Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (26-31/8/2019)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η Αίγυπτος ενδέχεται να προβεί σε διεθνή έκδοση κρατικών ομολόγων σε λίρες
Όπως ανέφερε στο τέλος Αυγούστου ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το Υπουργείο
Οικονομικών σκέπτεται να προβεί τελικά σε έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές
κρατικών ομολόγων σε λίρες, πιθανότατα στις αρχές του 2020. Κατά τα σχετικά
δημοσιεύματα, το Υπουργείο εξετάζει στην παρούσα φάση το ακριβές μέγεθος και το χρόνο
που θα λάβει χώρα η εν λόγω έκδοση, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της διεθνούς
αγοράς και τις διαφαινόμενες προθέσεις των επενδυτών. Οι κυβερνητικές πηγές στις οποίες
βασίζονται τα ως άνω δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ξένοι επενδυτές θα αγοράσουν τα εν
λόγω αιγυπτιακά ομόλογα σε δολλάρια, ενώ το αιγυπτιακό κράτος θα τους καταβάλει την
αξία και την απόδοση των ομολόγων σε λίρες, όταν αυτά ωριμάσουν. Σημειώνεται ότι ο
εγχώριος οικονομικός Τύπος είχε αναφερθεί σε ανάλογη πρόθεση της αιγυπτιακής
κυβέρνησης ήδη τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο στη συνέχεια το Υπουργείο
Οικονομικών είχε διευκρινίσει πως δεν επρόκειτο να προβεί σε διεθνή έκδοση ομολόγων σε
λίρες, τουλάχιστον εντός των προσεχών δυο οικονομικών ετών. Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, η επανεξέταση από την κυβέρνηση της δυνατότητας διεθνούς έκδοσης ομολόγων σε
λίρες σχετίζεται με την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η αιγυπτιακή λίρα στις διακυμάνσεις
της διεθνούς αγοράς και με την ανατίμησή της έναντι των ισχυρών διεθνών νομισμάτων στη
διάρκεια των τελευταίων αρκετών μηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αύξηση των κρατικών αναπτυξιακών κονδυλίων για την Άνω Αίγυπτο και το Σινά το
έτος 2019/20
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Προγραμματισμού κας El-Saeed, η
αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει αυξήσει κατά το οικονομικό έτος 2019/20 τα κονδύλια που
διαθέτει για υλοποίηση επενδυτικών / αναπτυξιακών έργων τόσο στην Άνω Αίγυπτο, όσο
και στη χερσόνησο του Σινά, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε EGP36,4 δισ. ($2,21 δισ. σε
τρέχουσες ισοτιμίες). Πιο συγκεκριμένα, τα κονδύλια που θα διατεθούν για έργα στην Άνω
Αίγυπτο εμφανίζονται αυξημένα κατά 22%, κατέχουν το «μερίδιο του λέοντος» επί του
συνολικού ποσού των κρατικών αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων και ανέρχονται σε
EGP31,2 δισ. ($1,89 δισ.), εκ των οποίων περίπου το ήμισυ (EGP15,7 δισ.) θα κατευθυνθεί
στις φτωχότερες περιφέρειες του νότου (Ασουάν, Sohag, Qena, Ερυθρά Θάλασσα, Λούξορ).
Επιπλέον, μερίδια της τάξεως του 25,6% και του 24,2% των κρατικών κονδυλίων προς την
Άνω Αίγυπτο θα διοχετευθούν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές αυτής, αντίστοιχα.
Τα κρατικά αναπτυξιακά κονδύλια προς τη χερσόνησο Σινά εμφανίζονται επίσης αυξημένα
κατά 75% το οικονομικό έτος 2019/20 και ανέρχονται σε EGP5,23 δισ. ($317 εκατ.), με
κεντρικό στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής και την εξάλειψη της τρομοκρατικής
δράσης στη χερσόνησο. Σύμφωνα με την κα El-Saeed, το ύψος των κρατικών αναπτυξιακών
κονδυλίων για το Σινά το έτος 2018/19 είχε ανέλθει σε EGP2,986 δισ. Από τα επενδυτικά
κονδύλια του τρέχοντος οικονομικού έτους, στο Βόρειο Σινά –όπου δραστηριοποιούνται
ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες- θα κατευθυνθούν κονδύλια ύψους EGP2,85 δισ., στους
τομείς εκπαίδευσης, ύδρευσης, αγροτικής ανάπτυξης, άρδευσης, μεταφορών, κατασκευής
αποθηκευτικών χώρων, κατασκευών υποδομών και υλοποίησης έργων ανάπτυξης γαιών για
οικιστικές και άλλες χρήσεις. Το Νότιο Σινά θα λάβει κρατικά επενδυτικά κονδύλια ύψους
EGP2,38 δισ., που θα κατευθυνθούν στους τομείς αγροτικής ανάπτυξης, άρδευσης,
μεταφορών, εκπαίδευσης και άλλων κλάδων υπηρεσιών.
Παρουσία Αιγυπτίου Προέδρου στη σύνοδο κορυφής του G7
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ασχολήθηκε στο τέλος Αυγούστου με την παρουσία του
Αιγυπτίου Προέδρου, κ. Al Sisi, με την ιδιότητα του προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης,
στην 45η σύνοδο κορυφής της ομάδας των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη (G7) που
έλαβε χώρα στην πόλη Biarritz της Γαλλίας το τριήμερο 24-26/8. Πιο συγκεκριμένα,
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ιδιαίτερες αναφορές έγιναν κατ’ αρχάς στη συνάντηση του κ. Al Sisi με τη Γερμανίδα
Καγκελάριο κα Merkel και στην έμφαση που έδωσε η τελευταία στους ισχυρούς δεσμούς
των δύο χωρών στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα, τονίζοντας μάλιστα ότι «η
Αίγυπτος αποτελεί εκ των σημαντικότερων εταίρων της Γερμανίας στη Μ. Ανατολή». Όπως
ανέφεραν τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Al Sisi είχε διμερείς συναντήσεις, στο
περιθώριο της συνόδου, μεταξύ άλλων με τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Trump, τον Πρόεδρο
της Γαλλίας κ. Macron και το Βρετανό Π/Θ κ. Johnson, με αρκετά από τα ζητήματα που
συζητήθηκαν να αφορούν την οικονομική και την αναπτυξιακή συνεργασία των ανωτέρω
χωρών τόσο με την Αίγυπτο, όσο και συνολικά με την Αφρική.
Επίσης, αναφορά έγινε στην ομιλία που απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Al Sisi σε ειδική θεματική
διάσκεψη συνεργασίας μεταξύ χωρών G7 και Αφρικής, στην οποία τόνισε την ανάγκη
ουσιαστικού διεθνούς διαλόγου με στόχο την υπέρβαση των μεγάλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος, συγκεκριμένα υπερπληθυσμού, οικονομικών και
περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και την επίλυση ζητημάτων που άπτονται της
οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των πολιτικών θεσμών στην ήπειρο. Ο κ. Al Sisi
είχε εξάλλου, στο περιθώριο της συνόδου των χωρών G7, συναντήσεις με τους επικεφαλής
σειράς αφρικανικών κρατών, προκειμένου να συντονίσουν τη στάση τους επί
συγκεκριμένων ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε
εξάλλου, με ιδιαίτερη έμφαση, στην επίσημη ανακοίνωση από τον Πρόεδρο κ. Al Sisi της
συμμετοχής της Αιγύπτου στην προσφάτως υιοθετηθείσα διεθνή πρωτοβουλία “Metz
Charter” για την προστασία της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος τόνισε «την αναγκαιότητα διατήρησης της αρχής της από κοινού, αλλά
διαφοροποιημένης ανάλογα με το βαθμό υπευθυνότητας εκάστης χώρας, κατανομής των
οικονομικών βαρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Σε EGP89 δισ. ανέρχονται οι κρατικές δαπάνες για επιδοτήσεις τιμών βασικών αγαθών
το 2019/20
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου, οι κρατικές δαπάνες για
επιδοτήσεις τιμών βασικών αγαθών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού τρέχοντος
οικονομικού έτους (2019/20) ανέρχονται σε EGP89 δισ., αυξημένες ελαφρώς έναντι των
αντίστοιχων του έτους 2018/19 (EGP86,2 δισ.). Κατά τα στοιχεία του υπουργικού
συμβουλίου, οι δαπάνες για επιδοτήσεις τιμών βασικών αγαθών στο πλαίσιο του εθνικού
συστήματος σίτισης είχαν προηγουμένως ανέλθει σε EGP39,4 δισ. το οικονομικό έτος
2014/15, σε EGP42,7 δισ. το έτος 2015/16, σε EGP47,5 δισ. το έτος 2016/17 και σε
EGP80,5 δισ. το έτος 2017/18. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπάρχουν ανά την αιγυπτιακή
επικράτεια 89 νέα κρατικά γραφεία που πωλούν επιδοτούμενα βασικά αγαθά, ενώ σε
διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού βρίσκονται ακόμη 535 τέτοια γραφεία. Κατά
το υπουργικό συμβούλιο, στην παρούσα φάση ποσοστό 88,5% των φτωχών αιγυπτιακών
νοικοκυριών καλύπτεται από το νέο εθνικό σύστημα επιδοτήσεων σίτισης, το οποίο η
αιγυπτιακή κυβέρνηση προσπαθεί να εξορθολογήσει ώστε να μην επωφελούνται πλέον από
επιδοτήσεις κοινωνικά στρώματα μεσαίου προς ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου.
Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων το Μάιο 2019
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής τράπεζας Αιγύπτου (CBE),
το ύψος των μεταναστευτικών εμβασμάτων από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 42,8% σε
μηνιαία βάση το Μάιο 2019, ανερχόμενο σε $3 δισ., έναντι $2,1 δισ. τον Απρίλιο. Σε ετήσια
βάση, το Μάιο 2019 τα εισερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα παρουσιάστηκαν αυξημένα
κατά $390,1 εκατ. έναντι του Μαΐου 2018, οπότε είχαν ανέλθει σε $2,6 δισ. Σημειώνεται ότι
τα μεταναστευτικά εμβάσματα έχουν εμφανίσει ανοδική πορεία από το Νοέμβριο 2016,
οπότε απελευθερώθηκε το καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας και
συνακολούθως εξαλείφθηκε η παράλληλη, ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος, φθάνοντας το
έτος 2018 το επίπεδο των $25,5 δισ.
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Συμμετοχή Αιγύπτου στη διάσκεψη κορυφής Ιαπωνίας-αφρικανικών κρατών
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στο τέλος Αυγούστου στη συμμετοχή του
Προέδρου κ. Al Sisi –με την ιδιότητα του προέδρου και της Αφρικανικής Ένωσης- στην
έβδομη διεθνή διάσκεψη κορυφής του Τόκυο για την ανάπτυξη στην Αφρική (Tokyo
International Conference on African Development - TICAD), η οποία έλαβε χώρα κατά το
διάστημα 28-30/8. Η εν λόγω διάσκεψη έχει ως σκοπό την προώθηση στρατηγικής
συνεργασίας μεταξύ της Ιαπωνίας και του συνόλου των αφρικανικών κρατών και την
αύξηση της συνεισφοράς της Ιαπωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της αφρικανικής
ηπείρου. To κεντρικό θέμα της φετινής διάσκεψης –η οποία έλαβε χώρα στην Yokohamaείχε τίτλο “Advancing Africa’s Development through People, Technology and Innovation”.
Μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρία της διάσκεψης, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κάλεσε σε
ενίσχυση της επιστημονικής και αναπτυξιακής συνεργασίας της Αφρικής με την Ιαπωνία,
καλώντας τον ιαπωνικό επιχειρηματικό κόσμο να εκμεταλλευθεί τους ποικίλους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους της αφρικανικής ηπείρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε
επενδύσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κ. Al Sisi κάλεσε το διεθνή
επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και τους διεθνείς και περιφερειακούς χρηματοδοτικούς
οργανισμούς να ενισχύσουν τον υποστηρικτικό ρόλο τους στην αναπτυξιακή διαδικασία που
λαμβάνει χώρα στην Αφρική, παρέχοντας χρηματοδοτήσεις, αλλά και εγγυήσεις για την
οικοδόμηση παραγωγικών και τεχνικών δυνατοτήτων στην ήπειρο, καθώς και για τη
μεγέθυνση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων των κρατών της Αφρικής.
Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, στο τέλος της διάσκεψης, η Αίγυπτος, η Ιαπωνία και
τα λοιπά μετέχοντα αφρικανικά κράτη συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με σκοπό τη
διοχέτευση ιαπωνικών επενδυτικών κεφαλαίων της τάξεως των $20 δισ. στην Αφρική, εντός
της περιόδου της προσεχούς τριετίας, σε δημιουργία υποδομών, σε χρηματοδοτήσεις
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε στήριξη της μακροοικονομικής
σταθερότητας, της τεχνολογικής καινοτομίας, του μετασχηματισμού των αφρικανικών
οικονομιών και της κοινωνικής ανάπτυξης.
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, ο Πρόεδρος Al Sisi συναντήθηκε, στο περιθώριο της
διάσκεψης, με τον Ιάπωνα Π/Θ κ./ Abe, ο οποίος του επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει
η χώρα του στις διμερείς σχέσεις με την Αίγυπτο, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, ενώ
παράλληλα επικρότησε τον εποικοδομητικό ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή της
Μ. Ανατολής. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σειρά ζητημάτων διμερούς συνεργασίας, με έμφαση
στην αναπτυξιακή συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης, πολιτισμού, τεχνολογίας,
ενέργειας και μεταφορών, και, φυσικά, στο υπό ολοκλήρωση νέο αρχαιολογικό μουσείο του
Καΐρου (“Grand Egyptian Museum”), βασικός χρηματοδότης της κατασκευής του οποίου
είναι η ιαπωνική υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας (JICA).
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε, στο περιθώριο της
διάσκεψης στην Yokohama, με επικεφαλής μεγάλων ιαπωνικών επιχειρηματικών ομίλων,
μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Mitsubishi και Marubeni, με σκοπό την ενίσχυση και επέκταση
της επενδυτικής τους παρουσίας στην Αίγυπτο, με έμφαση στις νέες επενδύσεις στην
Οικονομική Ζώνη του Σουέζ, σε έργα του ενεργειακού τομέα, αλλά και σε υποδομές
λιμένων, βιομηχανικών ζωνών και κέντρων logistics. Ο Πρόεδρος Al Sisi συναντήθηκε
επίσης με τον επικεφαλής της ιαπωνικής υπηρεσίας αναπτυξιακής συνεργασίας (JICA), κ.
Kitaoka, με αντικείμενο την εξελισσόμενη εμπλοκή της JICA σε αναπτυξιακά έργα στους
κλάδους εκπαίδευσης, υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο.
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, κ. Nassar,
συμμετείχε, επικεφαλής περίπου 50 μεγάλων αιγυπτιακών επιχειρηματικών ομίλων, στο
διμερές επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώθηκε στις 27/8, μία ημέρα πριν τη διάσκεψη
συνεργασίας Ιαπωνίας-Αφρικής. Στην έναρξη του φόρουμ παρέστη και η Υπουργός
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr. Όπως κατέγραψαν τα σχετικά οικονομικά
δημοσιεύματα, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ, ο Αιγύπτιος αντιπρόεδρος του
μικτού διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου, κ. Abul-Enein, κάλεσε τους Ιάπωνες
επενδυτές να εγκαθιδρύσουν ιαπωνική βιομηχανική ζώνη εντός της Οικονομικής Ζώνης της
Διώρυγας Σουέζ. Σημειώνεται ότι η ιαπωνική κυβέρνηση διοργάνωσε στις 29/8, παράλληλα
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με τη διάσκεψη, ιαπωνο-αφρικανικό επιχειρηματικό φόρουμ, με σκοπό την ενδυνάμωση των
οικονομικών και επενδυτικών δεσμών της Ιαπωνίας με την Αφρική.
Σύμφωνα εξάλλου με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στο περιθώριο της διάσκεψης της
Yokohama υπεγράφη συμφωνία του μεγάλου αιγυπτιακού ομίλου Elsewedy Electric με τον
ιαπωνικό κολοσσό Toyota Tsusho Corporation για την κατασκευή δύο ηλιακών
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με φωτοβολταϊκά στη Ζάμπια, συνδυασμένης παραγωγικής
ισχύος 50 MW. Τέλος, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη μεγαλύτερη ιαπωνική τράπεζα, Bank of Tokyo –
Mitsubishi UFJ Bank (MUFG) με σκοπό «την ενθάρρυνση των επενδυτικών ροών μεταξύ
των δύο χωρών», με βάση σχετικό ανακοινωθέν του αιγυπτιακού Υπουργείου.
Ο GAFI εγκρίνει νέες αυξήσεις στα τέλη χρήσης γης σε ελεύθερες ζώνες
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούστου, η αιγυπτιακή Γενική Αρχή
Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) ενέκρινε νέες αυξήσεις στα τέλη χρήσης γης σε
ελεύθερες ζώνες που βρίσκονται υπό την εποπτεία του, με εξαίρεση τη ζώνη του Κεφτ, στην
Άνω Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, τα τέλη μετά τις νέες αυξήσεις ανέρχονται σε $5 ανά τετρ.
μέτρο για γη βιομηχανικών χρήσεων, σε $9 ανά τετρ. μέτρο για γη χρήσεων αποθηκευτικών
και εφοδιασμού, σε $18 ανά τετρ. μέτρο για γη που χρησιμοποιείται για εμπόριο
μεταχειρισμένων οχημάτων και σε $28 ανά τετρ. μέτρο για γη που χρησιμοποιείται για
εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτιρίων. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι
αυξήσεις κάλυψαν επίσης κενούς χώρους (χωρίς εγκαταστάσεις) εντός των ελευθέρων
ζωνών, επί των οποίων έχουν πρόσφατα εκτελεστεί έργα βελτίωσης / διαμόρφωσης.
Συγκεκριμένα, τα νέα τέλη για τους εν λόγω χώρους ανέρχονται σε $7 ανά τετρ. μέτρο για
γη βιομηχανικών χρήσεων, σε $11 ανά τετρ. μέτρο για γη χρήσεων αποθηκευτικών και
εφοδιασμού, σε $20 ανά τετρ. μέτρο για γη που χρησιμοποιείται για εμπόριο
μεταχειρισμένων οχημάτων και σε $30 ανά τετρ. μέτρο για γη που χρησιμοποιείται για
εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτιρίων
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μειώθηκαν τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων σε συνέχεια της μείωσης των
επιτοκίων αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα
Όπως ανέφεραν οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούστου, σε συνέχεια της μείωσης
κατά 150 μονάδες βάσης των βασικών επιτοκίων αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα
Αιγύπτου (CBE) στις 22/8, τα μέσα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του αιγυπτιακού
δημοσίου έχουν καταγράψει πτώση κατά τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις και διαθέσεις
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την έκδοση της 27ης Αυγούστου, το μέσο επιτόκιο των
τρίμηνης διάρκειας εντόκων γραμματίων μειώθηκε σε 16,443% από 17,904% κατά την
προηγούμενη έκδοση της 20ης Αυγούστου, ενώ το μέσο επιτόκιο των εννεάμηνης διάρκειας
γραμματίων έπεσε στο 16,738%, έναντι 17,882% μία εβδομάδα νωρίτερα. Επιπλέον, το
μέσο επιτόκιο των εξάμηνης διάρκειας γραμματίων που εκδόθηκαν στις 27/8 μειώθηκε σε
16,9% (έναντι 17,959% στις 20/8) και εκείνο των δωδεκάμηνης διάρκειας γραμματίων
μειώθηκε επίσης σε 16,511% (έναντι 17,496% στις 20/8). Σημειώνεται εξάλλου ότι, στις
29/8 εκδόθηκαν έντοκα γραμμάτια εξάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας, με μέσα επιτόκια
της τάξεως του 16,521% και του 16,263%, από τα οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους
EGP8,15 δισ. και EGP9,75 δισ., αντίστοιχα. Τέλος, οι μέσες αποδόσεις των αιγυπτιακών
κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας μειώθηκαν επίσης, στο επίπεδο του 14,682% κατά
την έκδοση της 27/8, έναντι 15,551% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση της 13/8.
Σύμφωνα με σχετική δήλωση του επικεφαλής του συμβουλίου Αιγυπτίων εξαγωγέων
τροφίμων και της μεγάλης εγχώριας βιομηχανίας σνακ Edita, κ. Berzi, «η μείωση των
επιτοκίων δανεισμού του αιγυπτιακού κράτους θα επιφέρει θετικό αντίκτυπο στις εξαγωγές
της χώρας, ενώ ελπίζεται ότι κατά τους προσεχείς μήνες η Κεντρική Τράπεζα θα κινηθεί
ακόμη πιο επιθετικά (με περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς) ενθαρρύνοντας τις
επενδύσεις και τις δαπάνες των αιγυπτιακών επιχειρήσεων σε πάγια στοιχεία».
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στη νέα πρωτεύουσα η φετινή διοργάνωση του 4ου επενδυτικού φόρουμ για την Αφρική
Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη δήλωση της Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας
κας Nasr, η φετινή τέταρτη έκδοση του επενδυτικού φόρουμ για την Αφρική, με τίτλο
“Invest in Africa 2019”, πρόκειται να διεξαχθεί το διήμερο 22-23/11, στη νέα διοικητική
πρωτεύουσα της Αιγύπτου, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εμπορίου &
Βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αίγυπτο,
δεδομένου ότι αυτή κατέχει την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης. Το φόρουμ έχει ως
σκοπό την κινητοποίηση διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και επιχειρηματικών ομίλων
προκειμένου να επενδύσουν στην αφρικανική ήπειρο. Κατά την κα Nasr, το φόρουμ θα
περιλαμβάνει επίσης ειδικές θεματικές ενότητες σχετικές με το ρόλο των γυναικών στις
επιχειρήσεις, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις
τεχνολογίες πληροφορικής. Στο φετινό επενδυτικό φόρουμ για την Αφρική αναμένονται
αρκετοί επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, περίπου 200 εκπρόσωποι των αναπτυξιακών
εταίρων της Αιγύπτου, καθώς και πληθώρα επιχειρηματιών και επενδυτών από ολόκληρο
τον κόσμο.
Χρηματοδοτήσεις ύψους EGP144,2 δισ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2016
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE),
το συνολικό ύψος των δανειακών χρηματοδοτήσεων από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα προς
τις μικρομεσαίες αιγυπτιακές επιχειρήσεις κατά τη χρονική περίοδο Ιαν. 2016 – Ιουν. 2019
ανήλθε σε EGP144,2 δισ. Από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις, κεφάλαια ύψους EGP84,4 δισ.
κατευθύνθηκαν προς μικρές και EGP45,9 δισ. προς μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.
Επιπλέον, δανειακά κεφάλαια ύψους EGP13,9 δισ. διοχετεύθηκαν προς χρηματοδότηση
μικροεπιχειρήσεων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η Αίγυπτος υλοποιεί 4 επενδυτικά έργα αποχέτευσης στην περιφέρεια Ερυθράς
Θάλασσας
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού Οικιστικής Ανάπτυξης κ. El
Gazzar, το αιγυπτιακό κράτος αναμένεται να ολοκληρώσει στη διάρκεια του τρέχοντος
έτους την υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων επενδυτικών έργων αποχέτευσης, στην περιφέρεια
της Ερυθράς Θάλασσας. Κατά τον κ. El Gazzar, στα εν λόγω έργα περιλαμβάνεται η
επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της Hurghada ώστε να καλύπτει αφ’ ενός τις καινούριες
και αφ’ ετέρου τις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης, καθώς επίσης η επέκταση του
αποχετευτικού δικτύου στην πόλη Ras Gharib και η αναβάθμιση των αποχετευτικών
δικτύων στις πόλεις Koseir και Safaga. Το συνολικό επενδυτικό κόστος των ως άνω
τεσσάρων projects ανέρχεται σε EGP1,635 δισ. Επιπλέον, ο Υπουργός δήλωσε ότι σε
εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πρώτης φάσης μεγάλης μονάδας κατεργασίας λυμάτων
στην περιφέρεια της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία θα διαθέτει –όταν ολοκληρωθεί- συνολική
δυναμικότητα 90.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, ενώ το επενδυτικό της κόστος ανέρχεται
σε EGP875 εκατ.
Η Αίγυπτος διαθέτει τη μεγαλύτερη αξία κατασκευαστικών projects στη Β. Αφρική
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του διεθνούς συμβουλευτικού ομίλου
Deloitte με τίτλο “Africa Construction Trends 2018”, η Αίγυπτος διαθέτει το μεγαλύτερο
αριθμό και τη μεγαλύτερη αξία κατασκευαστικών έργων στην Αφρική. Σημειώνεται ότι
στην εν λόγω έκθεση της Deloitte για το έτος 2018 καταγράφονται μεγάλα κατασκευαστικά
projects αξίας άνω των $50 εκατ., η υλοποίηση των οποίων είχε ξεκινήσει έως την 1/6/2018.
Συγκεκριμένα, το έτος 2018 ο αριθμός των μεγάλων κατασκευαστικών projects στην
Αίγυπτο ανήλθε σε 46, έναντι 32 στην Αλγερία και 15 στο Μαρόκο, αντιπροσωπεύοντας το
9,5% του συνολικού αριθμού έργων στην Αφρική. Επίσης, η Αίγυπτος διαθέτει τη
μεγαλύτερη δολλαριακή αξία μεγάλων κατασκευαστικών έργων που υλοποιήθηκαν στην
Αφρική το 2018, με $79,2 εκατ., που αντιπροσωπεύουν το 17% της συνολικής αξίας έργων
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στην αφρικανική ήπειρο, ξεπερνώντας τις άλλες δύο μεγάλες κατασκευαστικές αγορές, της
Ν. Αφρικής και της Νιγηρίας.
Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά οι υπό εξέταση 8 χώρες της Β. Αφρικής (Αλγερία,
Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Σουδάν, Ν. Σουδάν και Δυτική Σαχάρα) εκτέλεσαν στη
διάρκεια του 2018 109 κατασκευαστικά projects (22,6% του συνόλου των projects σε
επίπεδο Αφρικής), συνολικής αξίας $148,3 δισ. (31,5% της συνολικής αξίας των projects σε
επίπεδο Αφρικής), εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 172,5% όσον αφορά τον αριθμό
και του 92,3% όσον αφορά την αξία των projects. Για πρώτη φορά δε, από την εποχή που
εκπονείται η εν θέματι έκθεση της Deloitte, η Ανατολική Αφρική ήταν εκείνη που εμφάνισε
τον υψηλότερο αριθμό μεγάλων κατασκευαστικών έργων, που ανήλθαν συγκεκριμένα σε
139. Η έκθεση της Deloitte επισημαίνει επίσης τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει η Κίνα στην
αγορά κατασκευαστικών έργων της Αφρικής, χρηματοδοτώντας ποσοστό 20% του
συνολικού όγκου των έργων. Η έκθεση ανέφερε εξάλλου το έντονο ενδιαφέρον της Κίνας
για κατασκευαστικά έργα στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας Σουέζ, αλλά και στο λιμάνι
της Αλεξάνδρειας.
Ολόκληρη η έκθεση της Deloitte μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα
https://www2.deloitte.com/za/en/pages/energy-and-resources/articles/africa-constructiontrends-report.html.
Πορεία κατασκευής νέων πόλεων ανά την αιγυπτιακή επικράτεια
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, η Αρχή Νέων
Αστικών Κοινοτήτων (NUCA) εκδίδει κάθε χρόνο περίπου 100 υπουργικές αποφάσεις για
την ανάπτυξη μεγάλων κατασκευαστικών έργων ανά την αιγυπτιακή επικράτεια. Σύμφωνα
με τα δημοσιεύματα, κατά την πλέον πρόσφατη περίοδο, η NUCA έχει εκδώσει 43
υπουργικές αποφάσεις για κατασκευαστικά έργα στη νέα διοικητική πρωτεύουσα. Πέραν
των έργων της νέας πρωτεύουσας, η NUCA εμπλέκεται στην παρούσα φάση στα έργα
κατασκευής των νέων πόλεων του Ελ Αλαμέιν, του Ανατολικού Πορτ Σαΐντ, της Mansoura
και του Rashid, που έχουν ως βασικό στόχο να μετατρέψουν τις ως άνω παραθαλάσσιες,
παραθεριστικές πόλεις, σε πόλεις που θα κατοικούνται μόνιμα, θα διατηρούν έντονη
οικονομική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δεν θα ερημώνουν κατά τη
χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις ανώτατων στελεχών της NUCA, η Αρχή
έχει δεχθεί πληθώρα προτάσεων από υποψήφιους επενδυτές, γεγονός που αντανακλά το
έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των ανωτέρω νέων πόλεων, με πλέον προωθημένη
εκείνη της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν, αλλά και της νέας πόλης της Mansoura, η πρώτη
φάση κατασκευής της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει, σε έκταση 2.000 feddans (1 feddan = 4.200
τετρ. μέτρα).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Έγκριση 17 συμφωνιών έρευνας & ανάπτυξης κοιτασμάτων πετρελαίου & φ/α
Στις 28/8, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε κυβερνητικά νομοσχέδια που κυρώνουν 17
κρατικές συμφωνίες με επιχειρηματικούς ομίλους για έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου ανά την επικράτεια της Αιγύπτου. Τα σχετικά νομοσχέδια
περιλαμβάνουν εξουσιοδοτήσεις του Υπουργού Πετρελαίου να αναθέσει έργα έρευνας και
ανάπτυξης κοιτασμάτων στις κρατικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου (EGPC,
EGAS, Ganope) καθώς και σε διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, στις περιοχές βόρεια του Beni
Suef, δυτικού Fayoum, βορειοανατολικά της όασης Siwa, στο βορειοδυτικό τμήμα του
κόλπου Σουέζ, νοτιοανατολικά του Horus, νότια του Abu Sinan και δυτικής Kalabsha στη
Δυτική Έρημο, βορειοανατολικά της Ameriya και ανατολικά του Damanhour στην
περιφέρεια Beheira.
Όπως ανέφερε εξάλλου ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, η παραγωγή από το 13 ο φρέαρ του
κοιτάσματος Zohr αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ η συνολική αξία
των επενδύσεων που έχουν μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη του κοιτάσματος
ανέρχονται σε $10,6 δισ. Επιπλέον, το 14ο φρέαρ του κοιτάσματος Zohr αναμένεται να
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είναι έτοιμο για παραγωγή φυσικού αερίου πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, ανεβάζοντας
το επίπεδο της ημερήσιας παραγωγής σε πάνω από 3 δισ. κ.π.
Νέα φρέατα θα διανοίξουν οι όμιλοι BP και Shell
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα τέλους Αυγούστου, ο βρετανικών συμφερόντων,
διεθνής πετρελαϊκός όμιλος British Petroleum (BP) –ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα
στην Αίγυπτο- ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διάνοιξη δύο νέων φρεάτων στα υπεράκτια
κοιτάσματα φυσικού αερίου Atoll και Katameya, τα οποία βρίσκονται στη θαλάσσια
περιοχή βορείως της Δαμιέττης, στο Δέλτα του Νείλου. Το επενδυτικό κόστος διάνοιξης
των εν λόγω φρεάτων εκτιμάται σε $280 εκατ. Όπως επισήμαναν τα κλαδικά
δημοσιεύματα, το κοίτασμα Atoll αναμένεται να παράγει –σε πρώτη φάση- 100 εκατ. κ.π.
φυσικού αερίου ημερησίως όταν τεθεί σε λειτουργία, εντός του τετάρτου τριμήνου του
2020, ενώ το κοίτασμα Katameya αναμένεται να παράγει 60 εκατ. κ.π. ημερησίως, αρχής
γενομένης από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Επιπλέον, ο ολλανδικών συμφερόντων διεθνής πετρελαϊκός όμιλος Royal Dutch Shell
προγραμματίζει να ξεκινήσει πολύ σύντομα τη διάνοιξη του φρέατος Montu στο οικόπεδο
παραχώρησης του Δυτικού Δέλτα, χρησιμοποιώντας το ινδικό πλοίο-γεωτρύπανο
“Discoverer”, που θα προβεί σε γεώτρηση σε βάθος 6 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Το εν λόγω φρέαρ εκτιμάται ότι περιέχει κοίτασμα 4,7 τρισ. κ.π. φυσικού
αερίου, η δε διαδικασία γεώτρησης αναμένεται να διαρκέσει 5 μήνες.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία εμπορίου & επενδύσεων με χώρες G7
Με την ευκαιρία της συμμετοχής του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi, με την ιδιότητα του
προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, στις εργασίες της διάσκεψης κορυφής της ομάδας των
7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7) που έλαβε χώρα στην πόλη Biarritz της
Γαλλίας το τριήμερο 24-26/8, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία
της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), σχετικά με το ύψος των εμπορικών
ανταλλαγών με τις χώρες G7, καθώς και των επενδύσεων των εν λόγω χωρών στην Αίγυπτο.
Σύμφωνα με την CAPMAS, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2019, οι αιγυπτιακές
εξαγωγές προς τις χώρες G7 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 8,8%, ανερχόμενες σε $3,8 δισ.,
έναντι $3,5 δισ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Κυριότεροι αποδέκτες των
αιγυπτιακών εξαγωγών κατά το εξάμηνο 2019, μεταξύ των μελών της ομάδας, υπήρξαν οι
ΗΠΑ (εισαγωγές από Αίγυπτο ύψους $1 εκατ.), η Ιταλία (εισαγωγές $951,7 εκατ.), η
Βρετανία (εισαγωγές $719,1 εκατ.) και ο Καναδάς (εισαγωγές $341,4 εκατ.). Από την άλλη,
οι αιγυπτιακές εισαγωγές από τις χώρες G7 ανήλθαν το εξάμηνο 2019 σε $8,7 δισ.,
αυξημένες κατά 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018 ($8,5 δισ.), με κυριότερους
προμηθευτές τις ΗΠΑ (εξαγωγές προς Αίγυπτο ύψους $2,7 δισ., τη Γερμανία (εξαγωγές $2,1
δισ.), την Ιταλία (εξαγωγές $1,5 δισ.), Γαλλία (εξαγωγές $861,1 εκατ.). Ο συνολικός όγκος
εμπορίου μεταξύ Αιγύπτου και χωρών G7 εμφανίστηκε το εξάμηνο 2019 αυξημένος κατά
4%, φθάνοντας τα $12,4 δισ., έναντι $12 δισ. το εξάμηνο 2018. Από πλευράς καθαρών
επενδύσεων των χωρών G7 στην Αίγυπτο, κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους
2018/19 (Ιουλ.-Δεκ. 2018), αυτές ανήλθαν συνολικά σε $3,8 δισ. (έναντι $3,6 δισ. την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017/18), με κυριότερους επενδυτές τη Βρετανία ($2,4 δισ.)
και τις ΗΠΑ (1,1 δισ.), πάντοτε με βάση τα στοιχεία της CAPMAS.
Κοινό υπουργικό διάταγμα για τη ρύθμιση του εμπορίου βάμβακος
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 26/8 υπεγράφη κοινό υπουργικό
διάταγμα των Υπουργών Εμπορίου & Βιομηχανίας και Γεωργίας, το οποίο ρυθμίζει την
εγχώρια εμπορία βάμβακος κατά το οικονομικό έτος 2019/20 και ορίζει αυτή θα διεξάγεται
με βάση τους όρους και τους κανονισμούς που θεσπίζει και εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή
εμπορίου βάμβακος. Το διάταγμα προβλέπει επίσης ότι η εμπορία βάμβακος θα περιορίζεται
σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία συλλογής, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους
ηλεκτρονικά, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας. Δημοσιεύματα ανέφεραν δε ότι, το
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έργο ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σημείων διάθεσης του βάμβακος έχει ξεκινήσει να
λειτουργεί πιλοτικά στα δύο νέα τέτοια σημεία που έχουν δημιουργηθεί, στις περιφέρειες
Beni Suef και Fayoum. Επίσης, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, «οι καλλιεργητές
επιτρέπεται να επιτυγχάνουν τις υψηλότερες δυνατές τιμές μέσω του νέου συστήματος
δημοπρασιών, οι δε τιμές διάθεσης του εγχώριου βάμβακος θα προσδιορίζονται με βάση τις
διεθνείς τιμές του προϊόντος, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων ποιοτικών
χαρακτηριστικών του αιγυπτιακού βάμβακος». Σε σχετική του δήλωση, ο Υπουργός
Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Nassar ανέφερε ότι «το νέο σύστημα εγχώριου εμπορίου
βάμβακος θα αποκαταστήσει τη διεθνή θέση του αιγυπτιακού προϊόντος και θα διατηρήσει
την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών σε αυτό», προσθέτοντας ότι «τα δύο Υπουργεία
συνεργάζονται με στόχο να βελτιώσουν το σύστημα παραγωγής του αιγυπτιακού βάμβακος
και να διαφοροποιήσουν τις χρήσεις του από την εγχώρια βιομηχανία».
Όπως σημείωσαν πάντως εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στο τέλος Αυγούστου, οι
πρώτες δημοπρασίες που διενεργήθηκαν στο Beni Suef και το Fayoum με βάση το νέο
σύστημα, συνάντησαν τη δυσπιστία και την αντίδραση των εταιρειών, πολλές από τις οποίες
αρνήθηκαν να μετάσχουν εξαιτίας υπερβολικά υψηλών τιμών εκκίνησης, που ανήλθαν σε
EGP2.100 ανά μετρικό καντάρι.
Μειωμένες οι αιγυπτιακές εξαγωγές χημικών & λιπασμάτων το α΄ εξάμηνο 2019
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αιγυπτιακού συμβουλίου εξαγωγέων χημικών
προϊόντων και λιπασμάτων, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους οι
εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων εμφανίζονται μειωμένες κατά 11% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανερχόμενες σε $2,419 δισ., έναντι $2,707 δισ. το εξάμηνο
2018. Πιο αναλυτικά όσον αφορά κύριες επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, κατά τα στοιχεία
του συμβουλίου, οι αιγυπτιακές εξαγωγές πλαστικών και ελαστικών αυξήθηκαν κατά 3% το
πρώτο εξάμηνο 2019 κι ανήλθαν σε $839,76 εκατ., οι εξαγωγές λιπασμάτων αυξήθηκαν
επίσης κατά 1% ανερχόμενες σε $658,09 εκατ., ενώ οι εξαγωγές προϊόντων γυαλιού
αυξήθηκαν κατά 2% φθάνοντας τα $84,84 εκατ. Από την άλλη, κύριες κατηγορίες
προϊόντων που οι εξαγωγές τους μειώθηκαν το εξάμηνο 2019 υπήρξαν τα προϊόντα χαρτιού
(-11%, $258,71 εκατ.), τα ανόργανα χημικά (-15%, $218,4 εκατ.), τα απορρυπαντικά (-32%,
$110,96 εκατ.) και τα οργανικά χημικά (-63%, $88,06 εκατ.).
Οι αγρότες πιέζουν το κράτος να επιβάλει δασμό στις εισαγωγές ζάχαρης
Όπως ανέφερε στο τέλος Αυγούστου ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το Υπουργείο
Γεωργίας ζήτησε πρόσφατα από την κυβέρνηση να εξετάσει τις προτάσεις που έχουν
υποβάλει οι αγροτικές οργανώσεις της χώρας για επιβολή ελέγχων στις εισαγωγές ζάχαρης,
με σκοπό την προστασία της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των αγροτών
έχουν ζητήσει την επιβολή είτε δασμών επί των εισαγωγών ζάχαρης από το εξωτερικό, ή
ποσοτικών οροφών στις εισαγωγές. Τα εν λόγω αιτήματα των εγχώριων παραγωγών
ζάχαρης ήλθαν σε συνέχεια της μεγάλης αύξησης της εγχώριας παραγωγής και της
πρόσφατης πτώσης των διεθνών τιμών του προϊόντος. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος παρήγε
ιστορικά υψηλές ποσότητες ζάχαρης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, της τάξεως
των 2,48 εκατ. τόνων, καταγράφοντας αύξηση 320.500 τόνων έναντι της προηγούμενης.
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε σχετικά ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση σκέπτεται, σε συνέχεια
των πιέσεων που δέχεται από τις οργανώσεις των αγροτών, να επιβάλει προσωρινό δασμό
anti-dumping της τάξεως του 20% στα εισαγόμενα φορτία ζάχαρης, για περίοδο 6 μηνών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πτώση των πωλήσεων της αιγυπτιακής τσιμεντοβιομηχανίας το α΄ εξάμηνο 2019
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα κλαδικά στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις της
αιγυπτιακής τσιμεντοβιομηχανίας (εγχώριες συν εξαγωγές) στη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου 2019 κατέγραψαν πτώση της τάξεως του 3,3% σε ετήσια βάση. Οι μέσες τιμές
πώλησης παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου τρέχοντος
έτους, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2019. Τον Ιούνιο 2019, οι
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πωλήσεις της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 4,5% -σε σύγκριση με τον
Ιούνιο 2018- κυρίως εξαιτίας της αυξημένης εποχιακής ζήτησης λόγω της περιόδου του
Ραμαζανιού. Τον Ιούνιο, ο μέσος ρυθμός αξιοποίησης του δυναμικού της εγχώριας
τσιμεντοβιομηχανίας ανήλθε σε 52%, ασκώντας πίεση τόσο στις τιμές πώλησης όσο και
στους «παίκτες» της αιγυπτιακής αγοράς. Σύμφωνα με κλαδικές εκτιμήσεις, η ζήτηση
αιγυπτιακού τσιμέντου θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 47% ώστε να βελτιωθούν οι
συνθήκες της εγχώριας αγοράς, φθάνοντας μέσο δείκτη αξιοποίησης της
τσιμεντοβιομηχανίας της τάξεως του 85%, κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο να
πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι ίδιες εκτιμήσεις
αναφέρουν ότι, οι τρέχουσες συνθήκες της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας αναμένεται να
οδηγήσουν τις μη κερδοφόρες επιχειρήσεις και εκείνες που έχουν υψηλό επίπεδο δανεισμού
εκτός της αγοράς, εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ανάθεση μέρους του έργου κατασκευής της 1ης φάσης της γραμμής 4 του μετρό Καΐρου
Σύμφωνα με τον εγχώριο κλαδικό Τύπο, η Εθνική Αρχή Σηράγγων (ΝΑΤ) ανέθεσε το έργο
κατασκευής μέρους της πρώτης φάσης της γραμμής 4 του μετρό Καΐρου (πιο συγκεκριμένα,
σιδηροδρομικών συστημάτων, σιδηροτροχιάς και αποθηκευτικών χώρων) στην κοινοπραξία
του ιαπωνικού ομίλου Mitsubishi με τον αιγυπτιακό Orascom. Κατά τα σχετικά
δημοσιεύματα, η συμβατική αξία του έργου –που είναι εκφρασμένη σε 3 νομίσματαανέρχεται σε EGP3,8 δισ. ($230,3 εκατ.), €397,3 εκατ. και ¥10,1 δισ., αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η προσφορά της κοινοπραξίας Mitsubishi - Orascom υπερίσχυσε εκείνων
που είχαν υποβληθεί από τον ιαπωνικό όμιλο Marubeni, καθώς και τις επίσης ιαπωνικές
κοινοπραξίες Hitachi – Sojitz και Toyo Engineering Corporation – Mitsui, που είχαν
προεπιλεγεί για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, πάντοτε σύμφωνα με τα ως άνω κλαδικά
δημοσιεύματα. Θυμίζουμε ότι στις αρχές τρέχοντος έτους, η ΝΑΤ είχε ανακαλέσει δημόσιο
διαγωνισμό για την κατασκευή της πρώτης φάσης της γραμμής 4 του μετρό, εξαιτίας της
υπερβολικά υψηλής –όπως κρίθηκε- οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε από την
κοινοπραξία του ιαπωνικού ομίλου Taisei Corporation με την αιγυπτιακή Orascom. Η
γραμμή 4 προγραμματίζεται να συνδέσει τα δυτικά με τα ανατολικά περίχωρα του Καΐρου.
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