλλθτα, από πλαςτικζσ
φλεσ): €310,27 χιλ., ποςότθτα 298 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 6.295% και
ποςότθτασ κατά 97.359,5% ζναντι του 2016
Δ.Κ. 7411 (ωλινεσ από χαλκό): €295,78 χιλ., ποςότθτα 46 τόνοι, μείωςθ αξίασ
κατά 47,9% και ποςότθτασ κατά 55% ζναντι του 2016
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17. Δ.Κ. 7604 (Ράβδοι & είδθ κακοριςμζνθσ μορφισ από αλουμίνιο): €289,24 χιλ.,
ποςότθτα 70,35 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 216,3% και ποςότθτασ κατά 207,9%
ζναντι του 2016
18. Δ.Κ. 8544 (φρματα & καλϊδια, μονωμζνα): €278,57 χιλ., ποςότθτα 44,56
τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 159,8% και ποςότθτασ κατά 101,1% ζναντι του 2016
19. Δ.Κ. 8302 (ιδθρικά & παρόμοια μεταλλικά είδθ, για ζπιπλα, πόρτεσ,
παράκυρα, ςκάλεσ κλπ.): €260,8 χιλ., ποςότθτα 46,23 τόνοι, μείωςθ αξίασ
κατά 68,8% και ποςότθτασ κατά 78,8% ζναντι του 2016
20. Δ.Κ. 2515 (Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, χοντρικά κατεργαςμζνα ι απλϊσ
κομμζνα): €245,3 χιλ., ποςότθτα 2.189 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 258,6% και
ποςότθτασ κατά 241,2% ζναντι του 2016
21. Δ.Κ. 3909 (Ρθτίνεσ & πολυουρεκάνεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ): €228,28 χιλ.,
ποςότθτα 89,45 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 214,3% και ποςότθτασ κατά 166,7%
ζναντι του 2016
22. Δ.Κ. 2519 (Ανκρακικό μαγνιςιο, μαγνθςίτθσ): €213,37 χιλ., ποςότθτα 717
τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 15,9% και ποςότθτασ κατά 17,5% ζναντι του 2016
Ρεραιτζρω, διακρίνουμε τθν εξαφάνιςθ, το 2017, των ελλθνικϊν εξαγωγϊν
οριςμζνων κατθγοριϊν προϊόντων με ςχετικά αξιόλογεσ αξίεσ το 2016, κυρίωσ των
εξισ: (α) Δ.Κ. 6902 (πυρίμαχα κεραμικά τοφβλα και πλακάκια), με αξία €542,85 χιλ.
και (β) Δ.Κ. 2523 (τςιμζντα clinkers), με αξία €366,68 χιλ., το 2016.
6. Ειςαγωγικό κακεςτϊσ για τα δομικά υλικά ςτθν Αίγυπτο
Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των δομικϊν υλικϊν προζλευςθσ Ε.Ε. που εξάγονται
ςτθν Αίγυπτο, όπωσ και του ςυνόλου των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο,
απαλλάςςεται από δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ, με βάςθ τθν υπογραφείςα το
2001 Συμφωνία Σφνδεςθσ Ε.Ε.-Αιγφπτου, θ οποία ιςχφει και εφαρμόηεται από το
2004 και προβλζπει τθν εκατζρωκεν δαςμολογικι απελευκζρωςθ των αγροτικϊν
και βιομθχανικϊν προϊόντων (με μεταβατικζσ διατάξεισ, για οριςμζνεσ κατθγορίεσ,
15-ετοφσ διάρκειασ). Για τισ ιςχφουςεσ ειςαγωγικζσ διαδικαςίεσ και τουσ δαςμοφσ
που εφαρμόηονται ςτθν Αίγυπτο, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν
ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Market Access
Database, ςτθν διεφκυνςθ: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).
Επιπρόςκετα ςθμειϊνεται ότι, το αιγυπτιακό κράτοσ από τα μζςα Μαρτίου 2016
εφαρμόηει νζα νομοκεςία για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ειςαγόμενων αγακϊν, θ
οποία κεςπίηει ειδικι διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, επικεϊρθςθσ και εγγραφισ ςε
μθτρϊο εγκεκριμζνων αλλοδαπϊν παραγωγικϊν μονάδων (registration) που
δφνανται να εξάγουν προσ Αίγυπτο. Ρζραν των κακυςτεριςεων που δθμιουργεί το
εν λόγω κακεςτϊσ ςτουσ ξζνουσ εξαγωγείσ, τουσ επιβαρφνει επίςθσ με πρόςκετα
ςθμαντικά κόςτθ, τα οποία ςυνεπάγεται θ διαδικαςία προ-πιςτοποίθςθσ.
Θ εν λόγω προβλεπόμενθ διαδικαςία περιλαμβάνει τρία διαδοχικά ςτάδια
ενεργειϊν (πιςτοποίθςθ παραγωγικϊν μονάδων, επικεϊρθςθ προϊόντων προ τθσ
φόρτωςθσ και εγγραφι ςε «λευκι λίςτα»). Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου μπορεί να
προμθκεφςει κάκε ενδιαφερόμενο με τθν αιγυπτιακι νομοκεςία περί registration,
κακϊσ και καταλόγουσ κατθγοριϊν προϊόντων και παραγωγικϊν μονάδων που
εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ. Στα προϊόντα δομικϊν χριςεων που εμπίπτουν ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ διαδικαςίασ registration περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: (α) Είδθ
υγιεινισ από διάφορεσ φλεσ, Δ.Κ. 392210, 392220, 6910, 732410, 732421, 732429,
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741820, 75089020, 761520), (β) τοφβλα, πλάκεσ & πλακάκια, από πετρϊματα,
κεραμικά ι πυρίμαχα υλικά (Δ.Κ. 680210, 68022110, 68029110, 690440, 681019,
6907, 6908), (γ) ράβδοι από ςίδθρο / χάλυβα (Δ.Κ. 7213, 7214, 7215), (δ) υλικά
επζνδυςθσ δαπζδων (Δ.Κ. 3918, 401691), (ε) ςυςκευζσ A/C (Δ.Κ. 841510, 841581,
841582, 841583), (ςτ) είδθ φωτιςμοφ οικιακισ χριςθσ (Δ.Κ. 940510, 940520,
940530, 94054090).

Γ. Αγορά ακινιτων

1. Ρλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ Αιγφπτου και οι επιπτϊςεισ τουσ επί τθσ
αγοράσ ακινιτων
Η Αίγυπτοσ είναι θ πολυπλθκζςτερθ χϊρα τθσ Μ. Ανατολισ, θ τρίτθ
πολυπλθκζςτερθ ςτθν Αφρικι και θ 14θ ςε παγκόςμιο επίπεδο, με πλθκυςμό που
ζχει ξεπεράςει τα 97 εκατ. κατοίκουσ. Μεταξφ του 1994 και του 2014 ο πλθκυςμόσ
τθσ αυξικθκε κατά 46%, ενϊ ςυνεχίηει να αυξάνεται κατά 2,45% ςε ετιςια βάςθ. Ο
νεανικόσ πλθκυςμόσ (θλικίεσ κάτω των 25 ετϊν) αποτελεί πάνω από το 50% του
ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, εξαιτίασ τθσ υψθλισ γεννθτικότθτασ, γεγονόσ που
δθμιουργεί αυξθμζνεσ πρόςκετεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ.
Θ πλθκυςμιακι και οικιςτικι πίεςθ γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι ςτισ μεγάλεσ πόλεισ.
Σο τρζχον ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κατοικεί ςε πόλεισ ανζρχεται ςε 43,3%,
ενϊ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ μεγεκφνεται με μζςο ρυκμό 1,8% ετθςίωσ. Θ
μθτροπολιτικι περιοχι του Καΐρου ςτεγάηει πάνω από 19 εκατ. κατοίκουσ, ενϊ
εκείνθ τθσ Αλεξάνδρειασ περίπου 4,8 εκατ. Οι εκτιμιςεισ ςχετικά με τισ ετιςιεσ
οικιςτικζσ ανάγκεσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ποικίλουν ςε μεταξφ 350 χιλ. και 500 χιλ.
μονάδων.
Επίςθμα, ποςοςτό 27,8% των Αιγυπτίων ηει ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ, κακϊσ πάνω από
25 εκατ. πολίτεσ απολαμβάνουν μθνιαίου ειςοδιματοσ κατϊτερου των $32, ενϊ το
μζςο ετιςιο ειςόδθμα τθσ αιγυπτιακισ οικογζνειασ ανζρχεται ςε περίπου $2.900,
ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS). Εκτιμάται
δε, ότι ποςοςτό 3,2% του αιγυπτιακοφ πλθκυςμοφ διαβιεί ςε ςπίτια που είναι
ςχεδόν ετοιμόρροπα.
Κφριο διακφβευμα τθσ αιγυπτιακισ πολιτικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ αποτελεί θ
διευκόλυνςθ και θ αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν με κατϊτερα και μεςαία
ειςοδιματα ςτθ ςτζγαςθ. Ραρά τισ ςυντονιςμζνεσ και μακράσ διάρκειασ
προςπάκειεσ τόςο του δθμόςιου, όςο και του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και κρατικϊν επιδοτιςεων ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ, θ
ελλιπισ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πιςτϊςεισ για μεγάλθ μερίδα του αιγυπτιακοφ
πλθκυςμοφ παραμζνει κεντρικό πρόβλθμα που επιβραδφνει τθν ικανοποίθςθ τθσ
ηιτθςθσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων. Ωσ αποτζλεςμα, θ κφρια αγορά ςτόχοσ
τθσ εγχϊριασ αγοράσ ακινιτων υπιρξε και παραμζνει το τμιμα εκείνο του
πλθκυςμοφ με υψθλά ειςοδιματα, που αποτελεί περίπου το 10% του ςυνολικοφ
πλθκυςμοφ και αντιςτοιχεί ςτο 25% του ςυνόλου τθσ εγχϊριασ δαπάνθσ.
Γενικότερα, οι μεγάλοι, αλλά και μικρότεροι, παίκτεσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ
καταςκευϊν και ακινιτων, κεωροφν ότι θ εμπλοκι του κράτουσ ςτουσ εν λόγω
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κλάδουσ με απϊτερο ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ, αποφζρει οικονομικά οφζλθ
τα οποία διαχζονται υπό μορφι κζςεων εργαςίασ και υψθλότερων μιςκολογικϊν
απολαβϊν ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι οικονομία. Επίςθσ, εκφράηεται θ προςδοκία
ότι, θ τρζχουςα «ακμι» του αιγυπτιακοφ κλάδου καταςκευϊν και τθσ αγοράσ
ακινιτων, ςε ςυνδυαςμό με τισ νομοκετικζσ προςπάκειεσ περιοριςμοφ των
διοικθτικϊν εμποδίων και κακυςτεριςεων, ενδζχεται να φζρει και ζνα «κφμα»
ξζνων real estate developers που κα επενδφςουν ςτθν Αίγυπτο.
2. Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικιςτικι ανάπτυξθ τθσ Αιγφπτου
Το αιγυπτιακό κράτοσ, δεδομζνου του υψθλοφ ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ, τθσ
υψθλισ ηιτθςθσ νζων κατοικιϊν που εκτιμάται ςε 350-500 χιλ. μονάδεσ ετθςίωσ (και
τθσ χαμθλότερθσ προςφοράσ, τθσ τάξεωσ των 300 χιλ. μονάδων ετθςίωσ), κακϊσ και
των αναγκϊν τθσ ογκϊδουσ μερίδασ του πλθκυςμοφ που διακζτει χαμθλά
ειςοδιματα, ζχει ςτο διάςτθμα τθσ τελευταίασ δεκαετίασ επιδοκεί ςε ποικίλεσ
παρεμβάςεισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ ςτζγαςθ και τθν κατά το
δυνατόν μείωςθ του ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ. Ιδιαίτερα θ κυβζρνθςθ Al Sisi ζχει
εφαρμόςει ςυντονιςμζνα προγράμματα επιδοτιςεων των ςτεγαςτικϊν δανείων και
των διαφόρων χρθματοδοτιςεων για απόκτθςθ κατοικίασ. Κυρίωσ ωςτόςο, το
αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί εκτεταμζνα προγράμματα καταςκευισ νζων
κατοικιϊν, ςε ςυνζχεια μεγάλου προγράμματοσ που εξαγγζλκθκε το 2011 και
περιελάμβανε τθν καταςκευι 1 εκατ. οικιςτικϊν μονάδων για πολίτεσ χαμθλοφ
ειςοδιματοσ. Θ υλοποίθςθ του ωσ άνω μεγάλου προγράμματοσ ζχει υπάρξει
εξαιρετικά βραδεία, κακϊσ ζωσ το τζλοσ του 2017 είχαν καταςκευαςτεί μόλισ 250
χιλ. κατοικίεσ, ωςτόςο θ κυβζρνθςθ Al Sisi ζχει δεςμευκεί για επιτάχυνςθ των
ςχετικϊν διαδικαςιϊν, με ςτόχο να προςτεκοφν άμεςα ςτο δυναμικό του
προγράμματοσ ακόμθ 400 χιλ. νζεσ κατοικίεσ, ανεβάηοντασ το ςυνολικό αρικμό των
ετοιμοπαράδοτων κατοικιϊν για χαμθλά ειςοδιματα ςτισ 650 χιλ. Οι εν λόγω
κατοικίεσ διατίκενται ςε τιμζσ περί τισ EGP154.000 (περίπου $8.700 με τρζχουςεσ
ιςοτιμίεσ), με μικρι προκαταβολι τθσ τάξεωσ των EGP9.000. Το Φεβρουάριο του
2018, το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου διλωςε ότι τα
τελευταία τζςςερα χρόνια καταςκευάςτθκαν και πωλικθκαν από τθν κυβζρνθςθ 1,7
εκατ. κατοικίεσ.
Σο αιγυπτιακό κράτοσ εργάηεται εξάλλου προσ τθν κατεφκυνςθ παροχισ ςτζγαςθσ
ςε ςτρϊματα μεςαίου ειςοδθματικοφ επιπζδου, δια του προγράμματοσ Dar Misr,
το οποίο ςτοχεφει τθν παράδοςθ 150 χιλ. νζων κατοικιϊν ςε οκτϊ πόλεισ. Το εν
λόγω πρόγραμμα εγκαινιάςτθκε το 2014 και ςιμερα βρίςκονται ςε εξζλιξθ
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςε 26.000 νζεσ κατοικίεσ ανά τθν επικράτεια, ςτο πλαίςιό
του. Οι τιμζσ των κατοικιϊν του εν λόγω προγράμματοσ κυμαίνονται ςε μεταξφ
EGP255.000 (περίπου $14.350) για διαμερίςματα επιφάνειασ 100 τετρ. μζτρων ςτθν
περιοχι Sadat City (περίπου 100 χλμ. από το Κάιρο) και EGP637.500 ($35.800) για
διαμερίςματα 150 τετρ. μζτρων ςτθν περιοχι New Cairo, ςτα ανατολικά περίχωρα
του Καΐρου. Οι υποψιφιοι αγοραςτζσ προκαταβάλλουν 10% τθσ αξίασ του ακινιτου
ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ, και ακόμθ 10% όταν επιλεγοφν –δια
ςυςτιματοσ κλιρωςθσ- να αγοράςουν κάποιο ςυγκεκριμζνο ακίνθτο.
Θ κυβζρνθςθ Al Sisi, προκειμζνου να αντιμετωπίςει τα αδιζξοδα που
δθμιουργοφςαν παλαιότερεσ πολιτικζσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ, ζχει υιοκετιςει
πολιτικι που ςυνίςταται ςτθ διενζργεια μαηικϊν δθμοςίων επενδφςεων ςτθν
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οικιςτικι ανάπτυξθ, ιδίωσ δε δια τθσ δθμιουργίασ νζων πόλεων. Τθν καταςκευι
των νζων πόλεων και οικιςμϊν διαχειρίηεται θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων
(NUCA), ενϊ προςδοκάται ότι μζςω των εν λόγω ζργων κα αντιμετωπιςτεί τόςο το
ςτεγαςτικό ζλλειμμα, όςο και το πρόβλθμα των άτυπων οικιςμϊν και κα
προςφερκεί ςτζγθ ςε όλουσ τουσ Αιγφπτιουσ, όλων των ειςοδθματικϊν βακμίδων.
Σφμφωνα με πρόςφατεσ εκτιμιςεισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, μεταξφ 12 και 20
εκατ. Αιγφπτιοι κατοικοφν ακόμθ ςιμερα ςε άτυπουσ οικιςμοφσ.
Υλοποιϊντασ τον οικιςτικό ςχεδιαςμό τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, θ Αρχι Νζων
Αςτικϊν Κοινοτιτων (NUCA) ενζκρινε ςτθ διάρκεια του 2018 τουσ πολεοδομικοφσ
ςχεδιαςμοφσ 18 ςυνολικά μεγάλων οικιςτικϊν ζργων ςε 8 νζεσ πόλεισ ανά τθν
Αίγυπτο. Τα ζργα αυτά κα εκτελεςτοφν ςε ςυνολικζσ εκτάςεισ 2.375 feddans (1
feddan = 4.200 τετρ. μζτρα, ιτοι περίπου 9,97 εκατ. τετρ. μζτρα), προςφζροντασ
πάνω από 15.000 άμεςεσ και ζμμεςεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Τα εν λόγω οικιςτικά
ζργα αφοροφν τισ περιοχζσ New Cairo, 6th of October City, Hadayek October, Obour,
Sheikh Zayed, EL Shorouk, New Sohag και New Assiut.
Το κυβερνθτικό πρόγραμμα προςφοράσ οικιςτικϊν μονάδων, κακϊσ και οικοπζδων
για καταςκευι κατοικιϊν, εμπορικϊν χϊρων και χϊρων γραφείων για το οικονομικό
ζτοσ 2018/19, το οποίο υλοποιείται ιδθ από τθν αρμόδια Αρχι Νζων Αςτικϊν
Κοινοτιτων (NUCA) περιλαμβάνει τθ διάκεςθ μεγάλου αρικμοφ τόςο ζτοιμων
οικιςτικϊν μονάδων, όςο και οικοπζδων προσ καταςκευι ακινιτων διαφόρων
χριςεων, με βαςικοφσ ςτόχουσ κατ’ αρχάσ τθν ικανοποίθςθ των οικιςτικϊν αναγκϊν
του πλθκυςμοφ, αλλά και τθν επζκταςθ των αςτικϊν γαιϊν και τθν καταπολζμθςθ
φαινομζνων παράνομθσ εμπορίασ και μεςιτείασ κρατικϊν γαιϊν. Σφμφωνα με τθν
κυβζρνθςθ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 76.211 οικόπεδα οικιςτικϊν και
εμπορικϊν χριςεων ςε νζεσ πόλεισ, κακϊσ επίςθσ τθ διάκεςθ 74.163 οικοπζδων
που κα εκχωρθκοφν με τθ μζκοδο τθσ δθμόςιασ κλιρωςθσ. Επιπλζον, περιλαμβάνει
τθ διάκεςθ 788 οικοπζδων για καταςκευι χϊρων γραφείων και υπθρεςιϊν ςε 18
νζεσ πόλεισ, 41 ανάλογων οικοπζδων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κοινωνικισ
ςτζγαςθσ και 39 ακόμθ οικοπζδων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςτζγαςθσ για
μεςαία ειςοδθματικά ςτρϊματα με τίτλο “Dar Misr”.
Σφμφωνα με ςτοιχεία του Υπουργείου Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ, περίπου 100 χιλ.
οικιςτικζσ μονάδεσ πρόκειται να διατεκοφν ςταδιακά ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ
νζων πόλεων, ςυμπεριλαμβανομζνων 43.133 κατοικιϊν ςτο πλαίςιο του εκνικοφ
προγράμματοσ ςτζγαςθσ “Sakan Misr”, 35.016 κατοικιϊν ςτο πλαίςιο του
προαναφερκζντοσ προγράμματοσ “Dar Misr”, 2.000 κατοικιϊν ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, 1.320 κατοικιϊν ςτο κζντρο τθσ νζασ πόλθσ του Ελ
Αλαμζιν, 7.527 κατοικιϊν ςτθ νζα πόλθ τθσ Mansoura, κακϊσ και 1.392 και 6.112
πολυτελϊν κατοικιϊν ςτισ νζεσ πόλεισ Mansoura και Ελ Αλαμζιν, αντίςτοιχα.
Ράντοτε ςφμφωνα με το Υπουργείο, από το 2014 ζωσ το τζλοσ του 2017, ζχουν
διατεκεί ςυνολικά 192.397 οικόπεδα γθσ διαφόρων χριςεων, ςτο πλαίςιο των
οικιςτικϊν προγραμμάτων τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ.
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ δραςτθριοποιείται όχι μόνον επενδυτικά, αλλά και
νομοκετικά προκειμζνου να βοθκιςει τθν οικιςτικι ανάπτυξθ ςτθ χϊρα,
υιοκετϊντασ για παράδειγμα πολιτικζσ που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ των
ςτεγαςτικϊν δανείων, κακϊσ και εκχωρϊντασ κρατικζσ γαίεσ για τθν υλοποίθςθ
οικιςτικϊν projects. H αρμόδια Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων (NUCA) είχε ζωσ το
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τζλοσ του 2016 διακζςει πάνω από 80.000 οικόπεδα κρατικϊν γαιϊν ςτθν αγορά,
προσ ανάπτυξθ οικιςτικϊν projects.
Οι ανωτζρω προςπάκειεσ του αιγυπτιακοφ κράτουσ να αντιμετωπίςει το ζντονο
ςτεγαςτικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ, ζχουν επανειλθμμζνα δεχκεί κριτικι από
αρκετοφσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ, οι οποίοι παρατθροφν ότι ιδιαίτερα οι νζεσ
κατοικίεσ που προορίηονται για πολίτεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ κα είναι
υπερβολικά ακριβζσ για το 40% περίπου τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτόχου. Τοφτο
διότι, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), ςτο
διάςτθμα τθσ τελευταίασ 13ετίασ οι τιμζσ των κατοικιϊν ζχουν καταγράψει ετιςια
άνοδο τθσ τάξεωσ του 14%, ενϊ τα μζςα ειςοδιματα ςτθν Αίγυπτο αυξάνονται κατά
περίπου 1% ετθςίωσ.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ εκτιμιςεισ, δεδομζνου ότι τα μζγιςτα προβλιματα που
αντιμετϊπιηε ανζκακεν θ οικιςτικι ανάπτυξθ ςτθν Αίγυπτο οφείλονταν ςτθν ζλλειψθ
γθσ και ςτθν τιμολόγθςθ των ακινιτων, κεωρείται ότι οι ευνοϊκζσ ωσ άνω πολιτικζσ
τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ κα ωφελιςουν τελικϊσ περαιτζρω τισ εγχϊριεσ
καταςκευζσ ακινιτων και εν γζνει τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτθ χϊρα.
Τον Ιοφλιο 2018, θ Αίγυπτοσ ξεκίνθςε ςυνομιλίεσ με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, με
ςκοπό τθ ςυγκρότθςθ ταμείου $500 εκατ. για τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων
κοινωνικισ ςτζγαςθσ τθσ χϊρασ που απευκφνονται ςε νοικοκυριά χαμθλοφ
ειςοδιματοσ. Θ Ραγκόςμια Τράπεηα, ςθμειωτζον, είχε χρθματοδοτιςει, αρχικά, τα
προγράμματα κοινωνικισ ςτζγαςθσ ςτθν Αίγυπτο με άλλα $500 εκατ. το 2015, με
βαςικοφσ ςτόχουσ τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν ιδιοκτθςία και ενοικίαςθσ
κατοικιϊν για νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ ςτθ χϊρα.
Το καλοκαίρι 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ υπζγραψε ςτο Κάιρο ςυμφωνία με τθν
Ε.Ε. και το γερμανικό οργανιςμό αναπτυξιακισ / τεχνικισ ςυνεργαςίασ GIZ, με
αντικείμενο τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ αξίασ €30 εκατ. κατά τθν προςεχι
τετραετία, με ςκοπό τθν καταςκευι υποδομϊν κοινωφελϊν υπθρεςιϊν ςε 9
παραγκουπόλεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καΐρου. Το εν λόγω πρόγραμμα
χρθματοδοτείται από επιχορθγιςεισ τθσ Ε.Ε. και του γερμανικοφ Υπουργείου
Οικονομικισ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ.
3. Ρροςφορά και ηιτθςθ ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων
Κατοικίεσ:
Θ αιγυπτιακι αγορά ακινιτων χαρακτθρίηεται από ζνα μόνιμο ςτεγαςτικό ζλλειμμα
τθσ τάξεωσ των 3 εκατ. οικιςτικϊν μονάδων. Στισ αρχζσ του 2018, θ ετιςια
προςφορά κατοικιϊν για άτομα χαμθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου ανερχόταν ςε
πλθςίον των 30.000 μονάδων. Το χαμθλό επίπεδο τθσ προςφοράσ, ςε ςυνδυαςμό με
τισ τεράςτιεσ οικιςτικζσ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτθ χϊρα, ϊκθςε τθν κυβζρνθςθ Al
Sisi να καταςτιςει τθν επίλυςθ του οικιςτικοφ προβλιματοσ κεντρικό ςθμείο τθσ
ατηζντασ τθσ, ζχοντασ επενδφςει κατά τθν περίοδο μζςα 2014-τζλοσ 2016 κονδφλια
φψουσ περίπου $2,83 δις. ςε ζργα οικιςτικισ ανάπτυξθσ, πολφ περιςςότερα από
εκείνα που είχαν επενδυκεί ςτο διάςτθμα τθσ εικοςαετίασ 1996-2016, που
ανζρχονταν ςε $1,98 δις. με τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ). Θ τάςθ για ολοζνα αυξανόμενεσ
δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε ζργα οικιςτικισ ανάπτυξθσ κακίςταται διαρκϊσ εντονότερθ,
με τισ ςχετικζσ δαπάνεσ να εμφανίηονται ςτον κρατικό προχπολογιςμό του
οικονομικοφ ζτουσ 2016/17 αυξθμζνεσ κατά 276%.
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Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ ετιςια ηιτθςθ για κατοικίεσ –και γενικότερα
ακίνθτα- που απευκφνονται ςε χριςτεσ μεςαίου προσ ανϊτερου ειςοδθματικοφ
επιπζδου, υπολογίηεται ςε 90.000 μονάδεσ, δεδομζνου του υψθλοφ αρικμοφ γάμων
(εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατ. γάμοι λαμβάνουν χϊρα κάκε χρόνο) και ςυνεπϊσ
ατόμων που ειςζρχονται ςτθν αγορά κατοικίασ (2,5 εκατ. άτομα το χρόνο). Θ υψθλι
ηιτθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμογραφικι πίεςθ, αλλά και τον υψθλό πλθκωριςμό
και τουσ ποικίλουσ περιοριςμοφσ που ιςχφουν ςτισ μεταφορζσ κεφαλαίων, είναι
παράγοντεσ που ωκοφν ςθμαντικι μερίδα του αιγυπτιακοφ πλθκυςμοφ, που ζχει τθ
δυνατότθτα, να επενδφςει ςτθν αγορά ακινιτων. Χαρακτθριςτικι εκδιλωςθ τθσ
υψθλισ ηιτθςθσ που δθμιουργεί ο υψθλόσ αρικμόσ γάμων αποτελεί το γεγονόσ ότι
οι νζεσ οικιςτικζσ μονάδεσ πωλοφνται εξαιρετικά γριγορα, με το ποςοςτό των
πωλιςεων προτοφ ακόμθ ολοκλθρωκεί θ καταςκευι των νζων κατοικιϊν να
πλθςιάηει το 70% με 80% του ςυνόλου αυτϊν.
Σφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων, θ προςφορά από
πλευράσ κράτουσ μεγαλφτερων εκτάςεων κρατικισ γθσ προσ ανάπτυξθ από ότι τα
προθγοφμενα χρόνια, δεν επαρκεί για να καλυφκεί το κενό μεταξφ προςφοράσ και
ηιτθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά ακινιτων. Σφμφωνα με κλαδικζσ πθγζσ, το κράτοσ
πρζπει κεωρθτικά να προςφζρει ςε ετιςια βάςθ περίπου 94,4 εκατ. τετρ. μζτρα
εκτάςεων προσ οικοδόμθςθ ϊςτε να καλφπτονται οι εγχϊριεσ ανάγκεσ, ενϊ ςτθν
πράξθ μόλισ 12 εκατ. τετρ. μζτρα οικοδομοφνται κάκε χρόνο, με αποτζλεςμα να
δθμιουργείται ετιςιο ζλλειμμα ςτθν ανάπτυξθ ακινιτων τθσ τάξεωσ άνω των 80
εκατ. τετρ. μζτρων. Θ τρζχουςα τάςθ ζγκειται ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων από κοινοφ
ανάπτυξθσ και διαμοιραςμοφ των εςόδων μεταξφ κράτουσ και ιδιωτικϊν ομίλων
real estate developers, με ςκοπό τον επιμεριςμό του υψθλοφ κόςτουσ αγοράσ γθσ
και τθν ανακοφφιςθ του οικονομικοφ βάρουσ για τουσ επιμζρουσ ιδιωτικοφσ
ομίλουσ. Θ εν λόγω τάςθ είναι ςχετικά νζα και αυτι τθ ςτιγμι «δοκιμάηεται» ςτθν
πράξθ από τουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ.
Προςφορά κατοικιϊν ςτθν Αίγυπτο (ςε χιλ. μονάδεσ)
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Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι, εξαιτίασ των ςτρεβλϊςεων που υπάρχουν ςτθν αγορά
ακινιτων, παρατθρείται το παράδοξο πλθκϊρασ νεόδμθτων ακατοίκθτων
ακινιτων –τα οποία προφανϊσ δεν ζχει καταςτεί δυνατό να διατεκοφν ςτθν αγοράςε μία χϊρα θ οποία πάςχει από υψθλότατο ςτεγαςτικό ζλλειμμα. Σφμφωνα με
ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), ο αρικμόσ των ακινιτων
που βρίςκονται υπό καταςκευι ι είναι ακατοίκθτα εκτιμάται ςε 12,8 εκατ. ςε
ολόκλθρθ τθν επικράτεια, με το μζςο ποςοςτό κενϊν κατοικιϊν να ανζρχεται ςε
27,5%, και ςε οριςμζνεσ περιοχζσ ακόμθ και ςτο 90%, παρά τισ εκπτϊςεισ που
προςφζρονται ςτθν αγορά μεταπϊλθςθσ, κακϊσ και τθν κακιζρωςθ ευνοϊκϊν
περιόδων και όρων αποπλθρωμισ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ εκπροςϊπων του
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κλάδου, θ μθ επιτυχισ διάκεςθ νεόδμθτων κατοικιϊν οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν
ανεπαρκι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ των ςτεγαςτικϊν δανείων, θ οποία βρίςκεται ςτθν
Αίγυπτο ςε νθπιακι κατάςταςθ, κυρίωσ εξαιτίασ του υψθλοφ επιπζδου των
εγχϊριων επιτοκίων εντόσ του ζντονα πλθκωριςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςτισ
άκαμπτεσ και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν εγγραφι τθσ γθσ, ωσ
προχπόκεςθ μάλιςτα για τθ λιψθ ςτεγαςτικοφ δανείου.
Η προςφορά χϊρων γραφείων:
Ζνασ κλάδοσ ο οποίοσ υπζφερε ζντονα από τθν υποτίμθςθ τθσ λίρασ και τισ
οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ τθσ κυβζρνθςθσ, υπιρξε εκείνοσ τθσ προςφοράσ χϊρων
γραφείων. Ωσ αποτζλεςμα, τα ποςοςτά κενϊν χϊρων γραφείων βαίνουν
αυξανόμενα, ενϊ από τθν άλλθ οι τιμζσ των ενοικίων τουσ βαίνουν φκίνουςεσ ςτθν
κεντρικι επιχειρθματικι ςυνοικία του New Cairo, ςτα περίχωρα του Καΐρου. Οι
μζςεσ τιμζσ ενοικίαςθσ ζχουν πζςει από το επίπεδο των $35 ανά τετρ. μζτρο ςε
περίπου $25 ανά τετρ. μζτρο, με τισ πραγματικζσ τιμζσ να τείνουν περιςςότερο προσ
τα $22 ανά τετρ. μζτρο. Στθν περιοχι του κζντρου του Καΐρου, που αποτελεί ςτζγθ
κυρίωσ για επιχειριςεισ που ςυναλλάςςονται με το κράτοσ, οι ανϊτατεσ τιμζσ
κυμαίνονται περί τα $27 ανά τετρ. μζτρο. Στο ςφνολο τθσ αγοράσ χϊρων γραφείων,
το ποςοςτό κενότθτασ αυξικθκε από 25% το δεφτερο τρίμθνο του 2016 ςε 27% το
δεφτερο τρίμθνο του 2017.
Στα τζλθ του 2016, οι τιμζσ αγοράσ κενϊν γραφείων ανά τετρ. μζτρο κυμαίνονταν
από $240 ςτο δυτικό Κάιρο ςε $420 ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ππωσ αναφζρουν
παράγοντεσ τθσ αγοράσ, οι πιο προςιτζσ τιμζσ γραφείων ςτισ περιοχζσ που
βρίςκονται ςτα περίχωρα του Καΐρου, ςε ςυνδυαςμό με τισ νεότερεσ και καλισ
ποιότθτασ υποδομζσ, ζχουν δθμιουργιςει ρεφμα, ιδιαίτερα μικρομεςαίων
επιχειριςεων οι οποίεσ μεταςτεγάηονται εκεί, όπωσ λ.χ. ςτθν 6th of October City. Οι
επιχειριςεισ αυτζσ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι νεοφυείσ, αναηθτοφν ςυνικωσ
χϊρουσ γραφείων μικρισ επιφάνειασ, αςκϊντασ ανοδικι πίεςθ ςτισ τιμζσ τουσ.
Ενϊ το 2016 το ενδιαφζρον των επενδυτϊν υπιρξε ςχετικά αυξθμζνο για τθν αγορά
γραφείων, το 2017, ιδιαίτερα με το εξαιρετικά υψθλό επίπεδο των τραπεηικϊν
επιτοκίων που πλθςίαςαν το 20%, παρατθρικθκε μείωςθ τθσ ηιτθςθσ. Σφμφωνα με
κλαδικζσ εκτιμιςεισ, τα ωσ άνω ποςοςτά κενότθτασ ενδζχεται να μειωκοφν μόνον
εφ’ όςον οι εγχϊριοι real estate developers αναμορφϊςουν τουσ υφιςτάμενουσ
χϊρουσ γραφείων ςε μικρότερου μεγζκουσ, πλιρωσ εξοπλιςμζνουσ, που φαίνεται
ότι προςελκφουν περιςςότερο τισ επιχειριςεισ ςτθν παροφςα φάςθ.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, εξαιτίασ τθσ διαρκοφσ υποτίμθςθσ τθσ
αιγυπτιακισ λίρασ από το Νοζμβριο 2016 ζωσ ςιμερα, αρκετά ςυμβόλαια μίςκωςθσ
γραφείων και επαγγελματικϊν χϊρων βρίςκονται υπό αναδιαπραγμάτευςθ.
Ωςτόςο, ςθμαντικι μερίδα των ιδιοκτθτϊν, και ιδιαίτερα εκείνοι που είναι
επενδυτζσ από τισ χϊρεσ του Κόλπου, δείχνει απροκυμία για τθ διενζργεια τζτοιου
είδουσ διαπραγματεφςεων ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςτουσ ενοίκουσ,
δεδομζνου ότι επιδιϊκει αποδόςεισ ςε δολλάρια. Οι ίδιεσ κλαδικζσ πθγζσ
μαρτυροφν ότι οριςμζνοι επιχειρθματικοί κλάδοι επιδεικνφουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον και αυξθμζνθ ηιτθςθ προσ ενοικίαςθ χϊρων γραφείων, μάλλον εξαιτίασ
τθσ παρατθροφμενθσ ανάκαμψθσ τθσ αιγυπτιακισ βιομθχανίασ, πιο ςυγκεκριμζνα
ςτουσ κλάδουσ καταναλωτικϊν προϊόντων ταχείασ κυκλοφορίασ και χθμικϊν
προϊόντων.

56

Προςφορά χϊρων γραφείων ςτθν Αίγυπτο (ςε χιλ. τετρ. μζτρα)
1200
1000
800
600
400

Ρροςφορά γραφείων (ςε χιλ.
τετρ. μζτρα)

200
0

ΡΘΓΘ: JLL Cairo Real Estate Market Overview, Q3 2017

Σφμφωνα με πρόςφατεσ κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ ςυνολικι προςφορά χϊρων
γραφείων αϋ τάξεωσ ςτθν περιοχι του Καΐρου ανζρχεται ςε 958.000 τετρ. μζτρα, θ
οποία αναμζνεται να αυξθκεί ςε βραχυπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα. Στθ διάρκεια
του 2017 προςτζκθκαν 70.000 τετρ. μζτρα ςτθ ςυνολικι προςφορά χϊρων
γραφείων, εκ των οποίων περίπου 60.000 τετρ. μζτρα αφοροφςαν το μεγάλο
εμπορικό ςυγκρότθμα Cairo Festival City, ςτα περίχωρα του Καΐρου. Στθ διάρκεια
του 2018 εκτιμάται ότι κα προςτεκοφν ςτθ ςυνολικι προςφορά χϊρων γραφείων
ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καΐρου ακόμθ 66.000 τετρ. μζτρα, κυρίωσ υπό τθ μορφι
ετοιμοπαράδοτων παλαιότερων χϊρων των οποίων θ καταςκευι ολοκλθρϊνεται
τϊρα, εξαιτίασ των δυςκολιϊν που ςθμειϊκθκαν ςτισ καταςκευζσ νζων χϊρων κατά
τθ διετία 2016/2017.
Σφμφωνα με κλαδικζσ πθγζσ, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για
χϊρουσ γραφείων αφορά τθ μθτροπολιτικι περιοχι Καΐρου, θ οποία ςυγκεντρϊνει
περί το 95% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ, με το 85% αυτισ να επικεντρϊνεται ςτο
προάςτιο New Cairo. Κατά τισ ωσ άνω πθγζσ, υφίςταται ιςχυρι τρζχουςα ηιτθςθ για
χϊρουσ μικρϊν γραφείων, θ οποία εκδθλϊνεται κυρίωσ από πλευράσ νεοφυϊν
επιχειριςεων, επιχειριςεων που παρζχουν υπθρεςίεσ υγείασ, κακϊσ και επενδυτϊν
τθσ αγοράσ ακινιτων. Σθμαντικό μεταξφ των υπό υλοποίθςθ επενδυτικϊν ζργων που
αφοροφν μικροφσ και μεςαίου μεγζκουσ χϊρουσ γραφείων αποτελεί το project του
ομίλου Al Futtaim με τίτλο “Podium”, το οποίο αναμζνεται να προςκζςει ωσ το τζλοσ
του 2018 ςυνολικά 35.000 τετρ. μζτρα επαγγελματικϊν χϊρων ςτο εμπορικό
ςυγκρότθμα Cairo Festival City.
Ππωσ παρατθροφν κλαδικοί αναλυτζσ, οι απότομεσ αυξιςεισ των ενοικίων γραφείων
τα τελευταία χρόνια, περιςςότερο απότομεσ από τισ αντίςτοιχεσ αυξιςεισ των τιμϊν
πϊλθςθσ, ζχουν καταςτιςει περιςςότερο αποδοτικι τθν αγορά τζτοιων χϊρων,
επιςθμαίνοντασ ότι οι τιμζσ ενόσ μικροφ, πλιρωσ εξοπλιςμζνου γραφείου ςε καλι
τοποκεςία κυμαίνονται ςε μεταξφ $1.850 και $2.250 ανά τετρ. μζτρο, κακιςτϊντασ
εξαιρετικά επικερδι τθν ενδεχόμενθ επενδυτικι τοποκζτθςθ ςε αυτό, με αποδόςεισ
που μποροφν να φκάςουν ακόμθ και το 20%. Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ εκτιμιςεισ,
θ ανάπτυξθ εμπορικϊν ςυγκροτθμάτων ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ δεν αποτελεί
πλζον, όπωσ κατά το πρόςφατο παρελκόν, επιτυχι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ ςτθν
Αίγυπτο, ενϊ αντικζτωσ, ευνοείται θ καταςκευι εμπορικϊν χϊρων μεικτισ χριςθσ,
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με ςυνδυαςμό λιανεμπορικϊν, οικιςτικϊν, ξενοδοχειακϊν και επαγγελματικϊν
χϊρων γραφείων.
4. Οι τρζχουςεσ τάςεισ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων
Θ ηιτθςθ κατοικιϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καΐρου, θ οποία ςυνεχίηει να
επεκτείνεται με γοργοφσ ρυκμοφσ, εξακολοφκθςε να υπερκαλφπτει τθν προςφορά,
τόςο το 2016, όςο και το 2017 και κατά τθ μζχρι τϊρα διάρκεια του 2018. Ενϊ το
2015 είχε χαρακτθριςτεί από αφξθςθ των τιμϊν των ακινιτων εξαιτίασ του υψθλοφ
επιπζδου ηιτθςθσ, το 2016 ςθμειϊκθκε πτϊςθ των ενοικίων και των πωλιςεων του
κλάδου ακινιτων, με τθ μζςθ αξία πωλιςεων κατοικιϊν ςτο Κάιρο να μειϊνεται
κατά 40%-50% ςε ετιςια βάςθ.
Θ υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ και θ ζλλειψθ ξζνου ςυναλλάγματοσ άςκθςαν
το 2016 ανάμικτεσ επιδράςεισ ςτθν αγορά ακινιτων. Από τθ μία πλευρά, όςον
αφορά τισ νζεσ κατοικίεσ, θ αγορά ςυνζχιςε ςθμειϊνει πρόοδο, υιοκετϊντασ
περιςςότερο μακροπρόκεςμουσ και ευζλικτουσ όρουσ αποπλθρωμισ και
επιβραδφνοντασ τισ παραδόςεισ κατοικιϊν εκτόσ ςχεδίου. Από τθν άλλθ πλευρά
ωςτόςο, θ δευτερογενισ αγορά, των υφιςτάμενων κατοικιϊν, ςθμείωςε απόλυτθ
ςταςιμότθτα και απότομθ πτϊςθ ρευςτότθτασ, κακϊσ οι ιδιοκτιτεσ αιςκάνκθκαν
πωσ τα ςπίτια τουσ ζχαςαν περίπου το 50% τθσ δολλαριακισ τουσ αξίασ,
αντιδρϊντασ είτε υψϊνοντασ τισ τιμζσ προκειμζνου να αντιςτακμίςουν τισ
ςυναλλαγματικζσ απϊλειεσ, ι ακόμθ και αποςφροντασ τα ακίνθτά τουσ από τθν
αγορά, αναμζνοντασ να ςτακεροποιθκεί το εγχϊριο νόμιςμα. Δεδομζνου του ζντονα
πλθκωριςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ τελευταίασ διετίασ, αρκετοί επενδυτζσ
αγοράηουν ακίνθτα εκτόσ ςχεδίου, με μακρζσ περιόδουσ αποπλθρωμισ, με ςκοπό να
«κλειδϊςουν» τισ τιμζσ και να τοποκετιςουν τα κεφάλαιά τουσ ςε κεωροφμενεσ ωσ
αςφαλείσ επενδφςεισ, όπωσ είναι τα ακίνθτα. Επιπλζον, όπωσ αναφζρουν κλαδικζσ
πθγζσ, ςθμειϊνεται υψθλόσ αρικμόσ μεταβιβάςεων ακινιτων εκτόσ ςχεδίου, κακϊσ
οι επενδυτζσ επιδιϊκουν τθ μεγιςτοποίθςθ των αποδόςεϊν τουσ ϊςτε να μποροφν
να τοποκετθκοφν ςτθ ςυνζχεια ςε ακίνθτα που προςφζρονται ςτθν κυρίωσ αγορά.
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ακίνθτα για λιανεμπορικι χριςθ, το 2016, ςφμφωνα με
παράγοντεσ τθσ αγοράσ υπιρξε αρκετά «κακό» ζτοσ για το λιανεμπόριο, λόγω των
ελλείψεων ςυναλλάγματοσ αλλά και του εγχϊριου πλθκωριςμοφ που εμπόδιςε τθν
απρόςκοπτθ μεγζκυνςθ του κλάδου. Το 2016 δεν υπιρξαν νζεσ παραδόςεισ
ακινιτων λιανεμπορικισ χριςθσ, με τθ ςυνολικά προςφερόμενθ επιφάνεια να
παραμζνει περίπου ςτακερι ςτα 1,3 εκατ. τετρ. μζτρα. Το 2017 δθμιοφργθςε
ωςτόςο ευνοϊκότερεσ προοπτικζσ, με τθν προςκικθ 150 χιλ. τετρ. μζτρων του νζου
Mall of Egypt, ενϊ ακολουκοφν οι παραδόςεισ και άλλων μεγάλων εμπορικϊν
κζντρων. Οι τιμζσ ενοικίαςθσ λιανεμπορικοφ χϊρου ςτθν Αίγυπτο κυμαίνονταν το
2016 περί τα €360 ετθςίωσ ανά τετρ. μζτρο.
Το οικιςτικό τμιμα τθσ εγχϊριασ αγοράσ ακινιτων ζδειξε να επθρεάηεται ςθμαντικά
από το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον κατά τθ διετία 2016/2017, τθν
υποτίμθςθ τθσ λίρασ, τθν αφξθςθ του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ, και τθ μετακφλιςθ
των ςυνακόλουκων πλθκωριςτικϊν πιζςεων από τουσ καταςκευαςτζσ ςτουσ
αγοραςτζσ. Ππωσ εκτιμοφν κλαδικοί αναλυτζσ, το οικιςτικό τμιμα κα εξακολουκιςει
να αποτελεί τον κφριο παράγοντα που κακορίηει τθν εξζλιξθ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ
ακινιτων, με επικζντρωςθ ςτο υποτμιμα που αφορά τισ κατοικίεσ για ειςοδιματα
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μεςαίου επιπζδου, όπου ςυγκεντρϊνεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εγχϊριασ
ηιτθςθσ.
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, το 52% των νοικοκυριϊν τθσ
μθτροπολιτικισ περιοχισ Καΐρου διακζτει προχπολογιςμό για αγορά κατοικίασ ςε
τιμζσ μεταξφ $26.000 και $35.000, ενϊ οι πολυτελείσ κατοικίεσ πωλοφνται κατά
κανόνα ςε περίπου πενταπλάςια των ωσ άνω αξιϊν και προςελκφουν πολφ μικρό
ποςοςτό (0,2%) των νοικοκυριϊν του Καΐρου. Τα διαμερίςματα ςε λιγότερο ακριβά
περίχωρα του Καΐρου, όπωσ θ 6th of October City, τιμϊνται ςε περίπου $65.000 με
$65.000 (για επιφάνεια 130 τετρ. μζτρων) και προςελκφουν δυνθτικά το 13% των
νοικοκυριϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Καΐρου.
Η υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ και οι ζντονεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, που ςτθ
διάρκεια του 2017 περιόριςαν ςθμαντικά τθν αγοραςτικι δφναμθ του
αιγυπτιακοφ πλθκυςμοφ, οδιγθςαν τουσ εγχϊριουσ real estate developers και τισ
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ αφ’ ενόσ να επικεντρωκοφν ςτθ χριςθ εγχϊριων
δομικϊν υλικϊν και άλλων πρϊτων υλϊν ςτα ζργα που υλοποιοφν, και αφϋ
ετζρου να επινοιςουν νζουσ τρόπουσ προςζλκυςθσ δυνθτικϊν αγοραςτϊν, όπωσ
για παράδειγμα δια τθσ προςφοράσ ςε αυτοφσ μακρότερων περιόδων
αποπλθρωμισ, με ευνοϊκοφσ και περιςςότερο ευζλικτουσ όρουσ (λ.χ., οι
προςφερόμενεσ περίοδοι αποπλθρωμισ κατοικιϊν ζχουν φκάςει πρόςφατα τα 10
ζτθ, ςε ιςόποςεσ δόςεισ, χωρίσ επιβαρφνςεισ με τόκουσ για τα πρόςκετα ζτθ).
Επίςθσ, γενικότερα οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ζχουν προςανατολιςτεί ςε
μικρότερεσ κατοικίεσ, οι οποίεσ διατίκενται υπό ευζλικτουσ όρουσ πλθρωμισ, ςε μία
προςπάκεια να αντιμετωπιςτοφν οι επιπτϊςεισ των αυξιςεων των τιμϊν των
ακινιτων. Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι, δεδομζνου του γεγονότοσ ότι τα εργαλεία
δανειακισ χρθματοδότθςθσ ςτθν Αίγυπτο είναι μάλλον περιοριςμζνα και δεν
ευνοοφνται από το γενικότερο υψθλό επίπεδο των επιτοκίων, οι εγχϊριεσ
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και real estate developers υφίςτανται αξιόλογεσ
αρνθτικζσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν ωσ άνω περιγραφείςα πολιτικι
διευκόλυνςθσ των αγοραςτϊν, ενϊ επίςθσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, κακϊσ οι
πωλιςεισ κατοικιϊν ςυχνά λαμβάνουν χϊρα προτοφ ακόμθ ξεκινιςει θ καταςκευι,
οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ζχουν οδθγθκεί ςε ςθμαντικζσ ηθμίεσ κυρίωσ εξαιτίασ
διόγκωςθσ του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ ςε επίπεδα ανϊτερα των υπολογιςκζντων
ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ πϊλθςθσ.
Εξαιτίασ των ωσ άνω περιγραφζντων προβλθμάτων χρθματοδότθςθσ, ςτισ αρχζσ του
2017 (1ο τρίμθνο) παρατθρικθκε μείωςθ των πωλιςεων νζων κατοικιϊν, τθσ τάξεωσ
του 30% με 40% ςε ετιςια βάςθ, ςτα δυτικά προάςτια του Καΐρου. Αντίςτοιχα, κατά
το 1ο τρίμθνο του 2017, οι μζςεσ τιμζσ των κατοικιϊν ςτο Κάιρο αυξικθκαν κατά
περίπου 30% ςτο Κάιρο, ςε όρουσ εγχϊριου νομίςματοσ. Σφμφωνα με εγχϊριουσ
αναλυτζσ τθσ αγοράσ ακινιτων, παρά το γεγονόσ ότι οι μειωμζνεσ πωλιςεισ
επθρζαςαν αρνθτικά τισ ταμειακζσ ροζσ των επιχειριςεων, εν τοφτοισ ζδραςαν
εξιςορροπθτικά μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ, ενϊ εξάλλου κεωρείται ότι
βοικθςαν τουσ real estate developers να διατθριςουν τα επίπεδα κερδοφορίασ
τουσ όςον αφορά τισ νζεσ καταςκευζσ, περίπου ςτο τρζχον μζςο επίπεδο του 30%.
Στθ ςυνζχεια πάντωσ τθσ διάρκειασ του 2017, θ δυναμικι τθσ εγχϊριασ αγοράσ
ακινιτων φάνθκε να αλλάηει, αρχισ γενομζνθσ από το 3ο τρίμθνο του ζτουσ, με τθ
ηιτθςθ για κατοικίεσ να εμφανίηεται εκ νζου αυξθμζνθ, ςε ποςοςτό 5% ςυνολικά,
και ςε ποςοςτό ςχεδόν 29% ςτισ περιοχζσ New Cairo και 5th Settlement ςτα
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περίχωρα του Καΐρου, με βάςθ κλαδικζσ πθγζσ. Κατά τισ εν λόγω πθγζσ, το 2017
ςθμειϊκθκε μία ποιοτικι αλλαγι ςε ότι αφορά το χαρακτιρα τθσ ηιτθςθσ κατοικιϊν
ςτθν Αίγυπτο, κακϊσ, ενϊ ςτθν τριετία 2015-2017 κυριαρχοφςαν οι κερδοςκόποι και
οι επενδυτζσ που επικυμοφςαν να τοποκετιςουν τα κεφάλαιά τουσ ςε ακίνθτα για
να αντιςτακμίςουν το ςυναλλαγματικό κίνδυνο από τθν υποτίμθςθ τθσ λίρασ, από το
τζλοσ του 2017, δεδομζνων των αυξθμζνων επιπζδων των επιτοκίων, θ ηιτθςθ για
κατοικίεσ κακοδθγείται πλζον από τουσ τελικοφσ χριςτεσ / αγοραςτζσ. Ρράγματι, με
επίπεδο επιτοκίων που πλθςιάηουν το 20%, θ όρεξθ, ιδιαίτερα εκείνων των
επενδυτϊν που αγοράηουν για να υπενοικιάςουν ςτθ ςυνζχεια εμφανίηεται αρκετά
μειωμζνθ, δεδομζνου ότι οι τρζχουςεσ αποδόςεισ από ενοικίαςθ κατοικιϊν ςε καλζσ
περιοχζσ του Καΐρου φκάνουν το πολφ ζωσ το 12%.
Επιπλζον, θ αγορά όςον αφορά τισ ενοικιάςεισ ακινιτων εμφανίηεται ςυγκριτικά
αςκενζςτερθ ζναντι παλαιότερων περιόδων, κακϊσ ςτο 2ο τρίμθνο του 2017 οι
τιμζσ των ενοικίων είχαν μειωκεί κατά 31% ςε ετιςια βάςθ όςον αφορά τα
διαμερίςματα και κατά 60% όςον αφορά τισ μονοκατοικίεσ ςτθν περιοχι New Cairo,
ενϊ ςτθν περιοχι 6th of October City είχαν επίςθσ μειωκεί κατά 24% ςε ετιςια βάςθ
για τα διαμερίςματα και κατά 33% για τισ μονοκατοικίεσ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρουν
κλαδικζσ πθγζσ, ςε κλειςτοφσ οικιςμοφσ τφπου “compound” που υπάρχουν ςτο
Κάιρο, υπάρχουν πολφ υψθλά ποςοςτά κενότθτασ, με τα τρζχοντα ποςοςτά
πλθρότθτασ να ανζρχονται ςε περίπου 40%.
Οι περιοχζσ τθσ Αιγφπτου με τθν ιςχυρότερθ ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ αγοράσ
ακινιτων το 2017
Σφμφωνα με κλαδικζσ αναφορζσ που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ ςτο τζλοσ του
2018, οι επενδφςεισ ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων ςτθν διάρκεια του 2017
αυξικθκαν κεαματικά, προςανατολιηόμενεσ κυρίωσ ςτθν καταςκευι νζων
κατοικιϊν ςτισ περιοχζσ ανατολικά του Καΐρου, και ςυγκεκριμζνα New Cairo και
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ. Σφμφωνα με κλαδικζσ πθγζσ, περίπου 200 όμιλοι
των κλάδων καταςκευϊν και real estate developers ζχουν δραςτθριοποιθκεί ςτισ
ανακζςεισ οικιςτικϊν ζργων τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ εντόσ του 2017,
ςυμπεριλαμβανομζνων των SODIC, Eastown (του ομίλου SODIC), Saudi-Egyptian
Construction Company (SECON), Talaat Moustafa Group, Misr Italia, Better Home
Group και Emaar Misr. Στθν περιοχι του προαςτίου New Cairo, αρκετά μεγάλα
καινοφρια οικιςτικά αλλά και εμπορικισ φφςεωσ projects ξεκίνθςαν ςτθν διάρκεια
του τρζχοντοσ ζτουσ, υλοποιοφμενα από τουσ ομίλουσ Tabarak Holding, Palm Hills
Developments, SODIC, Eastown, Vilette (ομίλου SODIC), Mivida (ομίλου Emaar
Misr). Επιπλζον, αρκετά ακόμθ οικιςτικά και εμπορικά projects υλοποιοφνται ςε
περίχωρα του Καΐρου, όπωσ θ Mostakbal City (από τον όμιλο El-Mostakbal Urban
Development Company), θ iCity New Cairo (από το Υπουργείο Οικιςτικισ
Ανάπτυξθσ και τθν κρατικι NUCA), το οικιςτικό ςυγκρότθμα “Sarai” επίςθσ ςτο
New Cairo (από τον όμιλο Madinet Nasr for Housing & Development), το εμπορικό
ςυγκρότθμα Smart Village / Al Burouj (από τον όμιλο Capital Group Properties ςτο
ανατολικό Κάιρο), το ςυγκρότθμα γραφείων Cairo Capital Center (από τον όμιλο
Heliopolis Developers Group ςτο New Cairo), κακϊσ επίςθσ και τα ςυγκροτιματα
γραφείων ςτο μεγάλο εμπορικό κζντρο Cairo Festival City του New Cairo (από τον
όμιλο Al Futtaim).

60

Σφμφωνα με τισ κλαδικζσ πθγζσ, αξιόλογθ δραςτθριοποίθςθ ςτισ οικιςτικζσ και
εμπορικζσ καταςκευζσ παρατθρικθκε το 2017 και ςε περιοχζσ δυτικά του Καΐρου
(6th of October City, Sheikh Zayed City), κυρίωσ από τουσ ομίλουσ SODIC, SaudiEgyptian Alliance Mountain View-Sisban, Palm Hills Developments, Fawaz Al Hokair,
Badr El Din Real Estate Projects. Τζλοσ, ςθμαντικά οικιςτικά (δευτερεφουςασ
κατοικίασ) και τουριςτικά projects εκκίνθςαν και υλοποιοφνται εντόσ του 2017 ςτισ
βόρειεσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου –κυρίωσ ςτθ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν- κακϊσ και ςτθν
περιοχι τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ, νοτίωσ του Σουζη (Ain Sokhna, οι επενδυτικζσ
προοπτικζσ τθσ οποίασ ζχουν αναβακμιςτεί εξαιτίασ τθσ γειτνίαςισ τθσ με τθ νζα
διοικθτικι πρωτεφουςα), από τουσ ομίλουσ Arabia Group, Hyde Park Developments,
Emaar Hospitality Group, First Group και El Shahawy Properties.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ βαςικι κινθτιρια δφναμθ τθσ αιγυπτιακισ
αγοράσ κατοικιϊν ςτθν παροφςα φάςθ είναι οι Αιγφπτιοι που ηουν και εργάηονται
ςτο εξωτερικό, κυρίωσ ςε χϊρεσ του Κόλπου, αμειβόμενοι ςε νομίςματα
προςδεμζνα ςτο δολλάριο, για τουσ οποίουσ θ εγχϊρια αγορά ακινιτων ζχει
καταςτεί εξαιρετικά ελκυςτικι.
Ππωσ ζχει προαναφερκεί, ςθμαντικι τάςθ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ κατοικιϊν
αποτελεί θ προτίμθςθ προσ μικρότερεσ και περιςςότερο προςιτζσ κατοικίεσ. Πταν
είχε ξεκινιςει θ οικοδόμθςθ ςτο New Cairo και τθ 6th of October City, οι
καταναλωτικζσ προτιμιςεισ ωκοφςαν προσ μεγάλεσ μονοκατοικίεσ, ενϊ ςιμερα,
ζχουν ξεκάκαρα ςτραφεί προσ διαμερίςματα, μικρζσ μονοκατοικίεσ και μεηονζτεσ, οι
οποίεσ ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των νεότερων αναηθτοφντων ςτζγαςθ. Σφμφωνα με
κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ υψθλότερθ ηιτθςθ κατοικιϊν μεταξφ των περιοχϊν που
βρίςκονται ςτα περίχωρα του Καΐρου, παρατθρείται ςτο New Cairo, ανατολικά τθσ
πρωτεφουςασ, εξαιτίασ μεταξφ άλλων και τθσ εγγφτθτάσ του προσ τθν υπό
καταςκευι νζα διοικθτικι πρωτεφουςα.
Θ παρατθροφμενθ αφξθςθ από το τζλοσ του 2017 τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ κατοικιϊν,
ιλκε ςε μία ςτιγμι κατά τθν οποία θ πλευρά τθσ προςφοράσ –από τθν άποψθ των
αναμενόμενων να ολοκλθρωκοφν νζων κατοικιϊν- είναι ςχετικά περιοριςμζνθ. Ζτςι,
οι τιμζσ πιςτεφεται ότι κα παραμείνουν ςχετικά υψθλζσ και ενδεχομζνωσ κα
αυξθκοφν μζςα ςτο 2018 και μετά από αυτό. Στισ αρχζσ του 2018, οι τιμζσ κατοικιϊν
ςε περιοχζσ υψθλισ ηιτθςθσ, όπωσ θ 5th Settlement, επίςθσ ςτα περίχωρα του
Καΐρου, πλθςίον του New Cairo, ξεκινοφν από τα $850-$990 ανά τετρ. μζτρο και
μποροφν να φκάςουν τα $1.400) ανά τετρ. μζτρο, ανάλογα με το ςτάδιο υλοποίθςθσ
ςτο οποίο βρίςκεται το ςχετικό καταςκευαςτικό ζργο. Οι τιμζσ των μονοκατοικιϊν
ςε τζτοιεσ περιοχζσ κυμαίνονται περί τισ EGP5,5 εκατ. (περίπου $310.000, με βάςθ
τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ).
Η αγορά δεφτερθσ κατοικίασ:
Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ τάςθ αντιςτάκμιςθσ των ςυναλλαγματικϊν και
πλθκωριςτικϊν κινδφνων τθν τελευταία διετία ζδωςε ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν
εγχϊρια αγορά δεφτερθσ κατοικίασ, θ οποία απευκφνεται κατά 98% ςε Αιγφπτιουσ.
Θ αγορά δεφτερθσ κατοικίασ είναι επικεντρωμζνθ ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ τθσ
Αιγφπτου, ενϊ οι περιοχζσ πλζον υψθλισ ηιτθςθσ είναι θ βόρεια μεςογειακι ακτι
και θ περιοχι τθσ Ain Sokhna πλθςίον τθσ Διϊρυγασ Σουζη. Σφμφωνα με κλαδικζσ
εκτιμιςεισ, θ εγχϊρια προςφορά δευτζρων κατοικιϊν ζχει αυξθκεί κατά τθ δεκαετία
2006-2016 κατά πλθςίον του 90%, ενϊ το απόκεμα δευτζρων κατοικιϊν ανζρχεται
ςε πλθςίον των 65.000 οικιςτικϊν μονάδων. Ρερίπου το ιμιςυ τθσ ωσ άνω
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προςφοράσ βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, θ οποία αποτελεί δθμοφιλι
παρακεριςτικό προοριςμό για τουσ κατοίκουσ του Καΐρου και των περιχϊρων του.
Τα ακίνθτα ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna είναι επίςθσ περιςςότερο προςιτά από ότι
ακίνθτα για χριςθ δεφτερθσ κατοικίασ ςε άλλεσ περιφζρειεσ τθσ Αιγφπτου. Για
παράδειγμα, οι τιμζσ των προσ πϊλθςθ διαμεριςμάτων κυμαίνονται ςε μεταξφ $340
και $590 ανά τετρ. μζτρο, ενϊ εκείνεσ των μονοκατοικιϊν ςε μεταξφ $395 και $845
ανά τετρ. μζτρο. Αντικζτωσ, ςτθ βόρεια ακτι τα διαμερίςματα που προορίηονται για
δεφτερθ κατοικία τιμϊνται ςε μεταξφ $505 και $1.200, ενϊ οι μονοκατοικίεσ ςε
μεταξφ $560 και $955 ανά τετρ. μζτρο. Σθμειϊνεται ότι θ πλζον ακριβι περιοχι για
αγορά ακινιτων δεφτερθσ κατοικίασ είναι αυτι τθσ El Gouna, ςτισ ακτζσ τθσ Ερυκράσ
Θάλαςςασ πλθςίον τθσ Hurghada, όπου θ τιμι ανά τετρ. μζτρο για πωλιςεισ
μονοκατοικιϊν μπορεί να φκάςει ζωσ το επίπεδο των $2.135.
Σφμφωνα με εκπροςϊπουσ του εγχϊριου κλάδου ακινιτων, οι προοπτικζσ
ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ δεφτερθσ κατοικίασ ςτθν Αίγυπτο παραμζνουν ιδιαίτερα
ευοίωνεσ και μάλλον ανεπθρζαςτεσ από τισ μελλοντικζσ διακυμάνςεισ του
αιγυπτιακοφ νομίςματοσ, κακϊσ εκτιμάται ότι προςφζρουν ςε μακροπρόκεςμο
χρονικό ορίηοντα ετιςιεσ αποδόςεισ τθσ τάξεωσ του 15% ζωσ 25%, ςθμαντικά
ανϊτερεσ από το τρζχον επίπεδο των επιτοκίων (ςτο 16,75%). Επίςθσ, οι αιγυπτιακζσ
δεφτερεσ, εξοχικζσ κατοικίεσ κεωρείται πωσ αποτελοφν εξαιρετικά ανταγωνιςτικι
επενδυτικι τοποκζτθςθ, από απόψεωσ τιμϊν, ιδιαίτερα μετά τθν υποτίμθςθ του
εγχϊριου νομίςματοσ, τόςο για τουσ Αιγφπτιουσ που ηουν και εργάηονται ςτο
εξωτερικό, ςε χϊρεσ με ιςχυρά νομίςματα, όςο και για τουσ ξζνουσ κατοίκουσ
τζτοιων χωρϊν.
Συμπεραςματικά, όπωσ αναφζρουν παράγοντεσ τθσ αγοράσ, ςε μακροπρόκεςμο
χρονικό ορίηοντα υπάρχουν ςαφϊσ μεγάλεσ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ ςτθν Αίγυπτο,
και ςυνεπϊσ δε δθμιουργείται ςτεγαςτικι «φοφςκα» εξαιτίασ τθσ ραγδαίασ
οικιςτικισ ανάπτυξθσ, ενϊ με τθν αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, θ
εγχϊρια αγορά ακινιτων κα καταςτεί ακόμθ ελκυςτικότερθ.
Ππωσ πάντωσ επιςθμαίνουν παράγοντεσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων, παρά τισ
προςπάκειεσ επζκταςθσ του αποκζματοσ κατοικιϊν ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια,
θ διάκεςι τουσ ςτουσ μελλοντικοφσ ιδιοκτιτεσ τουσ κακίςταται προβλθματικι,
δεδομζνου ότι μζχρι τϊρα οφτε ο δθμόςιοσ οφτε ο ιδιωτικόσ τομζασ ζχουν
κατορκϊςει να δθμιουργιςουν χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ που κα βοθκιςουν
το «ξεκλείδωμα» τθσ τεράςτιασ δυναμικισ που παρουςιάηει θ αιγυπτιακι αγορά
ακινιτων για περαιτζρω ανάπτυξθ. Ωσ αποτζλεςμα, οι εγχϊριεσ επιχειριςεισ
ακινιτων παραμζνουν προςθλωμζνεσ ςτθν καταςκευι κατοικιϊν που
απευκφνονται ςτο τμιμα τθσ αγοράσ που διακζτει υψθλό ειςοδθματικό επίπεδο.
Γεγονόσ ωςτόςο είναι ότι ςε μεςο-μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, όςο
ςτακεροποιείται το αιγυπτιακό νόμιςμα και πραγματοποιοφνται επενδφςεισ,
πιςτεφεται ότι θ αιγυπτιακι κτθματαγορά διακζτει αρκετά ευοίωνεσ προοπτικζσ
και ότι κα ςυνεχίςει να αποτελεί μία αςφαλι επενδυτικι τοποκζτθςθ κατά τα
προςεχι χρόνια, ιδιαίτερα εφ’ όςον ςυνεχιςτεί και εντακεί θ ςυνεργαςία και οι
ςυμπράξεισ του δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα ςτον τομζα τθσ οικιςτικισ
ανάπτυξθσ.
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5. Θ χρθματοδότθςθ τθσ αγοράσ ακινιτων – θ ςτεγαςτικι πίςτθ
Δεδομζνου του μεγζκουσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων, θ αγορά ςτεγαςτικϊν
δανείων μπορεί να κεωρθκεί μάλλον υπανάπτυκτθ και ςχεδόν αμελθτζα,
δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, αντιπροςωπεφει
λιγότερο από το 1% του αιγυπτιακοφ ΑΕΡ, ζναντι ποςοςτϊν πλθςίον του 70% που
αυτι αντιπροςωπεφει ςε ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ, όπωσ των ΘΡΑ και τθσ
Βρετανίασ.
Ωσ βαςικοί λόγοι που δεν ζχουν ευνοιςει τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ςτεγαςτικϊν
δανείων αναφζρονται θ ελλιπισ επίςθμθ καταγραφι των ακινιτων, θ
πολυπλοκότθτα των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθ ςτεγαςτικι πίςτθ, θ
περιοριςμζνου μεγζκουσ δευτερογενισ αγορά, θ αναντιςτοιχία μεταξφ τθσ
χρονικισ διάρκειασ των χρθματοδοτικϊν πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι
τράπεηεσ και τθσ απαιτοφμενθσ διάρκειασ των χρθματοδοτιςεων των ςτεγαςτικϊν
δανείων, κακϊσ και το μθ επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο για τισ καταςχζςεισ ακινιτων.
Επίςθσ, ωσ παράγοντασ που ζχει εμποδίςει τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ςτεγαςτικϊν
δανείων αναφζρεται από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα το ανεπαρκζσ κεςμικό πλαίςιο
που αφορά τθν τιτλοποίθςθ. Ραραδοςιακά, ςτθν Αίγυπτο τα ςτεγαςτικά δάνεια
αντιμετωπίηονται από τα τραπεηικά ιδρφματα ωσ απλά καταναλωτικά δάνεια, με τθν
πλειονότθτα των τραπεηϊν να αποφεφγουν να αναλαμβάνουν υποκικεσ, ακόμθ και
ςε εποχζσ κατά τισ οποίεσ διζκεταν υψθλά επίπεδα ρευςτότθτασ. Ρλζον ςυνικθσ
πρακτικι είναι εκείνθ λιψθσ ςτεγαςτικισ χρθματοδότθςθσ μζςω real estate
developers, υπό τθ μορφι πολυετϊν προγραμμάτων πλθρωμϊν ςε δόςεισ.
Θ αγορά ακινιτου ςτθν Αίγυπτο διενεργείτο μζχρι ςιμερα κυρίωσ ςε μετρθτά, με
τουσ αγοραςτζσ είτε να προκαταβάλλουν ολόκλθρθ τθν αξία του ακινιτου, ι να
προκαταβάλλουν ποςοςτό 20% ζωσ 30% αυτισ και να αποπλθρϊνουν το υπόλοιπο
ςε διάςτθμα τετραετίασ.
Η τρζχουςα αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει αναλάβει ποικίλεσ πρωτοβουλίεσ με
ςκοπό να τονϊςει τθν αγορά ςτεγαςτικισ πίςτθσ, μεταξφ των οποίων το
πρόγραμμα που εκκίνθςε το 2015 θ Κεντρικι Τράπεηα (CBE), φψουσ EGP10 δις.
(περίπου $659 εκατ. με βάςθ τισ τότε ιςοτιμίεσ), ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν
Ραγκόςμια Τράπεηα με κεφάλαια φψουσ $125 εκατ., δια του οποίου παρείχε
χρθματοδότθςθ προσ τισ εμπορικζσ τράπεηεσ ϊςτε αυτζσ να χορθγοφν ςτεγαςτικά
δάνεια με μειωμζνα επιτόκια ςτουσ πελάτεσ τουσ, κατϊτερων και μεςαίων
ειςοδθμάτων. Υπό το εν λόγω πρόγραμμα, οι τράπεηεσ κα χορθγοφςαν εικοςαετοφσ
διάρκειασ ςτεγαςτικά δάνεια με επιτόκιο 5% για οικογζνειεσ με μθνιαίο ειςόδθμα
κάτω των EGP1.400 και με επιτόκιο 8% για οικογζνειεσ μεςαίου ειςοδθματικοφ
επιπζδου. Στθ ςυνζχεια, θ Κεντρικι Τράπεηα επεξζτεινε το πρόγραμμα, ϊςτε να
μποροφν οι τράπεηεσ να χρθματοδοτοφν ςτεγαςτικά δάνεια με επιτόκιο 10,5% για
πελάτεσ με μθνιαίεσ αποδοχζσ ζωσ EGP15.000 ι οικογζνειεσ με μθνιαίεσ αποδοχζσ
ζωσ EGP20.000, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αξία του ακινιτου δεν υπερζβαινε το
επίπεδο των EGP950.000 (περίπου $62.000 με βάςθ τισ τότε ιςοτιμίεσ).
Θ ανταπόκριςθ των εγχϊριων τραπεηϊν ςτθν ωσ άνω πρωτοβουλία τόνωςθσ τθσ
ςτεγαςτικισ πίςτθσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ υπιρξε μάλλον υποτονικι, κακϊσ μόλισ
14 από τισ 39 ςυνολικά τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθ χϊρα εγγράφθκαν ςτο
ςχετικό πρόγραμμα, ενϊ θ πλειονότθτα αυτϊν παρείχε ςυγκριτικά περιοριςμζνο
αρικμό ςτεγαςτικϊν δανείων. Το Φεβρουάριο 2017 μόλισ 62.000 κατοικίεσ είχαν
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υποκθκευτεί, με τισ 14 τράπεηεσ να ζχουν αξιοποιιςει μόνον EGP5 δις. από τα
ςυνολικά κεφάλαια του προγράμματοσ. Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, οι
τράπεηεσ δζχκθκαν κατά το ωσ άνω διάςτθμα 400 χιλ. αιτιςεισ για ςτεγαςτικά
δάνεια ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι ςθμαντικότατο
μζροσ τθσ ηιτθςθσ δεν ικανοποιικθκε. Ππωσ επιςθμαίνουν οι ίδιεσ πθγζσ, θ
κυριότερθ αιτία για τθ μθ επαρκι αξιοποίθςθ του χρθματοδοτικοφ εργαλείου των
ςτεγαςτικϊν δανείων από τισ τράπεηεσ αποτελεί το κεςμικό πλαίςιο και οι
πολφπλοκθ γραφειοκρατία που ςχετίηονται με τθν ιδιοκτθςία. Συγκεκριμζνα,
πλθςίον του 90% των ακινιτων ςτθν Αίγυπτο δεν είναι εγγεγραμμζνα ςτο
κτθματολόγιο τθσ χϊρασ, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά οι τράπεηεσ αδυνατοφν, λόγω
νομικοφ κωλφματοσ, να χρθματοδοτιςουν τισ αγορζσ μθ εγγεγραμμζνων ακινιτων.
Οι πρωτοβουλίεσ τθσ κυβζρνθςθσ οδιγθςαν πάντωσ ςε μία γενικι πτϊςθ του
επιπζδου των επιτοκίων για τα ςτεγαςτικά δάνεια, ςε λίγο κάτω του 10%, που είναι
ςαφϊσ κατϊτερο του γενικοφ επιπζδου των επιτοκίων τραπεηικϊν χορθγιςεων.
Ωςτόςο, οι όροι των ςτεγαςτικϊν δανείων ςτθν Αίγυπτο παραμζνουν πολφ
αυςτθρότεροι από ότι ςε αναπτυγμζνεσ αγορζσ, ενϊ ςυνικωσ κατά τθν ωρίμανςθ
του ςτεγαςτικοφ δανείου, ο οφειλζτθσ κατά κανόνα δεν ζχει ακόμθ εξοφλιςει το
ςφνολο των υποχρεϊςεϊν του. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Euromonitor, ο αρικμόσ
των υποκθκευμζνων κατοικιϊν ςτθν Αίγυπτο αναμενόταν να αυξθκεί κατά περίπου
18,9% το 2017, κακιςτϊντασ τθν αιγυπτιακι αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων τθν
ταχφτερα αναπτυςςόμενθ ςε παγκόςμιο επίπεδο, πράγμα φυςικό αφοφ θ εγχϊρια
αγορά ξεκινά από πολφ χαμθλό επίπεδο, τθσ τάξεωσ των 300.000 υποκθκευμζνων
κατοικιϊν.
Θ ςτεγαςτικι πίςτθ ςτθν Αίγυπτο ρυκμίηεται από το νόμο 140/2001, ο οποίοσ ζχει
πολλάκισ τροποποιθκεί. Ωσ ςθμαντικότερθ προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ του
κεςμικοφ πλαιςίου καταγράφεται το διάταγμα 465/2005, κακϊσ και ςειρά
αποφάςεων που εκδόκθκαν το 2016 από τθν αιγυπτιακι Χρθματοοικονομικι
υκμιςτικι Αρχι (Financial Regulatory Authority – FRA). Οι αποφάςεισ αυτζσ
αφοροφςαν τισ εγγυιςεισ αναχρθματοδότθςθσ, τθν εγγραφι των κατόχων
υποκθκϊν, τισ εκτιμιςεισ ακινιτων. Θ FRA εξζδωςε επίςθσ οδθγίεσ αναφορικά με τθ
γνωςτοποίθςθ αλλαγϊν ςτισ ςυμβάςεισ, το διοριςμό και τισ ευκφνεσ των ελεγκτϊν,
κακϊσ και τθν επιλεξιμότθτα των τραπεηικϊν ςτελεχϊν που αςχολοφνται με τθ
ςτεγαςτικι πίςτθ. Επίςθσ, ςτισ αρχζσ του 2017 το αιγυπτιακό κοινοβοφλιο ψιφιςε
νομοκεςία που προςδιορίηει αιγυπτιακά πρότυπα εκτίμθςθσ των ακινιτων,
κακιςτϊντασ τα υποχρεωτικά για τισ επιχειριςεισ που παρζχουν ςτεγαςτικι πίςτθ
και τα επενδυτικά ταμεία, με βαςικό ςκοπό τθν προςταςία των επενδυτϊν. Επίςθσ,
ζχουν κατά καιροφσ προτακεί επιπλζον τροποποιιςεισ ςτο νόμο του 2001,
ςυμπεριλαμβανομζνων προβλζψεων για τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ, οι οποίεσ, εφ’
όςον υλοποιθκοφν, κα επιτρζψουν τθν περαιτζρω ταχεία ανάπτυξθ τθσ αγοράσ
ςτεγαςτικϊν δανείων.
6. Τα προβλιματα τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων
Σθμειϊνεται εν προκειμζνω ότι, καίτοι το κεςμικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθν
ιδιοκτθςία, τθν εγγραφι τθσ ςτα μθτρϊα και τθ μεταβίβαςι τθσ κεωρείται αρκετά
επαρκζσ, εν τοφτοισ φαίνεται ότι οι πολφπλοκεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ
αποκαρρφνουν τελικά τθν εγγραφι και νομιμοποίθςθ των ακινιτων. Ωσ
αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ “Doing Business
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2018”, θ Αίγυπτοσ κατατάςςεται 119θ μεταξφ 134 χωρϊν όςον αφορά τα ποςοςτά
καταγραφισ και εγγραφισ των ιδιοκτθςιϊν. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ, θ διαδικαςία
εγγραφισ είναι ςχετικά φκθνι (αντιςτοιχεί κατά μζςο όρο ςε 1% τθσ αξίασ τθσ γθσ),
ενϊ για τθν εγγραφι απαιτοφνται 8 ςυνολικά διαδικαςίεσ που διαρκοφν ςυνολικά
75 θμζρεσ (ζναντι μζςου όρου 30,3 θμερϊν ςτθν περιοχι Μ. Ανατολισ / Β. Αφρικισ).
Ραρ’ όλα αυτά, ςτθν Αίγυπτο ζχει αναπτυχκεί «παράλλθλο» ςφςτθμα που επιτρζπει
ςτισ άτυπεσ ιδιοκτθςίεσ να απολαμβάνουν των ιδίων προνομίων με τισ επίςθμα
εγγεγραμμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων παροχϊν θλεκτριςμοφ, φδρευςθσ /
αποχζτευςθσ, τθλεπικοινωνιϊν, κακϊσ και να μποροφν να πωλθκοφν, ενοικιαςτοφν
ι κλθρονομθκοφν. Το εν λόγω ςφςτθμα περιλαμβάνει διαδικαςίεσ όπωσ απλζσ
ιδιωτικζσ ςυμβάςεισ που επικυρϊνονται από ςυμβολαιογράφουσ ι δικαςτιρια,
χωρίσ να μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο πολλαπλισ πϊλθςθσ του ιδίου
ακινιτου.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ εκτιμιςεισ, βαςικι αιτία δθμιουργίασ του ζντονου
οικιςτικοφ προβλιματοσ τθσ Αιγφπτου αποτελεί το παλαιό κεςμικό πλαίςιο, μζροσ
του οποίου χρονολογείται από τθν εποχι του Προζδρου Nasser και προζβλεπε
ελζγχουσ τιμϊν ενοικίων με ςκοπό τθν κακιλωςι τουσ ςε χαμθλά επίπεδα, το
οποίο ζχει επιτρζψει ακόμθ και ςιμερα, κακϊσ πολλά ακίνθτα υπάγονται ςτισ
διατάξεισ του, τθ μθ αναπροςαρμογι των ενοικίων και των αξιϊν των ακινιτων
ανάλογα με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ, με αποτζλεςμα πλθκϊρα ακινιτων ανά τθ
χϊρα να μθν είναι εμπορικά εκμεταλλεφςιμα. Επιπλζον, αρκετζσ μεταρρυκμιςτικζσ
πρωτοβουλίεσ που ζχουν αναλθφκεί προσ ανακεϊρθςθ του κακεςτϊτοσ των
ακινιτων που υπάγονται ςτο παλαιό κεςμικό πλαίςιο, ζχουν είτε κακυςτεριςει ι
κυριολεκτικά «πζςει ςτο κενό», με αποτζλεςμα να εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτθν
πράξθ οι ζλεγχοι τιμϊν ςτθν εγχϊρια αγορά ακινιτων.
Βαςικόσ παράγοντασ εξάλλου που δθμιοφργθςε προβλιματα ςτθν αιγυπτιακι
αγορά ακινιτων υπιρξε ιςτορικά το ςφςτθμα διάκεςθσ κρατικϊν γαιϊν, το οποίο,
ζωσ το ζτοσ 2015 βαςιηόταν ςε διαδικαςίεσ κλειςτϊν δθμοπραςιϊν, όπου κατά
κανόνα οι πλειοδότριεσ εταιρείεσ αποκτοφςαν τθ γθ. Από το 2015, το παλαιό
ςφςτθμα αντικαταςτάκθκε από νζο, το οποίο περιλαμβάνει δφο διαφορετικζσ
εκδοχζσ: πρϊτον, τθ διάκεςθ γαιϊν μζςω ςυςτιματοσ κλιρωςθσ, με
προκακοριςμζνεσ από το κράτοσ τιμζσ αναφοράσ, οι οποίεσ ςυχνά είναι αρκετά
υψθλζσ, και δεφτερον, το ςφςτθμα διαμοιραςμοφ εςόδων μεταξφ ιδιωτικϊν
εταιρειϊν και κράτουσ, που μειϊνει κάπωσ τουσ κινδφνουσ για τον ιδιωτικό τομζα,
διαςφαλίηοντάσ τον ςε περίπτωςθ απρόβλεπτων κακϊν εξελίξεων ςτθν αγορά
ακινιτων.
7. Ρρόςκετεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων
Οι υψθλζσ ανάγκεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτθν Αίγυπτο, οι οποίεσ δεν είναι
δυνατό να καλυφκοφν από το κράτοσ, ζχουν οδθγιςει διαχρονικά ςε αφξθςθ του
μεριδίου που κατζχει ο ιδιωτικόσ τομζασ και τθσ ςυνακόλουκθσ εμπλοκισ αυτοφ ςε
ςειρά επενδυτικϊν ζργων με ςκοπό τθν επζκταςθ του νοςοκομειακοφ δυναμικοφ
τθσ χϊρασ. Αρκετά επενδυτικά ςχζδια του ιδιωτικοφ τομζα, οριςμζνα εκ των οποίων
από ομίλουσ του εξωτερικοφ και δθ από χϊρεσ του Κόλπου, επικεντρϊνουν τα
τελευταία χρόνια το ενδιαφζρον τουσ ςτθν καταςκευι νζων ιδιωτικϊν
νοςοκομειακϊν μονάδων (Qattameya International Hospital), ι επζκταςθ άλλων
(Cleopatra Hospital Company). Ππωσ αναφζρουν πθγζσ τθσ κτθματαγοράσ, θ
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Αίγυπτοσ κα χρειαςτεί κατά τθν προςεχι δεκαετία περίπου 35.000 πρόςκετεσ
νοςοκομειακζσ κλίνεσ, ενϊ μόνο το Κάιρο κα χρειαςτεί άλλεσ 7.000 κλίνεσ.
Με τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ανάμειξθ του ιδιωτικοφ τομζα ςτον αιγυπτιακό
κλάδο ακινιτων, επιλκε θ ζλευςθ μεγάλων εταιρειϊν ανάπτυξθσ ακινιτων (real
estate developers) από τισ αγορζσ των χωρϊν του Κόλπου, με αρκετά μεγάλα ζργα
να ανακοινϊνονται ι να ξεκινοφν το 2016. Συνολικά, οι 7 μεγαλφτεροι real estate
developers που δραςτθριοποιοφνται ςτθν χϊρα κατζχουν μερίδιο 54% ςε όγκο τθσ
αιγυπτιακισ καταςκευαςτικισ αγοράσ πολυτελϊν και μεςαίου ωσ ανϊτερου
ειςοδθματικοφ επιπζδου οικιςτικϊν μονάδων. Ο μεγαλφτεροσ όμιλοσ είναι ο
αιγυπτιακόσ Talaat Moustafa Group (με απόκεμα ακινιτων αξίασ EGP21,6 δις. ςτισ
αρχζσ του 2016), ο οποίοσ ακολουκείται από τον εμιρατινό Emaar Misr από το
Ντουμπάι (απόκεμα ακινιτων αξίασ EGP21,5 δις.).
Θ Αίγυπτοσ ζχει ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια να δραςτθριοποιείται αρκετά ζντονα
ςε διεκνζσ επίπεδο με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ακινιτων ςε
ξζνουσ επενδυτζσ, δίνοντασ μεγάλθ ζμφαςθ ςτουσ Αιγφπτιουσ του εξωτερικοφ. Ζτςι,
μικροφ μεγζκουσ αλλά ζντονθ υπιρξε θ πρϊτθ αιγυπτιακι παρουςία ςτθ φετινι
ζκδοςθ τθσ μεγάλθσ διεκνοφσ ζκκεςθσ του κλάδου ακινιτων, “MIPIM 2018”, που
ζλαβε χϊρα ςτισ Κάννεσ ςτο διάςτθμα 13-16 Μαρτίου, όπου προβλικθκαν
επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτον αιγυπτιακό κλάδο ακινιτων, ιδιαίτερα με τθν ευκαιρία
τθσ υλοποίθςθσ ςειράσ μεγάλων οικιςτικϊν ζργων ςτθ χϊρα, όπωσ εκείνα τθσ
δθμιουργίασ νζων.
Επίςθσ, για πρϊτθ φορά μετά το 2010, ςτο πλαίςιο τθσ 14θσ διεκνοφσ ζκκεςθσ
“International Property Show” ςτο Ντουμπάι (9-11/4), το αιγυπτιακό Υπουργείο
Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ, μζςω του ομίλου Citigroup, προϊκθςε τισ ευκαιρίεσ για
αγορά ακινιτων ςτθ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν. Επιπλζον, θ Αίγυπτοσ διοργανϊνει
αρκετά ςυχνά τα τελευταία χρόνια ειδικζσ προωκθτικζσ εκδθλϊςεισ, κυρίωσ ςε
χϊρεσ του Κόλπου όπου ηουν και εργάηονται πολλοί Αιγφπτιοι, προκειμζνου να τουσ
προςελκφςει να τοποκετιςουν επενδυτικά τισ αποταμιεφςεισ τουσ ςτθν αγορά
κατοικίασ ςτθν πατρίδα.
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ςχετικά πρόςφατα ειςάγει νομοκεςία με ςκοπό τθ
ςυντόμευςθ και βελτιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθ χοριγθςθ
κεωριςεων ειςόδου και διαμονισ ξζνων υπθκόων οι οποίοι αγοράηουν ακίνθτα
ςτθ χϊρα. Θ τρζχουςα νομοκεςία προβλζπει ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ αξίεσ κτιςθσ
των ακινιτων που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ κεωριςεων διαμονισ ςε
αλλοδαποφσ που κυμαίνονται από $100.000 για διάρκεια διαμονισ 1 ζτουσ, ςε
$200.000 για διάρκεια 3 ετϊν και ςε $400.000 για διάρκεια 5 ετϊν.

Δ. ΚΡΑΣΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΗΜΟΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ
Οι κρατικζσ προμικειεσ ρυκμίηονται ωσ ςιμερα από το Νόμο Δθμοςίων
Διαγωνιςμϊν Ν. 89/1998, πραγματοποιοφνται δε μζςω δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι
μζςω απ’ ευκείασ διαπραγματεφςεων του κρατικοφ φορζα με τον εργολάβο ι
προμθκευτι. Ωςτόςο, το καλοκαίρι του 2018 ψθφίςτθκε νζα νομοκεςία που κα
ρυκμίηει τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων (βλ. ςχετικζσ
παρατθριςεισ μασ ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου).
Με βάςθ το κακεςτϊσ του Ν. 89/1998, απ’ ευκείασ διαπραγματεφςεισ ι
διαγωνιςμοί περιοριςμζνθσ εμβζλειασ επιτρζπονται εφ’ όςον: (α) θ φφςθ τθσ
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δθμόςιασ ςφμβαςθσ απαιτεί ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ προμθκευτϊν, εργολάβων,
ςυμβοφλων, τεχνικϊν ι άλλων εμπειρογνωμόνων, (β) τα αγακά που πρόκειται να
προμθκευτεί το αιγυπτιακό δθμόςιο καταςκευάηονται από οριςμζνουσ,
ςυγκεκριμζνουσ παραγωγοφσ και (γ) επιβάλλεται εμπιςτευτικότθτα για λόγουσ
εκνικισ αςφάλειασ. Απ’ ευκείασ ανακζςεισ επιτρζπονται μόνον ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ και εφ’ όςον υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ. Επίςθσ, επιτρζπεται θ
διενζργεια δθμόςιων διαγωνιςμϊν τοπικισ εμβζλειασ, ςε περιπτϊςεισ που θ αξία
των ςχετικϊν ςυμβάςεων δεν υπερβαίνει τισ EGP200.000.
Κατά κανόνα, οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ δεν μποροφν να υποβάλουν προςφορά απ’
ευκείασ ςτο πλαίςιο αιγυπτιακϊν δθμόςιων διαγωνιςμϊν, με αποτζλεςμα να
απαιτείται θ φπαρξθ τοπικοφ αντιπροςϊπου. Επίςθσ, ιδιαίτερα ςτον κλάδο των
καταςκευαςτικϊν ζργων υποδομϊν, ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία απόφαςθσ
ανάκεςθσ διαδραματίηει ο αιγυπτιακόσ Στρατόσ. Θ κυβζρνθςθ Al Sisi χρθςιμοποιεί
ςε μεγάλο βακμό τισ αρκετά γριγορεσ και αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ του Στρατοφ
για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων, ιδιαίτερα ςτον τομζα των μεγάλων ζργων
υποδομϊν. Με τα δθμόςια ζργα αςχολοφνται ειδικζσ υπθρεςίεσ του Στρατοφ, θ
National Service Projects Organisation και θ Engineering Authority of the Armed
Forces, που αναλαμβάνουν ζργα ωσ ανάδοχοι / καταςκευαςτζσ και ςτθ ςυνζχεια
ανακζτουν τθν εκτζλεςι τουσ ςε υπεργολάβουσ από τον ιδιωτικό τομζα,
ςυμπεριλαμβανομζνων και μεγάλων ομίλων του εξωτερικοφ. Θ εν λόγω διαδικαςία
απαλλάςςει τουσ εργολάβουσ του ιδιωτικοφ τομζα από το να ςυναλλάςςονται απ’
ευκείασ με το αιγυπτιακό δθμόςιο ςε εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων, οι διαδικαςίεσ
λιψθσ αποφάςεων του οποίου υπιρξαν ιςτορικά εξαιρετικά μακρζσ, ενϊ
ςθμαντικζσ δυςκολίεσ δθμιουργοφντο από τθν αδυναμία του να απαλλοτριϊνει
γαίεσ για τθν υλοποίθςθ των ζργων, αντικείμενα που, όπωσ πιςτεφεται, τα
χειρίηεται περιςςότερο αποτελεςματικά ο Στρατόσ.
Μζχρι ςιμερα, δεν υπάρχει γενικό πρότυπο κρατικισ ςφμβαςθσ (ποικίλει ανάλογα
με το δθμόςιο οργανιςμό που προκθρφςςει τον διαγωνιςμό). Οι προκθρφξεισ των
διαγωνιςμϊν οφείλουν να δθμοςιεφονται ςε θμεριςια εφθμερίδα, εγχϊρια ι
διεκνι, αναλόγωσ τθσ φφςθσ και του μεγζκουσ του δθμοπρατοφμενου ζργου.
Ιδιαίτερα χριςιμθ μπορεί να αποδειχκεί για επιχειριςεισ που μετζχουν ςε
αιγυπτιακοφσ διαγωνιςμοφσ θ καλλιζργεια επαφϊν με κζντρα αποφάςεων των
ανακετουςϊν Αρχϊν, μζςω ςυχνϊν επιςκζψεων των ιδίων ι εγχϊριων
αντιπροςϊπων τουσ.
Κατά κανόνα, για τθν επιλογι του αναδόχου ενόσ δθμοςίου ζργου ι μίασ κρατικισ
προμικειασ χρθςιμοποιείται το κριτιριο τθσ περιςςότερο ποιοτικισ μειοδοτικισ
προςφοράσ, ενϊ παρζχεται προτιμθςιακι μεταχείριςθ ςε Αιγφπτιουσ εργολάβουσ ι
προμθκευτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι προςφορζσ τουσ δεν υπερβαίνουν τισ
αντίςτοιχεσ αλλοδαπϊν κατά περιςςότερο από 15%.
Νομοκεςία του 2015 (νόμοσ 5/2015) περί προτίμθςθσ αιγυπτιακϊν προϊόντων ςε
κρατικζσ ςυμβάςεισ, προβλζπει ότι όλοι οι δθμόςιοι φορείσ πρζπει να κζτουν ςε
όλεσ τισ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν προδιαγραφι περί αιγυπτιακοφ περιεχομζνου
ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 40% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
ωσ άνω προαπαιτοφμενο για αιγυπτιακό περιεχόμενο αφορά όλεσ τισ κρατικζσ
ςυμβάςεισ προμθκειϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και καταςκευαςτικϊν
ζργων, με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ (όπωσ εάν τα αιγυπτιακά προϊόντα δεν πλθροφν τισ
απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ι θ τιμι τουσ υπερβαίνει εκείνθν
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ανταγωνιςτικϊν προςφορϊν κατά άνω του 15%, ι εάν υπαγορεφεται διαφορετικά
για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ). Επίςθσ, θ απαίτθςθ αιγυπτιακοφ περιεχομζνου
δεν αφορά ςυμβάςεισ των κλάδων άμυνασ, εςωτερικϊν και υπθρεςιϊν αςφάλειασ,
ςυμβάςεισ που είναι εμπιςτευτικζσ για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και
ςυμβάςεισ ςφμπραξθσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.
Από τουσ υποβάλλοντεσ προςφορζσ ςτο πλαίςιο ενόσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ
απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ τθσ τάξεωσ του 2% τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ οποία επιςτρζφεται ςτουσ μθ επιτυχόντεσ. Οι επιτυχόντεσ ανάδοχοι
αιγυπτιακϊν κρατικϊν ςυμβάςεων υποχρεοφνται να κατακζςουν εγγφθςθ φψουσ
5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ περιόδου 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, θ οποία επίςθσ επιςτρζφεται μετά τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ και τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ του ζργου. Για
κακυςτεριςεισ ςτθν παράδοςθ καταςκευαςτικοφ ζργου μποροφν να επιβλθκοφν
ποινζσ ζωσ 10% τθσ αξίασ του ζργου, ενϊ για κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ
ςφμβαςθσ προμικειασ επιβάλλονται ποινζσ ζωσ 3% τθσ αξίασ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ (αναγνωρίηονται ωςτόςο, κατά περίπτωςθ, λόγοι ανωτζρασ βίασ).
Ο Ν.89/1998 επζφερε οριςμζνεσ βελτιϊςεισ όπωσ θ κατάργθςθ τθσ
διαπραγμάτευςθσ μετά το άνοιγμα των προςφορϊν (momarsa), θ μθ ακφρωςθ
διαγωνιςμοφ άνευ αιτιολόγθςθσ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων ςυμμετοχισ με τθν
λιξθ τθσ ιςχφοσ του διαγωνιςμοφ και θ κακιζρωςθ ςυςτιματοσ ανοικτϊν
διαγωνιςμϊν με διάρκεια δθμοςίευςθσ τουλάχιςτον 30 θμζρεσ.
Εντοφτοισ, προβλθματικζσ διατάξεισ παραμζνουν όπωσ: θ προτεραιότθτα που
αποδίδεται ςε Αιγυπτίουσ διαγωνιηόμενουσ εφόςον θ προςφορά τουσ δεν είναι
μεγαλφτερθ του 15% από εκείνθ τθσ καλφτερθσ ξζνθσ προςφοράσ, θ διατιρθςθ
διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων δφο επιπζδων (ανοικτι υποδοχι προςφορϊν,
κλειςτζσ επιτροπζσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ), θ απαλλαγι
αιγυπτιακϊν δθμοςίων επιχειριςεων και ςυνεταιριςμϊν από τθν καταβολι
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% και τελικοφ νικθτι 5%, θ πρόβλεψθ για
τερματιςμό του ςυμβολαίου από πλευράσ δθμοςίου ςε περίπτωςθ απάτθσ,
πτϊχευςθσ ι δωροδοκίασ με ταυτόχρονθ κατάςχεςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Σθμαντικό πρόβλθμα του αιγυπτιακοφ ςυςτιματοσ δθμόςιων διαγωνιςμϊν
αποτελοφν οι –αρκετά ςυχνά- μθ ευκρινϊσ ι ακαταλιπτωσ διατυπωμζνεσ
προδιαγραφζσ, που υποχρεϊνουν τουσ αναδόχουσ να «μαντεφουν» τισ ανάγκεσ τθσ
ανακζτουςασ Αρχισ. Ρρόςκετα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ξζνεσ επιχειριςεισ
που ςυμμετζχουν ςε αιγυπτιακοφσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ είναι οι ςθμαντικζσ
κακυςτεριςεισ που ςθμειϊνονται τόςο ςτθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων, όςο και
ςτθν οριςτικι αποδοχι των παραδοκζντων από τουσ αναδόχουσ αγακϊν ι ζργων,
με αποτζλεςμα αφ’ ενόσ να δθμιουργοφνται πρόςκετα κόςτθ και αφ’ ετζρου
κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των αναδόχων.
Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, ζνα από τα χαρακτθριςτικά του κλάδου
καταςκευϊν ςτθν Αίγυπτο είναι ότι οι δθμόςιεσ αρχζσ δείχνουν προτίμθςθ και
παρζχουν ευνοϊκότερθ μεταχείριςθ ςε κρατικοφσ καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δθμόςια ζργα αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ
υποδομϊν. Ο ιδιωτικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτθν
Αίγυπτο ςε υποκλάδουσ όπωσ οι πετρελαϊκζσ εγκαταςτάςεισ και οι κατοικίεσ, και
λιγότερο ςε ζργα οδοποιίασ και καταςκευισ γεφυρϊν. Ροςοςτό περίπου 30% των
καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων του δθμόςιου τομζα αποτελοφν οι εργαςίεσ
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καταςκευισ οδϊν και γεφυρϊν, ακολουκοφμενεσ από τισ καταςκευζσ ςτακμϊν
θλεκτροπαραγωγισ και μονάδων επεξεργαςίασ απορριμμάτων.
Σθμειϊνεται ότι, το αιγυπτιακό κοινοβοφλιο ενζκρινε ςτο τζλοσ Ιουλίου τθ νζα
νομοκεςία για τουσ διαγωνιςμοφσ κρατικϊν προμθκειϊν (“Public Contracts Act”).
Οι εκτελεςτικοί κανονιςμοί τθσ εν λόγω νομοκεςίασ για τουσ δθμόςιουσ
διαγωνιςμοφσ αναμζνεται να ζχουν εκδοκεί από τθν κυβζρνθςθ εντόσ περιόδου
εξαμινου. Κφριουσ ςκοποφσ τθσ νομοκεςίασ, θ οποία αντικακιςτά τον ιςχφοντα
νόμο 89/1998, αποτελοφν θ άςκθςθ μεγαλφτερου ελζγχου ςτισ κρατικζσ δαπάνεσ
και ο περιοριςμόσ τουσ, κακϊσ και θ εξάλειψθ φαινομζνων διαφκοράσ, αλλά και θ
αποκζντρωςθ και απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν κρατικϊν προμθκειϊν. Ππωσ ζχουν
αναφζρει κυβερνθτικζσ πθγζσ, θ νζα νομοκεςία δίνει ςτισ επιχειριςεισ που
μετζχουν ςε αιγυπτιακοφσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ πρόςκετα δικαιϊματα ςε ότι
αφορά τθν πρόςβαςι τουσ ςε πλθροφόρθςθ, κακϊσ και τθν υποβολι καταγγελιϊν
και τθν επίλυςθ διαφορϊν. Επίςθσ, ενιςχφει το ρόλο του ιςτορικοφ εκάςτθσ
ςυμμετζχουςασ επιχείρθςθσ ωσ κριτθρίου επιλογισ αναδόχων, πζραν του βαςικοφ
κριτθρίου τθσ τιμισ, ειςάγει ςφςτθμα διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν δφο ςταδίων, ενϊ
ταυτόχρονα μειϊνει το φψοσ τθσ απαιτοφμενθσ κατάκεςθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ωσ
ποςοςτοφ επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ περιςςότερων
επιχειριςεων ςε κρατικοφσ διαγωνιςμοφσ.
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν ενδιαφερόμενοι μποροφν να
επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ρρεςβείασ Καΐρου ςτθν
διαδικτυακι πλατφόρμα AGORA (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811) ι να επικοινωνοφν απ’ ευκείασ
μαηί μασ.

Ε. Σο κακεςτϊσ, τα δικαιϊματα και θ φορολογία τθσ ιδιοκτθςίασ ςτθν
Αίγυπτο
Τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ γθσ και ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Αίγυπτο ρυκμίηονται
με βάςθ ςειρά νομοκετθμάτων, τα ςθμαντικότερα των οποίων ςυνοψίηουμε
κατωτζρω:
(α) Νόμοσ 230/1996: ο Ν.230/1996, ο οποίοσ αντικατζςτθςε τον Ν.56/1988,
επζτρεψε ςε αλλοδαποφσ τθν κατοχι ακίνθτθσ περιουςίασ υπό τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ: (i) Θ ιδιοκτθςία περιορίηεται ςε δφο ακίνθτα για ιδιοκατοίκθςθ,
επιπλζον του δικαιϊματοσ κατοχισ ακινιτου περιουςίασ αναγκαίασ για
δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ παρζχει άδεια θ αιγυπτιακι Κυβζρνθςθ. (ii) Το
μζγεκοσ κάκε ακινιτου δεν υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά μζτρα. (iii) Το ακίνθτο
δεν είναι χαρακτθριςμζνο ωσ ιςτορικόσ χϊροσ. Εξαιρζςεισ από τισ δφο πρϊτεσ
προχποκζςεισ μποροφν να γίνουν κατόπιν ζγκριςθσ του Ρρωκυπουργοφ. Θ
ιδιοκτθςία ακίνθτθσ περιουςίασ ςε τουριςτικζσ περιοχζσ υπόκειται ςε όρουσ που
κεςπίηονται από το Υπουργικό Συμβοφλιο.
Αλλοδαποί οι οποίοι κατζχουν ακατοίκθτθ ακίνθτθ περιουςία (οικόπεδο) οφείλουν
να οικοδομιςουν εντόσ περιόδου πζντε ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ
τθσ νομικισ κατοχισ (καταχϊρθςθ ςτο κτθματολόγιο). Αλλοδαποί δε δφνανται να
πωλιςουν ακίνθτθ περιουςία προτοφ παρζλκουν πζντε ζτθ από τθν καταχϊρθςθ
αυτισ, εκτόσ εάν ζχουν τθν ζγκριςθ του Ρρωκυπουργοφ. Επίςθσ, οι αλλοδαποί δεν
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μποροφν να ελζγχουν αγροτικι γθ μζςω επικαρπίασ, ενϊ ςε περιπτϊςεισ που
αλλοδαπόσ κλθρονομιςει αγροτικι γθ, το αιγυπτιακό κράτοσ προβαίνει ςε
κατάςχεςι τθσ και αποηθμίωςι του. Θ ιδιοκτθςία γθσ ςε εκτάςεισ τθσ εριμου
περιορίηεται αποκλειςτικά ςε αιγυπτιακά φυςικά ι νομικά πρόςωπα (αιγυπτιακισ
πλειοψθφικισ ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο, κατά τουλάχιςτον 51%).
Επιπλζον, οριςμζνεσ νομοκετικζσ τροποποιιςεισ ζχουν επιτρζψει μεγαλφτερα
δικαιϊματα ελζγχου ακίνθτων περιουςιακϊν ςτοιχείων για αλλοδαποφσ ςε
τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ Αιγφπτου, όπωσ ςτισ περιοχζσ Sidi Abd El Rahman και Ras
El Hekma (ςτισ βόρειεσ μεςογειακζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου), κακϊσ και Hurghada και
άλλεσ τοποκεςίεσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, όπου οι αλλοδαποί απολαμβάνουν των
ίδιων δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ με τουσ Αιγφπτιουσ πολίτεσ. Επίςθσ, ςτθν περιοχι
του Sharm El Sheikh επιτρζπεται θ επικαρπία από αλλοδαποφσ για περίοδο ζωσ 99
ζτθ. Σθμειωτζον ότι ςτισ ωσ άνω περιοχζσ δεν ιςχφει ο περιοριςμόσ τθσ μθ
δυνατότθτασ πϊλθςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ από αλλοδαποφσ πριν τθν παρζλευςθ
πενταετίασ.
(β) Νόμοσ 94/2005: Θ εν λόγω νομοκεςία, θ οποία τροποποίθςε διατάξεισ του
νόμου περί εταιρειϊν (159/1981) και του παλαιοφ επενδυτικοφ νόμου του 1997
(8/1997), προβλζπει ότι οι εταιρείεσ και λοιπά νομικά πρόςωπα ζχουν δικαίωμα να
κατζχουν ιδιοκτθςία γθσ και ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Αίγυπτο προκειμζνου να
αςκιςουν ι να επεκτείνουν τθν δραςτθριότθτά τουσ, αςχζτωσ τθσ εκνικότθτασ των
εταίρων / μετόχων, ι του τόπου διαμονισ τουσ, ι ακόμθ και των μεριδίων που
αυτοί κατζχουν ςτισ εν λόγω εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα, με τθν εξαίρεςθ τθσ γθσ
και τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε περιοχζσ όπου υφίςτανται περιοριςμοί.
(γ) Πρωκυπουργικό διάταγμα 548/2005: Το εν λόγω διάταγμα ειςάγει ίςθ
μεταχείριςθ Αιγυπτίων και αλλοδαπϊν όςον αφορά τθν ιδιοκτθςία ακίνθτθσ
περιουςίασ με ςκοπό τθν ιδιοκατοίκθςθ ςε οριςμζνεσ τουριςτικζσ και
νεοαναπτυςςόμενεσ αςτικζσ / οικιςτικζσ περιοχζσ (μεταξφ των οποίων περιοχζσ ςτισ
ακτζσ τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ). Οι αλλοδαποί ωςτόςο πρζπει να υποβάλουν ςχετικι
αίτθςθ για ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ αιγυπτιακζσ αρχζσ (κυρίωσ Υπουργεία Άμυνασ
και Εςωτερικϊν, κακϊσ και Εκνικι Υπθρεςία Αςφάλειασ). Το διάταγμα επιτρζπει
επίςθσ ςε αλλοδαποφσ να μιςκϊνουν οικιςτικζσ μονάδεσ με επικαρπία ςτθν
περιοχι του Sharm El-Sheikh, για περίοδο 99 ετϊν, κατόπιν ζγκριςθσ των αρμόδιων
αιγυπτιακϊν αρχϊν. Επιπλζον, δίνει το δικαίωμα ςε αλλοδαποφσ να μεταβιβάηουν
τθν ακίνθτθ περιουςία τουσ.
(δ) Πρωκυπουργικό διάταγμα 350/2007: Το εν λόγω διάταγμα προβλζπει, όπωσ
και θ ωσ άνω νομοκεςία του 2005, ότι όλεσ οι εταιρείεσ και νομικά πρόςωπα,
ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ και τόπου διαμονισ των εταίρων / μετόχων, ζχουν
δικαίωμα ςτθν ιδιοκτθςία γθσ και ακίνθτθσ περιουςίασ για τθν άςκθςθ / επζκταςθ
των δραςτθριοτιτων τουσ, με εξαίρεςθ τθν γθ ςε περιοχζσ ςτρατθγικοφ
ενδιαφζροντοσ, όπωσ ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ ςτα δυτικά, ανατολικά και νότια
τθσ χϊρασ, ςε νθςιά ςτθν Ερυκρά και τθν Μεςόγειο, ςτθν Διϊρυγα του Σουζη και
ςτθν Χερςόνθςο του Σινά.
(ε) Νόμοσ 95/2015: Θ εν λόγω νομοκεςία απαγορεφει ςε ξζνεσ εταιρείεσ και νομικά
πρόςωπα τθν ιδιοκτθςία γθσ και ακινιτων ςτθν Χερςόνθςο του Σινά,
ςυμπεριλαμβανομζνων περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν διοικθτικι αρμοδιότθτα των
επαρχιϊν Ιςμαθλίασ, Σουζη και Ρορτ Σάιντ. Ορίηει επίςθσ, ότι οι εταιρείεσ, υπό
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και υπό τον όρο τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ των αρμόδιων
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αρχϊν (Υπ. Άμυνασ, Εςωτερικϊν και αρχϊν αςφάλειασ), μποροφν να αποκτιςουν
μζςω επικαρπίασ το δικαίωμα χριςθσ γθσ και ακινιτων ςτθν Χερςόνθςο του Σινά
για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα 50 ετϊν.
Περαιτζρω, θ ιδιοκτθςία ακίνθτθσ περιουςίασ από αλλοδαποφσ ρυκμίηεται από
διατάξεισ δφο επιπλζον, παλαιότερων νόμων, και ςυγκεκριμζνα των ακόλουκων:
(α) Ο Ν.15/1963 και οι τροποποιιςεισ του (Ν.104/1985) απαγορεφουν τθν αγορά
αγροτικϊν εκτάςεων από αλλοδαπά φυςικά και νομικά πρόςωπα.
(β) Ο Ν.143/1981 και οι τροποποιιςεισ του (Ν.55/1988, Ν.205/1991 και Ν.96/1995)
ρυκμίηουν τθν αγορά και ιδιοκτθςία ανακτθμζνων εκτάςεων εριμου. Βάςει αυτοφ
κεςπίηονται όρια για το μζγεκοσ των εκτάςεων που μποροφν να αποκτιςουν
φυςικά και νομικά πρόςωπα. Οι κοινοπραξίεσ επιτρζπεται να κατζχουν ζωσ και
10.000 Feddans (ζνα Feddan αντιςτοιχεί περίπου ςε 4,2 ςτρζμματα), υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ςε κάκε εταίρο δεν κα αναλογοφν περιςςότερα από 150 Feddans.
Οι μετοχικζσ εταιρείεσ δφνανται να κατζχουν ζωσ 50.000 Feddans.
Σε κοινοπραξίεσ και μετοχικζσ εταιρείεσ που κατζχουν εκτάςεισ εριμου, εντόσ των
ανωτζρω ορίων μποροφν να ςυμμετζχουν αλλοδαποί, το 51% όμωσ τθσ εταιρείασ
κα πρζπει να ανικει ςε Αιγυπτίουσ. Σε περίπτωςθ εκκακάριςθσ το ςφνολο τθσ γθσ
επιςτρζφει ςτουσ Αιγυπτίουσ ιδιοκτιτεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.143 ωσ
ζρθμοσ χαρακτθρίηεται ζκταςθ που απζχει 2 χιλιόμετρα από τα όρια τθσ πόλθσ.
Θ ενοικίαςθ των εν λόγω εκτάςεων για περίοδο άνω των 50 ετϊν λογίηεται ωσ
ιδιοκτθςία ςτο πλαίςιο του Ν.143. Ραρ’ ότι για τισ εταιρείεσ που ςυςτινονται ςτο
πλαίςιο του Επενδυτικοφ Νόμου δεν απαιτείται εν γζνει αιγυπτιακι ςυμμετοχι, για
όςεσ εξ αυτϊν αναλαμβάνουν ζργα ςε εκτάςεισ εριμου επιβάλλεται πλειοψθφικι
αιγυπτιακι ςυμμετοχι. Σφμφωνα με τον Ν.55/1988 υπικοοι αραβικϊν χωρϊν
δφνανται να τφχουν μεταχείριςθσ όμοιασ με τουσ Αιγυπτίουσ πολίτεσ, για τουσ
ςκοποφσ του Νόμου αυτοφ, βάςει Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ.
Εξαίρεςθ από τα παραπάνω ειςιγαγε ο Ν. 14/2012, ο οποίοσ ρυκμίηει τθν
ιδιοκτθςία ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθ Διϊρυγα του Σουζη. Σφμφωνα με αυτόν, το
δικαίωμα απόκτθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από φυςικά πρόςωπα ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περιοχι περιορίηεται αποκλειςτικά ςε Αιγυπτίουσ πολίτεσ, που δε διακζτουν
δεφτερθ ικαγζνεια και των οποίων αμφότεροι οι γονείσ είναι Αιγφπτιοι. Πςον
αφορά τα νομικά πρόςωπα, επιτρζπεται ςε αυτά να κατζχουν ακίνθτθ περιουςία
μόνο όταν το κεφάλαιό τουσ ανικει ςε Αιγυπτίουσ, ενϊ το δικαίωμα επικαρπίασ
αλλοδαπϊν περιορίηεται ςε τριάντα χρόνια με δυνατότθτα επζκταςθσ ςε 50 χρόνια,
εάν υπάρχει ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμόδιων αιγυπτιακϊν αρχϊν. Επιπλζον, με το Ν.
203/2012, που ςυντάχκθκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνασ,
απαγορεφεται κάκε μορφι ιδιοκτθςίασ και χριςθσ τθσ περιοχισ που εκτείνεται 5
χιλιόμετρα δυτικά του ανατολικοφ ςυνόρου τθσ Αιγφπτου με τθ Γάηα και το Ιςραιλ,
με εξαίρεςθ τθν πόλθ αφάχ, ενϊ απαγορεφεται επίςθσ κάκε είδουσ ιδιοκτθςία και
χριςθ των νθςιϊν, προςτατευόμενων περιοχϊν και αρχαιολογικϊν χϊρων ςτο
Κυβερνείο τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ.
Φορολογία ακίνθτθσ περιουςίασ:
Πςον αφορά τθ φορολογία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, πζραν του κεςπιςκζντοσ το
ζτοσ 1954 φόρου αγροτικισ ιδιοκτθςίασ με ςυντελεςτι 14%, ςτθν Αίγυπτο ιςχφει
φόροσ επί των κτιρίων, ο οποίοσ ζχει ανακεωρθκεί οριςμζνεσ φορζσ ςτθ διάρκεια
των τελευταίων 50-60 ετϊν. Σφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ εκδοχι του, που
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τζκθκε ςε εφαρμογι το 2014, ο εν λόγω φόροσ επιβαρφνει τα ακίνθτα με
ςυντελεςτι 10% επί τθσ ετιςιασ αξίασ μίςκωςθσ, μειοφμενοσ κατά 30% όςον αφορά
τισ κατοικίεσ και κατά 32% όςον αφορά τα λοιπά ακίνθτα, για δαπάνεσ ςυντιρθςθσ
που πραγματοποιικθκαν από τουσ ιδιοκτιτεσ. Θ νομοκεςία του 2014 εξαιρεί από τθ
φορολόγθςθ ακίνθτα ατομικισ ιδιοκτθςίασ αξίασ κατϊτερθσ των EGP2 εκατ.
(περίπου $112.350 με βάςθ τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ), κακϊσ επίςθσ και περιπτϊςεισ
ακινιτων πρϊτθσ κατοικίασ, ι εμπορικισ / βιομθχανικισ / επαγγελματικισ χριςθσ
με χαμθλι αξία εκμίςκωςθσ, κακϊσ και κτίρια νοςοκομείων, εκπαιδευτικϊν και
κοινωφελϊν ιδρυμάτων. Το πρόςφατα υιοκετθκζν φορολογικό πλαίςιο για τα
ακίνθτα δζχεται κριτικι, υπό τθν ζννοια ότι εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του
πολφ μεγάλο αρικμό ακινιτων, κακϊσ και ακίνθτα ξενοδοχειακϊν και
νοςοκομειακϊν μονάδων, λεςχϊν και ςτρατιωτικϊν εγκαταςτάςεων.
Θ ιδιοκτθςία φορολογείται επίςθσ με ςυντελεςτι 2,5% επί τθσ αξίασ πϊλθςθσ, κατά
τθ μεταβίβαςι τθσ. Θ νομοκεςία για τθ φορολογία ακινιτων του 2014 διόρκωςε
οριςμζνα από τα μειονεκτιματα προθγοφμενων κακεςτϊτων φορολόγθςθσ,
ςυμπεριλαμβάνοντασ θμιτελι ακίνθτα τα οποία βρίςκονται ςε φάςθ καταςκευισ,
κακϊσ και ακίνθτα που βρίςκονται εκτόσ ορίων των πόλεων (προκειμζνου να
ςυμπεριλθφκοφν οι νεόδμθτεσ κατοικίεσ ςε νζεσ περιοχζσ), ενϊ επίςθσ προβλζπει
τθν επανεκτίμθςθ των αξιϊν των ακινιτων ανά πενταετία (με τισ αυξιςεισ των αξιϊν
για τισ κατοικίεσ να περιορίηονται ςε ζωσ 30%) –αντί δεκαετίασ που προβλεπόταν
παλαιότερα-με ςκοπό τθν αναπροςαρμογι τουσ με βάςθ τον πλθκωριςμό. Σκοπόσ
τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ του 2014 ιταν θ ϊκθςθ περίπου 1,2 εκατ.
εκτιμϊμενων ωσ αχρθςιμοποίθτων ιδιοκτθςιϊν ςτθν επίςθμθ αγορά ακινιτων
αποτρζποντασ μελλοντικζσ κερδοςκοπικζσ «φοφςκεσ» από τισ μεταβιβάςεισ τουσ,
ενϊ το 25% των εςόδων του κατευκφνεται ςτισ επιμζρουσ αιγυπτιακζσ περιφζρειεσ,
κακϊσ επίςθσ και ςτθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων για τον περιοριςμό των
άτυπων οικιςμϊν. Ράντωσ, τα αποτελζςματα από τθ μζχρι τϊρα εφαρμογι του
φορολογικοφ ςυςτιματοσ για τα ακίνθτα του 2014 δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν
ιδιαίτερα ικανοποιθτικά, οφτε από πλευράσ δθμοςίων εςόδων, αλλά οφτε και από
πλευράσ δθμιουργοφμενων προοπτικϊν μείωςθσ των ποςοςτϊν κενότθτασ των
κατοικιϊν και γενικότερα των ακινιτων.

Σ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ
Θ διαχρονικι πορεία των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεϊν μασ με τθν
Αίγυπτο τθν τελευταία πενταετία χαρακτθρίηεται από μια αξιόλογθ δυναμικι που
παρουςιάηει διάρκεια και αντοχι παρά τθν αρνθτικι ςυγκυρία που ζχουν βιϊςει
κατά το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα οι αντίςτοιχεσ οικονομίεσ. Ο εντυπωςιακόσ
υπερτριπλαςιαςμόσ του όγκου του διμεροφσ εμπορίου τθν τελευταία 10ετία και
ιδίωσ θ αλματϊδθσ άνοδοσ κατά το ςκζλοσ του που μασ ενδιαφζρει περιςςότερο,
δθλαδι των εξαγωγϊν μασ, ζχει εδραιϊςει τθν Αίγυπτο ωσ μία εκ των
ςπουδαιότερων εξαγωγικϊν αγορϊν μασ (11θ το 2017). Κατά ςυνζπεια, ζχει αυξθκεί
τα τελευταία ζτθ το ενδιαφζρον των ελλθνικϊν επιχειριςεων για τθν αιγυπτιακι
αγορά. Από τθν ανάγνωςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των εξαγωγϊν μασ προκφπτει,
ωςτόςο, διαχρονικά ςαφισ κυριαρχία των πετρελαιοειδϊν τα οποία καλφπτουν
πάνω από τα 2/3 του ςυνόλου, παρά τθν αφξθςθ ςτα ςθμαντικότερα εξαγόμενα
προσ τθν χϊρα ελλθνικά προϊόντα. Συνεπϊσ αποτελεί μονόδρομο θ ςτόχευςθ για
διεκδίκθςθ μεγαλφτερου μεριδίου από τα υπόλοιπα προϊόντα μασ με ταυτόχρονθ
διεφρυνςθ του φάςματόσ τουσ. Δυνατότθτεσ για υλοποίθςθ τθσ παραπάνω
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επιδίωξισ μασ, παρά τα ανακφπτοντα κατά καιροφσ εμπόδια και δυςχζρειεσ,
υπάρχουν πολλζσ και ιςχυρζσ αφοφ εδράηονται ςε λογικζσ παραδοχζσ και
πραγματικά ςτοιχεία όπωσ είναι το μεγάλο μζγεκοσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ, θ
κομβικι τθσ κζςθ για επανεξαγωγι ςε χϊρεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (Μ. Ανατολι
και Αφρικι), θ ικανότθτα πρόςβαςθσ λόγω τθσ ευμενοφσ διάκεςθσ των Αιγυπτίων
ζναντι των Ελλινων κλπ.
Πςον αφορά τθ δραςτθριοποίθςθ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτον αιγυπτιακό
καταςκευαςτικό κλάδο και ςτον κλάδο δομικϊν υλικϊν, επιγραμματικά κεωροφμε
ότι αξιόλογεσ δυνατότθτεσ υπάρχουν ςτουσ τομείσ υπεργολαβικισ ανάλθψθσ
ζργων δθμιουργίασ & εκςυγχρονιςμοφ υποδομϊν, εξαγωγϊν δομικϊν υλικϊν,
μεταφοράσ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ (επιχειριςεων και δθμόςιων φορζων για
παροχι βοικειασ ςε ζργα, project management κ.α.), κακϊσ και ςυμπράξεων για
από κοινοφ ανάλθψθ ζργων ανάπτυξθσ υποδομϊν.
Οι πλζον ευνοϊκζσ προοπτικζσ για ενδιαφερόμενεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ
εμφανίηονται ςε κλάδουσ υπθρεςιϊν, όπωσ αρχιτεκτόνων και πολιτικϊν
μθχανικϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςχεδιαςμοφ / επίβλεψθσ /
διαχείριςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων, αλλά και ςε κλάδουσ δομικϊν υλικϊν,
μεταξφ των οποίων προϊόντα μόνωςθσ / προςταςίασ ζναντι ιχου και πυρόσ, κακϊσ
και μονωτικά υλικά για πατϊματα, τοίχουσ και οροφζσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ. Ευκαιρίεσ για ελλθνικζσ επιχειριςεισ υφίςτανται ςτουσ τομείσ εκπόνθςθσ
μελετϊν και ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και διαχείριςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων (project
management), κυρίωσ μζςω τθσ ειςαγωγισ υψθλϊν τεχνολογιϊν και τεχνογνωςίασ,
κακϊσ και δομικϊν προϊόντων. Οι καταςκευζσ «πράςινων» κτιρίων ςτθν Αίγυπτο
βρίςκονται ςε μάλλον «νθπιακι» φάςθ και παρουςιάηουν πολφ αξιόλογεσ
προοπτικζσ ανάπτυξθσ για ξζνεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να τοποκετθκοφν,
τόςο ςε επίπεδο παροχισ ςυμβουλευτικϊν / ςχεδιαςτικϊν υπθρεςιϊν, όςο και
εξαγωγισ πράςινων δομικϊν υλικϊν. Στακερά αυξανόμενθ παρουςιάηεται θ ηιτθςθ
για ςκραπ χάλυβα, ωσ πρϊτθ φλθ από τθν εγχϊρια χαλυβουργία.
Οι αιγυπτιακζσ αρχζσ καταβάλλουν μεγάλθ προςπάκεια για τθν προςζλκυςθ και
εγκατάςταςθ ξζνων επενδφςεων ςτθ χϊρα, υλοποιϊντασ εκτεταμζνθ εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ αναφορικά με τισ παρουςιαηόμενεσ ευκαιρίεσ οι οποίεσ ςτθν
πλειονότθτά τουσ αφοροφν ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS (ουζη, Χρυςό Σρίγωνο, Νζα
διοικθτικι πρωτεφουςα κλπ). Είναι προφανζσ ότι τζτοιασ κλίμακασ ζργα απαιτοφν
αντίςτοιχου διαμετριματοσ επιχειρθματικά μεγζκθ για ςυμμετοχι ς’ αυτά. Ωςτόςο,
επιτρζπουν τθν παρουςία και μικρότερθσ κλίμακασ επιχειρθματικοφ δυναμικοφ,
είτε αυτοτελϊσ (π.χ. ςε μικρότερα ειδικά ζργα) είτε ςυνεργατικά (υπεργολαβίεσ).
Επίςθσ, ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ υφίςτανται ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν
ςυμβοφλων για ζργα ςτον καταςκευαςτικό και τον ενεργειακό τομζα. Υπό
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, ιδιαίτερα ςε πεδία που διακζτουμε ανάλογθ
τεχνογνωςία και είμαςτε ςε κζςθ να παρατάξουμε το αντίςτοιχα ενδεδειγμζνο
μζγεκοσ / οικονομικι επιφάνεια, κεωροφμε ότι όντωσ υφίςτανται δυνατότθτεσ για
τθν υπζρ των ςυμφερόντων μασ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν ελλθνικισ ςυμμετοχισ
ςε τζτοια ςχζδια. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν ενδεχόμενθ ςυμμετοχι
ελλθνικϊν μελετθτικϊν γραφείων και καταςκευαςτικϊν επιχειριςεων ςτθν εν
εξελίξει ανάπλαςθ του ιςτορικοφ κζντρου Καΐρου.
Ενιςχυτικά προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ μποροφν να δράςουν ςτοχευμζνεσ
ενζργειεσ ιδίωσ κλαδικοφ χαρακτιρα και προςανατολιςμοφ ςε ςυνεργαςία τόςο
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με τουσ οικείουσ κλαδικοφσ φορείσ ςτθ Ελλάδα όςο και με τουσ εδϊ
επιχειρθματικοφσ ςυνδζςμουσ. Στισ δράςεισ που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν
ςυγκαταλζγονται προςκλιςεισ Αιγφπτιων αγοραςτϊν ςε κλαδικζσ εκκζςεισ και
εμπορικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ελλάδα (λ.χ. Infacoma / Aquatherm), οργάνωςθ
ειδικϊν προωκθτικϊν εκδθλϊςεων, ςυςτθματικι ςυμμετοχι Ελλινων παραγωγϊνεξαγωγζων ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ που πραγματοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο,
μικρζσ αλλά επαναλαμβανόμενεσ δράςεισ προβολισ τθσ εικόνασ των ελλθνικϊν
προϊόντων με δθμοςιεφςεισ ςε κλαδικά περιοδικά, αφίςεσ κλπ.
Στο εν λόγω πλαίςιο, κα πρζπει να ςτοχεφςουμε τθν υλοποίθςθ επιχειρθματικϊν
αποςτολϊν ςε ςυνεργαςία με ελλθνικοφσ επιχειρθματικοφσ φορείσ, ςε κλάδουσ
που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα ελλθνικά προϊόντα ςτθν εδϊ
αγορά, μεταξφ των οποίων τα δομικά υλικά κάκε είδουσ, δεδομζνων των ιςχυρϊν
αναπτυξιακϊν προοπτικϊν που παρουςιάηει ο εγχϊριοσ κλάδοσ καταςκευϊν, με
ζμφαςθ ςτα πυρίμαχα υλικά, τα πετρϊματα, κακϊσ επίςθσ τα πράςινα δομικά
υλικά (χρωςτικζσ ι άλλεσ φλεσ επικάλυψθσ κτιρίων νζασ γενιάσ), τα μεταλλικά
εξαρτιματα καταςκευϊν (καρφιά, ελάςματα κλπ.).
Ειςθγοφμαςτε επίςθσ τθν επανάλθψθ, ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece του
επιτυχθμζνου προγράμματοσ φιλοξενίασ του ζτουσ 2017 Αιγυπτίων (μεταξφ
άλλων) αγοραςτϊν για πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνων ςυναντιςεων με ελλθνικζσ
επιχειριςεισ του κλάδου δομικϊν υλικϊν (υλοποιικθκε τον Οκτϊβριο 2017, με τθ
ςυμμετοχι 7 αιγυπτιακϊν επιχειριςεων που εντόπιςε και ςυνόδευςε το Γραφείο
μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ).
Θετικι για τθν επιδίωξι μασ ενίςχυςθσ τθσ παρουςίασ των ελλθνικϊν δομικϊν
υλικϊν ςτθν αιγυπτιακι αγορά αποτελεί θ ςυμμετοχι 10 επιχειριςεων του κλάδου
ςτθ φετινι, πρϊτθ διοργάνωςθ τθσ Big 5 Construct Egypt (18-21.9.2018), ςτο νζο
εκκεςιακό κζντρο του Καΐρου. Το Γραφείο μασ ζχει τεκεί ςτθ διάκεςθ του Enterprise
Greece και των διοργανωτϊν τθσ ζκκεςθσ με ςκοπό τθν επιτυχι οργάνωςθ τθσ
ελλθνικισ ςυμμετοχισ. Ζχουμε προτείνει παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ, τθ
διοργάνωςθ εκδιλωςθσ προβολισ για τα ελλθνικά δομικά υλικά, με παρουςία
Αιγυπτίων ειςαγωγζων και εμπόρων και πραγματοποίθςθ επιχειρθματικϊν
ςυναντιςεων με τουσ Ζλλθνεσ εκκζτεσ.
Ο τεράςτιοσ όγκοσ των ζργων που ζχουν εξαγγελκεί τελευταία από τθν αιγυπτιακι
κυβζρνθςθ πρζπει να ενταχκεί ςτο πεδίο κατόπτευςθσ των διακετουςϊν τα
προςόντα ελλθνικϊν εταιρειϊν οφτωσ ϊςτε να τφχουν ανάλογθσ αξιοποίθςθσ οι
προςφερόμενεσ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ. Σθμαντικζσ είναι οι προοπτικζσ ςτον
ενεργειακό τομζα και ειδικότερα ςτισ ΑΠΕ, θ ανάπτυξθ των οποίων ςυνιςτά
ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Αιγφπτου θ οποία διακζτει πλοφςιο και ανεκμετάλλευτο
αιολικό και θλιακό δυναμικό. Ρρόςφατα το Γραφείο μασ ζχει αναπτφξει ηωθρι
πρωτοβουλία για τθν παρουςίαςθ ελλθνικϊν τεχνικϊν εταιρειϊν ςε εδϊ εταιρείεσ
ςυμβοφλων οι οποίεσ εμπλζκονται ςε ζργα επζκταςθσ του μετρό του Καΐρου, με
ςκοπό τθν επίτευξθ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ καταςκευισ αλλά και παροχισ
υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου.
Εν κατακλείδι, οι προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διμεροφσ
οικονομικισ και εμπορικισ/επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, ειδικότερα όςον αφορά
τουσ κλάδουσ δομικϊν υλικϊν και καταςκευϊν είναι ευοίωνεσ, δυνατότθτεσ
υπάρχουν, απαιτείται εςτίαςθ ςε ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ και των δφο χωρϊν.
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Ζ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ

1. Αιγυπτιακζσ Αρχζσ
Υποσργεία
Ministry of State for Military Production
Tel: +20 (2) 2795-1428, 2794-7968, Fax: +20 (2) 2263-4427, 2794-8372
E-mail: momp@momp.gov.eg, Web site: http://www.momp.gov.eg
Ministry of Petroleum & Mineral Wealth
Tel: +20 (2) 27601401, 22631000, 22610757
Fax: +20 (2) 22746060
E-mail: contact@petroleum.gov.eg, mop@egyptonline.com, Web site: http://www.petroleum.gov.eg
Ministry of Electricity and Renewable Energy
Tel: +20 (2) 22616321, 26855549, 24012361, 24012371, 22616299,
Fax: +20 (2) 22616234, 22616302, 22616512
E-mail: info@moee.gov.eg, Web site: http://www.moee.gov.eg
Ministry of Investment & International Cooperation
Tel: +20 (2) 2390-8819, 2393-5147,
Fax: +20 (2) 2391-0008
E-mail: ministeroffice@moic.gov.eg, Web site: http://www.moic.gov.eg
Ministry of Communication & Information Technology
Tel: +20 (2) 2344-4544, 3534-1300,
Fax: +20 (2) 3537-1111
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, Web site: http://www.mcit.gov.eg
Ministry of Environment
Tel: +20 (2) 2525-6452,
Fax: +20 (2) 2525-6490
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg, Web site: http://www.eeaa.gov.eg
Ministry of Transportation
Tel: +20 (2) 2240-0814, 2260-4884,
Fax: +20 (2) 2261-0510
Web site: http://www.mot.gov.eg
Ministry of Tourism
Tel: +20 (2) 2261-1732, 2390-3000, 2391-5141, 2391-5114, 2391-9168,
Fax: +20 (2) 2263-7199
E-mail: minister@tourism.gov.eg Web site: http://www.tourism.gov.eg
Ministry of Agriculture & Land Reclamation
Tel: +20 (2) 3337-2677, 3337-2970,
Fax: +20 (2) 3749-8128
E-mail: info@agr-egypt.gov.eg, Website: http://www.agr-egypt.gov.eg
Ministry of Water Resources & Irrigation
Tel: +20 (2) 35449420,
Fax: +20 (2) 3544-9470
E-mail: minister@mwri.gov.eg, Web site: http://www.mwri.gov.eg
Ministry of Civil Aviation
Tel: +20 (2) 2268-8342, +20 (2) 2268-8345,
Fax: +20 (2) 2268-8341
E-mail: info@civilaviation.gov.eg, Web site: http://www.civilaviation.gov.eg
Ministry of Finance
Tel: +20 (2) 2342-8886, 2342-8010, 2342-8830,
Fax: +20 (2) 2686-1680, 26861681
E-mail: finance@mof.gov.eg, Web site: http://www.mof.gov.eg
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Ministry of Trade & Industry
Tel: +20 (2) 2792-1193/4, 2794-0089,
Fax: +20 (2) 2794-0554
E-mail: mti@mti.gov.eg, nasser.hamed@mti.gov.eg. Web site: http://www.mti.gov.eg
Ministry of Housing, Utilities & Urban Communities
Tel: +20 (2) 2792-1440/1/2,
Fax: +20 (2) 2792-1423
E-mail: info@housing-utility.gov.eg, Web site: http://www.moh.gov.eg
Ministry of Local Development
Tel: +20 (2) 3306-7082,
Fax: +20 (2) 3749-7788
E-mail: mld.eg@hotmail.com, Web site: http://www.mold.gov.eg
Ministry of Supply & Internal Trading
Tel.: +20 (2) 23375404, 27958481, 27948224, 27642909,
Fax: +20 (2) 23375390, 23365074
E-mail: info@msit.gov.eg, Web site: http://www.msit.gov.eg
Ministry of Planning, Monitoring & Administrative Reform
Tel.: +20 (2) 2400-0100, 2241-4532,
Fax: +20 (2) 2241-4627
E-mail: contact@mop.gov.eg, Web site: http://mpmar.gov.eg
Δημόσιοι Φορείς-Οργανισμοί
General Authority for Investment & Free Zones
Tel: +20 (2) 24055464, 24055410, 24055472,
Fax: +202 240 55 450
E-mail: mzobaa@investment.gov.eg, m.jumah@gafinet.org.eg, Web site: http://www.gafi.gov.eg
Industrial Development Authority
Tel.: +20 (2) 25370308, 25370309, 25370319,
Fax: +20 (2) 25370337/8
E-mail: info@ida.gov.eg, Web site: http://www.ida.gov.eg
Arab Organization for Industrialization (AOI)
Tel: +20 (2) 23042267, 22972267
Fax: +20 (2) 23852518
E-mail: info@aoi.org.eg, Web site: http://www.aoi.org.eg
Egyptian Customs Authority
Tel: +20 (2) 2342-2152-4,
Fax: +20 (2) 2342-2280/1
E-mail: info@customs.gov.eg, Web site: http://www.customs.gov.eg
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC)
Tel: +20 (2) 2706-5010, 2703-1439/40,
Fax: +20 (2) 2706-5776/7/9
E-mail: info@egpc.com.eg, Web site: http://www.egpc.com.eg
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS)
Tel.: +20 (2) 2405-5845/6/7/8,
Fax: +20 (2) 2405-5876
E-mail: egas@egas.com.eg, Web site: http://www.egas.com.eg
General Authority for Export & Import Control (GOEIC)
Tel: +20 (2) 2266-9534, 2266-9609, 2266-9532, 2575-8138, 2267-5367, 2266-9548,
Fax: +20 (2) 2266-9364, 2266-9403, 2575-8318, 2267-7747
E-mail: askadmin@goeic.gov.eg, goeic@goeic.gov.eg, Web site: http://www.goeic.gov.eg
Egyptian Organization for Standardization and Quality control (EOS)
Tel: +20 (2) 22845524 +20 (2) 22845528
Fax: +20 (2) 2603-1351
Email: eos@idsc.net.eg Site : http://www.eos.org.eg
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New Urban Communities Authority
Tel: +20 (2) 2792-1406,
Fax: +20 (2) 2792-1408
E-mail: nuca-it@nuca.cloud.gov.eg, Web site : http://www.newcities.gov.eg
Suez Canal Authority
Tel: +20 (64) 3393950, 3393822,
Fax: +20 (64) 3393823, 3392867, 3392515, 3914784/5
E-mail: info@suezcanal.gov.eg, planning@suezcanal.gov.eg, Web site: http://www.suezcanal.gov.eg

2.

Επιχειρθματικοί Φορείσ

Federation of Egyptian Chambers of Commerce
Tel: +20 (2) 2795-3677, 2795-8371,
Fax: +20 (2) 2795-1164, 2795-8361
Web site: http://www.fedcoc.org.eg
Cairo Chamber of Commerce
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, 2794-8491,
Fax: +20 (2) 2796-3603, 2794-4328
Web site: http://www.cairochamber.org.eg
Alexandria Chamber of Commerce
Tel: +20 (3) 495-5167/8, 483-7808,
Fax: +20 (3) 483-7788, 483-7806
Web site: http://www.alexchamber.com
Arab Chamber of Industry & Commerce
Tel.: +20 (2) 3336-8183,
Fax: +20 (2) 3336-8026
Federation of Egyptian Industries
Tel: +20 (2) 2579-6590-2, 2579-7074-6
Fax: +20 (2) 2576-6593-4, 2576-6672
E-mail: info@fei.org.eg, Website: www.fei.org.eg
Chamber of Building Materials Industries
Tel: +20 (2) 2578-4638, 2576-7415, 2575-5166,
Fax: +20 (2) 2576-7304, 2575-5149
E-mail: info@cbmegypt.com, Web site: http://www.cbmegypt.com
Chamber of Chemical Industries
Tel: +20 (2) 2579-7021, 2579-7031, 2575-0240,
Fax: +20 (2) 2575-6117
E-mail: cciegy@yahoo.com
Chamber of Metallurgical Industries
Tel: +20 (2) 2577-4667, 2577-8675,
Fax: +20 (2) 2577-4556
E-mail: cmieg@idsc.net.eg
Chamber of Engineering Industries
Tel: +20 (2) 2577-4334, 2577-4112, 2577-4112,
Fax: +20 (2) 2577-0889
E-mail: info@ceiegypt.org, Web site: http://www.ceiegypt.org
Chamber of Petroleum & Mining
Tel: +20 (2) 2392-6462,
Fax: +20 (2) 2393-0098
E-mail: pet.min.ch@fei.org.eg
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Chamber of Woodworking & Furniture Industries
Tel: +20 (2) 2577-1778, 2579-7939, 2579-7896,
Fax: +20 (2) 2577-0358
E-mail: cwwfi@fei.org.eg
Alexandria Business Association (ABA)
Tel: +20 (3) 484-8978, 484-8979,
Fax: +20 (3) 487-2411, 487-2206
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website: http://www.aba.org.eg
Borg El Arab Investors Association
Tel: +20 (3) 459-3650,
Fax: +20 (3) 459-1198
E-Mail: info@borgassoc.org, Web site: http://www.borgassoc.org
Egyptian Businessmen’s Association (EBA)
Tel: +20 (2) 3572-3020, 3573-6030, +20 (100) 538-4604-5,
Fax: +20 (2) 3572-3855, 3573-7258, 3568-1014
E-mail: eba@eba.org.eg, Website: http://www.eba.org.eg
Egyptian Small Enterprise Development Foundation
Tel: +20 (2) 3336-3980/1/2,
Fax: +20 (2) 3336-3983
Web site: http://www.esed-eg.com
Sadat City Investors Association
Tel: +20 (48) 260-1614, 260-2992, 260-2968,
Fax: +20 (48) 260-1468
E-mail: info@sadat-city.com, Web site: http://sadat-city.com
Tenth of Ramadan Investors Association
Tel: +20 (15) 494-406
E-Mail: ex_manager@triaeg.com, Web site: www.triaeg.com

3. Αιγυπτιακζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ & real estate developers

Επωνυμία
ARAB
CONTRACTORS
FOR
INVESTMENTS
OSMAN AHMED
OSMAN AND CO
EMAAR MISR FOR
DEVELOPMENT

TALAAT
MOUSTAFA
GROUP HOLDING

Διεφκυνςθ

Επικοινωνία

Ιςτοςελίδα
www.arabcontractors.com

Δραςτθριότθτα
Building Contractor,
Property Development,
management and sales
services

Tel : +202-25032000-100
lines/ 2503200525032141
Fax : +202-25032020
Marketingmisr@emaar.a
e

www.emaarmisr.com

TEL: +202- 233312000
10 lines / 233312120
/ 233016701
/ 233312227
/ 233455785
FAX:+202- 233362198
tmgh@tmg.com.eg

www.talaatmoustafa.com
www.talaatmoustafagroup.c
om
www.tmgholding.com

Building Contractor,
Property Development,
Commercial buildings and
business Centers. Wholly
owned subsidiary of UAE
based Emaar Properties
PJSC
Holding company / Group
of Companies
The Company invests,
establishes and
participates in companies
within different business
sectors, such as real
estate, hotels and
hospitality,
construction and housing

Osman Towers, 2
Fakher Maadi Cairo

Tel : +202-2526922225269444-25270111
Fax : +202-2527022225269111
info@arabcontractors.co
m

Emaar Misr Sales
Center Uptown Cairo,
Mokattam, El Qalaa
Cairo P.O. Box 229
Mokattam Cairo

34/ 36 Mossadak St.
Dokki,Giza
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Επωνυμία
ORASCOM
DEVELOPMENT
HOLDING

Διεφκυνςθ

Επικοινωνία

Ιςτοςελίδα
www.orascomdh.com

Nile
City Towers, South
Towers, 2005A
Corniche El Nil Boulak
Abu El Ela,
Cairo

TEL: +202-224619966
/ 224618999
FAX: +202-224619270
ir@orascomdh.com

HASSAN ALLAM
HOLDING

Yehia Zakaria St.,
Industrial Zone - lot 5,
Sheraton Heliopolis
Housing, Cairo

TEL: + 202 2678 5917
FAX: + 202 2678 5920
Info@hassanallam.com

www.hassanallam.com

SIXTH OF
OCTOBER
DEVELOPMENT &
INVESTMENT
(SODIC)

Km. 38 Cairo/Alex.
Desert Rd., El Sheikh
th
Zayed City, 6 of
October

TEL: +202-238540100
/ 238540200
FAX: +202-238570060
akhalil@sodic.com,
ir@sodic.com

www.sodic.com

PALM HILLS
DEVELOPMENTS

Smart
Village, A4 B83, Km.28
Desert Rd., Abu
Rawash , Cairo/Alex.
Road, Giza

TEL:+202- 235351200
FAX:+202- 235351208
/ 235351209
ola.tayel@phdint.com
info@palmhillsegypt.co
m

www.phdint.com
www.palmhillsdevelopments
.com

Al Ahly for Real
Estate
Development

Building 290, Second
Business District, off
90th Road, New Cairo,
Egypt

Tel : +202-01285000509
Fax +202-01148266643

www.alahly.com

106 Mohy El Din
Aboul Ezz Street,
Dokki, Giza.

Δραςτθριότθτα
Holding company / Group
of companies
Leading developer of
integrated towns with a
strong foothold in Egypt &
Middle East; developer of
towns, villas, apartments,
hotels & leisure facilities
One of the largest
privately owned groups in
Egypt and the MENA
Region, with over 80
years of experience in the
field of engineering,
procurement &
construction, building
materials and utilities
Land clearance and
reclamation contractors,
Real estate consultants,
Property development,
management and sales
services; real estate
development projects and
operations; building,
selling and leasing all
various kinds of real
estate properties, urban
communities
development, working in
the field of tourist
development, as well as
sporting, entertainment,
medical and educational
buildings
Real estate consultants,
Property development,
management and sales
services; developing
integrated residential,
commercial real estate
and resort projects
One of the most
prominent real estate
businesses in the country.
The company’s projects
cover a wide geographical
area in Egypt ranging
from Cairo moving to the
North Coast and the Red
Sea. Commercial,
residential and touristic
projects

79

Επωνυμία
DEGLA GROUP
FOR REAL ESTATE
INVESTMENT
Trade Name:
Meaamar
ElMorshedy

Διεφκυνςθ

Επικοινωνία

Ιςτοςελίδα
www.morshedy.com

Villa
12, St., No. 150,
ElHorreya
Sq. , Maadi,Cairo

TEL:+202- 223783715
/ 223783695
/ 227680280
/ 227680281
/ 227680282
/ 227680283
/ 227680284
/ 227680285
FAX: +202-223783717
/ 222798097
info@morshedy.com

AMER GROUP

11 Cleopatra St. ,
Heliopolis,Cairo

TEL: +202-224155736
224142065
/ 224153367
FAX: +202-224188331
/ 224154283
/ 226902940
rrefaat@amergroup.
com
amer@amergroup.
com

www.amergroup.com

REDCON

35 Abo Bakr Elsedik
Road, Heliopolis,
Cairo, Egypt.

(+20) 227712329
(+20) 227712539
(+20) 227712639
info@redconcon.com

www.redconcon.com

Δραςτθριότθτα
Building contractors,
General building
contractors
Prefabricated industrial
and commercial building
contractors, Residential
building contractors
Hotel and office building
contractors
Property development,
management and sales
services
Property management
services, industrial and
commercial
Real estate development
& hospitality
management sector. The
Company develops,
manages and operates
several real estate
projects, hotels and
touristic resorts located at
the Egyptian northern
coast and the Red Sea
costs
REDCON offers both
public and private sectors
clients a comprehensive
range of services across
all construction areas
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