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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο τα αιγυπτιακά συναλλαγματικά αποθέματα
Όπως ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, τα
συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας στα τέλη Μαρτίου έφθασαν τα $28,53
δισ., έναντι $26,54 δισ. τον Φεβρουάριο και ευρισκόμενα στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2011, όταν κυμαίνονταν στα $36 δισ. πριν το ξέσπασμα της
πολιτικής κρίσης στην χώρα. Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την άνοδο των
συναλλαγματικών αποθεμάτων στις πρόσφατες λήψεις της δεύτερης δόσης
δανειακής διευκόλυνσης από την Παγκόσμια Τράπεζα, ύψους $1 δισ., καθώς
και της δεύτερης δόσης δανείου από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
(AFDB), ύψους $500 εκατ.

Αύξηση του αιγυπτιακού χρέους στα τέλη του 2016
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα Αιγύ9
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
πτου (CBE), το εξωτερικό χρέος της χώρας παρουσίασε στην διάρκεια του
2016 αύξηση κατά 40,8% και έφθασε στα τέλη Δεκεμβρίου το επίπεδο των
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10 $67,322 δισ., έναντι $47,792 δισ. τον Δεκέμβριο 2015. Κατά την CBE, το εξωτερικό χρέος τον Δεκέμβριο 2016 αντιπροσώπευε το 37,6% του αιγυπτιακού
11 ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 13,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα εξάλλου με στοιΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
χεία της CBE, το συνολικό ακαθάριστο εσωτερικό δημόσιο χρέος παρουσίασε
στην διάρκεια του 2016 αύξηση κατά 28,9% και έφθασε στα τέλη Δεκεμβρίου
το επίπεδο των EGP3,052 τρισ., έναντι EGP2,368 τρισ. τον Δεκέμβριο 2015.
Κατά την CBE, το εσωτερικό δημόσιο χρέος τον Δεκέμβριο 2016 αντιπροσώπευε το 94,1% του αιγυπτιακού ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 87,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιμέλεια – Σύνταξη :
Π. Γκάσιος
Γ. Χριστοφίδης

Περαιτέρω, αν και μικρή συγκριτικά, άνοδος του δείκτη πληθωρισμού
στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρικής Τράπεζας (CBE),
ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Μάρτιο 2017 μικρή άνοδο –σε σύγκριση
με τους προηγούμενους μήνες- κατά 30,91% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδων
της τάξεως του 30,25% τον Φεβρουάριο και 28,14% τον Ιανουάριο τρέχοντος
έτους, παραμένοντας πάντως σε επίπεδο άνω του 30%. Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε τον Μάρτιο σε 32,25% σε ετήσια βάση, έναντι
33,1% τον Φεβρουάριο.
Αύξηση κατά 3,8% του αιγυπτιακού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο 2016/17
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, το αιγυπτιακό ΑΕΠ αυξήθηκε
στην διάρκεια του 2ου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά 3,8%,
έναντι αύξησής του κατά 4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2015/16, με
κύρια αιτία την υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της
ανόδου των τιμών και της συνακόλουθης μείωσης της αγοραστικής δύναμης
του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του
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ΔΝΤ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του αιγυπτιακού ΑΕΠ κατά το
οικονομικό έτος 2016/17 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και
αναμένεται να φθάσει το 3,5%, έναντι εκτίμησης στο 4%
τον περασμένο Οκτώβριο. Ως κύρια αιτία της εν λόγω
προς τα κάτω αναθεώρησης αναφέρεται η βραχυπρόθεσμη
επίπτωση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, καθώς και
της απελευθέρωσης της ισοτιμίας της λίρας στην αιγυπτιακή οικονομία. Τέλος, πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας τοποθετούν τον αιγυπτιακό ρυθμό ανάπτυξης κατά το τρέχον οικονομικό έτος σε πλησίον του
4%.
Μεγάλη μείωση του εμπορικού ελλείμματος τον Ιανουάριο 2017
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το εμπορικό
έλλειμμα κατέγραψε μείωση κατά 37,1% σε ετήσια βάση
τον Ιανουάριο τ.ε., φθάνοντας το επίπεδο των $2,34 δισ.,
έναντι $3,72 δισ. τον Ιανουάριο 2016. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,1% και ανήλθαν σε $1,82 δισ.
(έναντι $1,43 δισ. τον Ιανουάριο 2016), ενώ οι εισαγωγές
μειώθηκαν κατά 19,3% και ανήλθαν σε $4,16 δισ. (έναντι
$5,15 δισ. τον Ιανουάριο 2016). Οι υψηλότερες αυξήσεις
σημειώθηκαν στις εξαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου
(+95,4%), λιπασμάτων (+19,4%), ζυμαρικών και τροφίμων (+9,3%), καθώς και νωπών πορτοκαλιών (+0,3%),
ενώ από την άλλη, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν
στις εισαγωγές οχημάτων (-36,4%), σιδήρου & χάλυβα
(-27,5%), πλαστικών (-27,1%) και σίτου (-23,5%).
Εισηγητική έκθεση αιγυπτιακού προϋπολογισμού
2017/18
Σύμφωνα με την δημοσιοποιηθείσα από το Υπουργείο
Οικονομικών εισηγητική έκθεση του αιγυπτιακού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017/18, βασικούς στόχους της κυβέρνησης αποτελούν ρυθμός ανάπτυξης στο
4,6%, μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 8,5%9,5% του ΑΕΠ και μείωση του δείκτη ανεργίας στο
11,2%. Τα δημόσια φορολογικά έσοδα από τους κλάδους
πετρελαίου και φυσικού αερίου προσδοκάται ότι κατά το
προσεχές οικονομικό έτος θα είναι αυξημένα κατά 37,7%,
ανερχόμενα σε EGP44 δισ. Οι βασικές υποθέσεις εργασίας του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους εκτιμούν
την τιμή του πετρελαίου Brent στα $55 ανά βαρέλι και την
ισοτιμία της λίρας σε 16 λίρες ανά δολλάριο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίσημη επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου Al Sisi στις
ΗΠΑ
Στις αρχές Απριλίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi
πραγματοποίησε επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Trump, τον ΥΠΕΞ κ.
Tillerson, υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής Διοίκησης, καθώς και εκπροσώπους του Κογκρέσου. Επιπλέον, ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Kim, αλλά και με επικεφαλής
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μεγάλων αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων,
όπως General Electric και Lockheed Martin. Οι
αιγυπτιακές εκτιμήσεις για την σημασία της επίσκεψης Al Sisi στις ΗΠΑ, της πρώτης Αιγυπτίου
Προέδρου έπειτα από το έτος 2009, και οι προσδοκίες ως προς τα αποτελέσματά της υπήρξαν υψηλές, δεδομένων τόσο των παραδοσιακά ισχυρών
πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, όσο και της σημασίας που έχει –ιδιαίτερα για
την Αίγυπτο- η διμερής στρατηγική συνεργασία
στον τομέα της άμυνας και του αμυντικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ΗΠΑ-Αιγύπτου ανήλθε το 2016 σε
$3,9 δισ. (μειωμένος έναντι $6,3 δισ. το 2015), εκ
των οποίων τα $1,3 δισ. αντιστοιχούν σε αιγυπτιακές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ (που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από μονάδες εγκατεστημένες σε ελεύθερες «μεικτές» βιομηχανικές
ζώνες Αιγύπτου-Ισραήλ – “Qualifying Industrial
Zones” - QIZ). Από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικές επενδύσεις στην Αίγυπτο ανέρχονται σε
$21,3 δισ., σύμφωνα με στοιχεία έτους 2015, αντιπροσωπεύοντας το 33,2% των συνολικών επενδύσεων των ΗΠΑ στην αφρικανική ήπειρο.
Το ΔΝΤ στηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Αιγύπτου
Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποίησε ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi με την ηγεσία του
ΔΝΤ, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του
στις ΗΠΑ, η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου,
κα Lagarde, εξέφρασε την διαρκή υποστήριξη του
ΔΝΤ στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η επιτυχής υλοποίησή του
θα επιτρέψει στην αιγυπτιακή οικονομία να ανακάμψει. Η κα Lagarde διευκρίνισε ότι το Ταμείο
παρέχει στην παρούσα φάση συνδρομή στην αιγυπτιακή κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να τιθασευτεί ο πληθωρισμός, ο οποίος
πλήττει σοβαρά τις οικονομικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας.
Σχέδιο ενίσχυσης των εξαγωγών από το Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Απριλίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου &
Βιομηχανίας διαμορφώνει στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης των εξαγωγών, με στόχο την αύξησή τους
κατά 10% φέτος, ώστε να φθάσουν το επίπεδο των
$22 δισ. στα τέλη του 2017. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την διοργάνωση φέτος 10 συνολικά επιχειρηματικών αποστολών, με έμφαση στην
αφρικανική ήπειρο (σημειωτέον ότι ήδη έχουν
πραγματοποιηθεί 3 αποστολές στις Κένυα, Γκάνα
και Ουγκάντα), καθώς επίσης και ενισχυμένο πρόγραμμα εκθεσιακών συμμετοχών στο εξωτερικό,
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με σκοπό την προώθηση των αιγυπτιακών προϊόντων.
Κατά τις εκτιμήσεις του αιγυπτιακού Υπουργείου, η
απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας αναμένεται να ασκήσει μεσοπρόθεσμα ευεργετική
επίδραση στις εξαγωγές αιγυπτιακών προϊόντων. Όπως
ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η Αίγυπτος διαθέτει πλησίον των 65 συνολικά Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό (υπαγόμενα στο ως άνω
Υπουργείο), 16 εκ των οποίων στην Δ. Ευρώπη, 14 στην
Μ. Ανατολή, 11 στην Ασία, 7 στην Αφρική, 7 στην Ανατ. Ευρώπη και 8 στην Αμερική.
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κής μίσθωσης (financial leasing) και πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), το οποίο αναμένεται σύντομα να προωθηθεί στο κοινοβούλιο για ψήφιση.
Επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στην Σ. Αραβία
Στο διάστημα 23-24.4, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Σ. Αραβία,
ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του Σαουδάραβα μονάρχη Salman. Κεντρικοί σκοποί του ταξιδιού
του Αιγύπτιου Προέδρου υπήρξαν η αναθέρμανση των –
ελαφρώς τεταμένων το τελευταίο διάστημα- σχέσεων
των δύο χωρών, η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής
συνεργασίας, καθώς και η ανασκόπηση περιφερειακών
και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι
δύο ηγέτες προήδρευσαν διμερούς διακυβερνητικής συνόδου κορυφής, με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών, καθώς
και στην ανασκόπηση της προόδου της πληθώρας συμφωνιών οικονομικού περιεχομένου που είχαν υπογράψει
οι δύο χώρες κατά την περσινή επίσκεψη του Σαουδάραβα μονάρχη στην Αίγυπτο, συνολικής επενδυτικής
αξίας πλησίον των $25 δισ. Όπως επισήμανε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, ο όγκος του διμερούς εμπορίου
Αιγύπτου - Σ. Αραβίας υπερβαίνει το επίπεδο των $6,3
δισ., εμφανίζοντας περαιτέρω αυξητικές τάσεις, ενώ τα
εκατέρωθεν επενδεδυμένα κεφάλαια ανέρχονται σε $6
δισ. όσον αφορά τις σαουδαραβικές επενδύσεις στην
Αίγυπτο και σε $2,5 δισ. όσον αφορά τις αιγυπτιακές
επενδύσεις στην Σ. Αραβία.

Οικονομικές επιπτώσεις τρομοκρατικών χτυπημάτων Κυριακής των Βαΐων
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, τα τρομοκρατικά χτυπήματα που εκδηλώθηκαν σε κοπτικές
εκκλησίες την Κυριακή των Βαΐων (9.4) προς το παρόν
δείχνουν ότι είχαν περιορισμένου μεγέθους αντίκτυπο
στην αιγυπτιακή οικονομία. Ο κεντρικός δείκτης του
Χρηματιστηρίου Αιγύπτου (EGX) σημείωσε διαδοχικές
πτώσεις της τάξεως του 1,55% και του 0,48% στις 9 και
10.4, ανακάμπτοντας ωστόσο από τις 11.4 κατά 0,58%
και κλείνοντας την εβδομάδα 9-13.4 με συνολική πτώση
1%, στις 12.967 μονάδες. Η ισοτιμία της αιγυπτιακής
λίρας προς το δολλάριο δεν φάνηκε να επηρεάζεται ιδιαίτερα, παραμένοντας στα επίπεδα των 18 λιρών ανά
δολλάριο. Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατων κρατικών
αξιωματούχων αλλά και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και η συνακόλουθη κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης τρίμηνης
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
διάρκειας από την κυβέρνηση δεν πρόκειται να προκαλέσουν «εκτροχιασμό» της αιγυπτιακής οικονομίας από
την πορεία των μεταρρυθμίσεων, ενώ προσδοκάται ότι
δεν θα έχουν αξιόλογες, παρά μόνον προσωρινές επι- Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 58,4% των
πτώσεις επί της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.
τραπεζικών πιστώσεων (στοιχεία 12.2016)
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για εισαγόμενο μηχανολο- Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μηνός Δεκεμβρίου 2016, ο
γικό εξοπλισμό
επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 58,4% των συνοΌπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, το Υπουρ- λικών τραπεζικών πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις
γείο Οικονομικών μείωσε τον συντελεστή ΦΠΑ που επι- προς όλους τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Δεκεμβαρύνει την αξία του εισαγόμενου μηχανολογικού εξο- βρίου 2016 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 64,3% σε σύπλισμού και των κεφαλαιουχικών αγαθών στο 5% από γκριση με τον Δεκέμβριο του 2015, ανερχόμενες συνολι13%, σε μία προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και κά σε EGP1,3 τρισ. Από την άλλη, το ύψος των συνολιτων μεγάλων κατασκευαστικών έργων (“mega projects”) κών καταθέσεων στις τράπεζες σημείωσε ως τα τέλη Δεστην χώρα.
κεμβρίου 2016 αύξηση κατά 44,3% έναντι του Δεκεμβρίου 2015, ανερχόμενο σε EGP2,754 τρισ., εκ των οποίων
Προκαταρκτική έγκριση τροποποιήσεων στο Νόμο ποσοστό 61,57% αντιπροσώπευσαν οι καταθέσεις των
για την Κεφαλαιαγορά
νοικοκυριών.
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Αιγύπτιας Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr, το Αύξηση των τραπεζικών τοποθετήσεων σε εγχώριους
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ενέκρινε στις 11.4 τίτλους χρέους
την εισαγωγή τροποποιητικών διατάξεων στο Νόμο για Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κετην Κεφαλαιαγορά (Ν. 95/1992), με σκοπό την ενίσχυση ντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), οι τράπεζες που λεικαι βελτίωση των προδιαγραφών χρηστής διακυβέρνη- τουργούν στην χώρα αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε
σης και διαφάνειας, με βάση τα διεθνώς ισχύοντα πρότυ- έντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου στην διάρπα. Επιπλέον, η Υπουργός δήλωσε ότι η αιγυπτιακή κυ- κεια του Ιανουαρίου στα επίπεδα των EGP525,844 δισ.,
βέρνηση συζητά επί νέου νομοσχεδίου περί χρηματοδοτι-
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έναντι EGP522,579 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Στα
τέλη Ιανουαρίου τ.ε., τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα
κατείχαν το 74,4% των εν κυκλοφορία εντόκων γραμματίων, συνολικού ύψους EGP706,973 δισ. Οι τοποθετήσεις των ιδιωτικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια στα
τέλη Ιανουαρίου ανέρχονταν σε EGP252,6 δισ. (μερίδιο
48% του συνολικού ύψους των εντόκων γραμματίων εις
χείρας των τραπεζών), εκείνες των κρατικών τραπεζών
σε EGP237,6 δισ. (μερίδιο 45,2%), των εξειδικευμένων
τραπεζών σε EGP10,2 δισ. (μερίδιο 1,9%) και των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών σε EGP25,4 δισ.
(μερίδιο 4,8%). Όπως εξάλλου ανέφεραν πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των αιγυπτιακών τίτλων δημοσίου χρέους εις χείρας ξένων επενδυτών εμφάνισε περαιτέρω αύξηση κατά EGP18 δισ.
(πλησίον του $1 δισ.) στο διάστημα 14.3-4.4 και ανήλθε
στο επίπεδο των EGP79 δισ. (πλησίον των $4,4 δισ.).
Στις 19.4 το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε την απόφασή του να αυξήσει την οροφή έκδοσης
και διάθεσης κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές,
από το επίπεδο των $5 δισ. που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε
$7 δισ. Σημειώνεται τέλος ότι η συνολική αξία των εισροών ξένου συναλλάγματος στο αιγυπτιακό τραπεζικό
σύστημα εκτιμάται στα $19,2 δισ. από τον περασμένο
Νοέμβριο που απελευθερώθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας.

Ανησυχίες για σταδιακή «δολλαριοποίηση» της αιγυπτιακής οικονομίας
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εγχώριων οικονομικών αναλυτών που φιλοξένησε στα τέλη Απριλίου ο οικονομικός
Τύπος, η απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
της λίρας το Νοέμβριο του παρελθόντος έτους φαίνεται
να προκαλεί σταδιακή «δολλαριοποίηση» της αιγυπτιακής οικονομίας, δια της μετατροπής των διαθεσίμων
εγχώριου νομίσματος που κατέχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις σε δολλάρια. Συγκεκριμένα, παρατηρείται από
τις αρχές του 2017 σχετικά απότομη αύξηση των εγχώριων καταθέσεων σε δολλάρια, από τα επίπεδα των
$35,72 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου, στα $36,89 δισ. στα
τέλη Ιανουαρίου και στα $36,77 δισ. στα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε. Τον Ιανουάριο, οι εγχώριες καταθέσεις σε ξένο
νόμισμα αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι αύξησης 0,9%
όσον αφορά τις καταθέσεις σε εγχώριο νόμισμα, οι οποίες ανήλθαν σε EGP1,6 τρισ. στα τέλη Ιανουαρίου.
Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, βασιζόμενος σε
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), ο
μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης παρουσιάστηκε στις δολλαριακές καταθέσεις των αιγυπτιακών νοικοκυριών, οι
οποίες κατέγραψαν άνοδο 7,8% και ανήλθαν σε $8,59
δισ. στα τέλη Ιανουαρίου τ.ε. Πάντως, δεδομένου του
βραχύχρονου χαρακτήρα της εν λόγω παρατηρηθείσας
τάσης, αλλά και των σημαντικών εισροών συναλλάγματος στο αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα σε συνέχεια της
απελευθέρωσης της ισοτιμίας της λίρας, εκτιμάται πως
είναι μάλλον νωρίς να κρίνουμε εάν όντως πρόκειται για
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ρεύμα «δολλαριοποίησης» των εγχώριων καταθέσεων.
Η αιγυπτιακή Banque Misr ξεκινά δραστηριότητα
στην Κίνα
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Απριλίου, η δεύτερη μεγαλύτερη αιγυπτιακή τράπεζα, και
παλαιότερη της Αιγύπτου, Banque Misr, εγκαινίασε
πρόσφατα επίσημα γραφείο αντιπροσώπευσης στην πόλη Guangzhou της Κίνας, με σκοπό την χρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών και επενδυτικών projects μεταξύ των 2 χωρών. Η Banque Misr έχει εξάλλου πρόσφατα
συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλες κινεζικές
τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με στόχο την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Κίνα. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Banque Misr, κ. El Etreby, οι προοπτικές ανάπτυξης της αιγυπτιακής τράπεζας στην Κίνα
είναι λαμπρές, ωστόσο η δραστηριότητά της πρόκειται
να εστιάσει σε τοπικής και σχετικά μικρής εμβέλειας
χρηματοδοτήσεις. Κατά τον κ. El Etreby, «η Αίγυπτος
αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην αφρικανική ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα η χώρα εισάγει σε ετήσια βάση σταθερά μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων από την περιοχή της
Guangzhou, γεγονός που δημιουργεί συναλλαγές και
ανάγκες χρηματοδότησης».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Διοργάνωση έκθεσης κλάδου αγοράς ακινήτων CITYSCAPE EGYPT
Στο διάστημα 31.3-3.4 έλαβε χώρα στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Καΐρου η 6η έκδοση της έκθεσης του αιγυπτιακού κλάδου ακινήτων CITYSCAPE EGYPT με την
συμμετοχή 90 περίπου επιχειρήσεων κτηματομεσιτικών
υπηρεσιών, real estate developers, συμβουλευτικών εταιρειών αγοραπωλησιών ακινήτων, συμπληρωματικών
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών κλπ. Τα εγκαίνια της φετινής CITYSCAPE κήρυξε ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη περισσότερων συμπράξεων του
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να αντιμετωπιστεί
το σημαντικό οικιστικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο
οφείλεται στην εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού. Στην
φετινή CITYSCAPE μετείχαν μεταξύ άλλων, ένας ελληνικών συμφερόντων όμιλος real estate developers, καθώς
και ορισμένοι κυπριακοί όμιλοι κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών στην Αίγυπτο για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Ιδιαίτερες
αναφορές επιφύλαξε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος,
επ’ ευκαιρία της έκθεσης CITYSCAPE, στο μεγάλο εν
εξελίξει επενδυτικό έργο κατασκευής νέας διοικητικής
πρωτεύουσας και στην πρόσφατη απόσυρση της επενδυτικής συνεισφοράς, της τάξεως των $23 δισ., των μεγάλων κινεζικών ομίλων China Fortune Land Development
Company και China State Construction Engineering
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Company, η οποία έχει οδηγήσει σε μετατόπιση του επενδυτικού και κατασκευαστικού βάρους υλοποίησης
του έργου σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αιγυπτιακούς επιχειρηματικούς ομίλους.
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διευκολύνσεων που παρέχουν στην χώρα η Παγκόσμια
Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
(AFDB). Όπως εξάλλου ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός
Τύπος, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε πρόσφατα
με τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων πετρεΚοινοπραξία Αιγύπτου-Σ. Αραβίας για επενδυτικό λαϊκών ομίλων BP, Rosneft και ENI, με σκοπό να συζηταμείο start-up επιχειρήσεων
τήσει μαζί τους την πρόοδο των έργων έρευνας και εξόΣτις αρχές Απριλίου, η Αίγυπτος και η Σ. Αραβία υπέ- ρυξης υδρογονανθράκων που έχουν αναλάβει στην χώγραψαν συμφωνία για την σύσταση κοινοπρακτικού ρα.
εταιρικού σχήματος το οποίο θα επενδύει σε νεοφυείς
και μικρές επιχειρήσεις στην Αίγυπτο. Η συμφωνία υπε- Χρηματοδότηση αιολικού πάρκου στο Σουέζ από την
γράφη από την Αιγύπτια Υπουργό Επενδύσεων & Διε- ΕΤΕπ
θνούς Συνεργασίας, κα Nasr, και τον γενικό διευθυ-ντή Στις 28.3 η Αίγυπτος υπέγραψε δανειακή σύμβαση με
του Σαουδαραβικού Αναπτυξιακού Ταμείου (SDF), κ. την ΕΤΕπ, αξίας €115 εκατ., για την χρηματοδότηση
El-Attas. Σημειώνεται ότι το εν λόγω σαουδαραβικό της κατασκευής αιολικού πάρκου παραγωγικής ισχύος
επενδυτικό ταμείο θα παράσχει επιχορήγηση ύψους πλησίον των 200 MW, στον Κόλπο του Σουέζ, σε απόEGP451 εκατ. στο νέο κοινοπρακτικό επενδυτικό σχή- σταση 400 χλμ. νοτιανατολικά του Καΐρου. Η σύμβαση
μα.
υπογράφηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του αιγυπτιακού κρατικού φορέα για τις ΑΠΕ (NREA), κ. Om7 Αιγύπτιοι μεταξύ των πλουσιότερων Αράβων στην ran, και τον αρμόδιο για τις χώρες νοτιοανατολικής γειλίστα Forbes για το 2017
τονίας διευθυντή της ΕΤΕπ, κ. Olbers, παρουσία της
Όπως ανέφεραν τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, 7 Αιγύ- Αιγύπτιας Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργαπτιοι επιχειρηματίες συγκαταλέγονται στην λίστα των σίας κας Nasr. Σημειωτέον ότι το επενδυτικό σχέδιο
42 πλουσιότερων Αράβων για το 2017 που δημοσίευσε κατασκευής αιολικού πάρκου στον Κόλπο Σουέζ αναμέη διεθνούς φήμης έκδοση Forbes. Συγκεκριμένα, οι α- νεται να χρηματοδοτηθεί επίσης από κονδύλια ύψους
δελφοί Nassef και Naguib Sawiris κατέλαβαν τις θέσεις €50 εκατ. από την Agence Française de Développement
5 και 8 της κατάστασης, με καθαρές περιουσιακές θέ- (AFD), €30 εκατ. (επιχορήγηση) από την Ε.Ε., €72
σεις στα $5,6 δισ. και $3,9 δισ. αντίστοιχα, ακολουθού- εκατ. από την γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα (KfW),
μενοι από τον Mohamed Mansour στην 12η θέση με κα- καθώς και από κονδύλια της NREA.
θαρή περιουσία στα $2,7 δισ., τους Mohamed Al-Fayed
και Yasseen Mansour στην 22η θέση με καθαρή περιου- Εκτιμώμενες δημόσιες επενδύσεις ύψους $440 εκατ.
σία $1,8 δισ., τον Onsi Sawiris στην 33η θέση με καθα- σε ΑΠΕ το 2017/18
ρή περιουσία $1,2 δισ. και τέλος τον Youssef Mansour Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής του
στην 38η θέση με καθαρή περιουσία στο $1,1 δισ. Στην αιγυπτιακού κρατικού φορέα για τις ΑΠΕ (NREA), κ.
κορυφή της λίστας των πλουσιότερων Αράβων της Omran, το εκτιμώμενο ύψος του προϋπολογισμού για
Forbes βρίσκεται ο Σαουδάραβας Al-Waleed Ibn Talal, την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο
με καθαρή περιουσιακή θέση στα $18,7 δισ.
ΑΠΕ κατά το οικονομικό έτος 2017/18 ανέρχεται σε
$440 εκατ., περίπου διπλάσιο από εκείνο του τρέχοντος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
έτους. Κατά τον κ. Omran, στην διάρκεια του προσεχούς οικονομικού έτους αναμένεται να υλοποιηθούν 4
Σχέδια αιγυπτιακής κυβέρνησης για πληρωμή οφει- μεγάλα επενδυτικά σχέδια ηλιακής ενέργειας, συνολικής
λών σε πετρελαϊκές εταιρείες
παραγωγικής ισχύος 160 MW. Όπως σημείωσε ο κ. OmΣύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υ- ran, η τρέχουσα τιμή της ενέργειας από ανανεώσιμες
πουργού Πετρελαίου κ. El Molla, η κυβέρνηση σχεδιά- πηγές στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 32 πιάστρες ανά
ζει να αποπληρώσει το ήμισυ των οφειλών της προς δι- KWh, ετήσια αναπροσαρμοζόμενη ώστε να συνυπολογίεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους, οι οποίες εκτιμώνται στα ζονται οι αυξήσεις των πραγματικών ενεργειακών τι$3,5 δισ., εντός των προσεχών εβδομάδων. Κατά τον κ. μών, ενώ κατά την εκτίμησή του, η απελευθέρωση της
El Molla, η Αίγυπτος στοχεύει να εξασφαλίσει αυτάρ- ισοτιμίας της λίρας έχει διττή επίδραση επί του εγχώκεια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως τα τέλη του ριου κλάδου των ΑΠΕ, καθώς η διολίσθηση του νομί2018, ενώ από το 2019 και οπωσδήποτε το 2020 προσ- σματος καθιστά μεν την αιγυπτιακή αγορά φθηνότερη
δοκά ότι θα καταστεί εκ νέου χώρα-εξαγωγέας προϊό- και ελκυστικότερη για επενδύσεις, ωστόσο ασκεί αυξηντων υδρογονανθράκων και κυρίως φυσικού αερίου. τική επίδραση στις τιμές διάθεσης της ενέργειας από
Πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου ανέφε- ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, σύμφωνα με την NREA, το
ραν ότι η κυβέρνηση σκοπεύει εντός του προσεχούς τρέχον παραγωγικό δυναμικό της Αιγύπτου από ΑΠΕ
Μαΐου να αποπληρώσει μέρος των εκκρεμών οφειλών ανέρχεται σε 750 MW, με προοπτική να αυξηθεί σε
της προς διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους. Η εν λόγω απο- πλησίον των 950 MW ως τα τέλη του τρέχοντος έτους.
πληρωμή φαίνεται να συναρτάται από αιγυπτιακής
πλευράς, με την επικείμενη λήψη δόσεων δανειακών
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Επανέναρξη σαουδαραβικών φορτώσεων πετρελαϊκών προϊόντων προς Αίγυπτο
Σύμφωνα με πρόσφατα εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, ο μεγάλος σαουδαραβικός πετρελαϊκός όμιλος
ARAMCO συμφώνησε επισήμως στις αρχές Απριλίου
να συνεχίσει τις μηνιαίες παραδόσεις φορτίων προϊόντων πετρελαίου στην Αίγυπτο βάσει της ευνοϊκής για
τα αιγυπτιακά συμφέροντα διμερούς εν θέματι συμφωνίας του Απριλίου 2016, έπειτα από διακοπή πλησίον
των 6 μηνών. Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε εξάλλου σε συνάντηση, επίσης στις αρχές Απριλίου,
του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail, με τον Σαουδάραβα Υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου,
κ. Al Faleh, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η επανέναρξη των παραδόσεων σαουδαραβικών πετρελαιοειδών, με
4 συνολικά φορτία στην διάρκεια του Μαρτίου, ενώ
παρασχέθηκαν διαβεβαιώσεις για ομαλή και απρόσκοπτη συνέχισή τους.
Διάφορες ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου / φυσικού αερίου / ενέργειας
Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρελαίου (EGPC) ανανέωσε πρόσφατα 2 εμπορικές συμφωνίες τριετούς διάρκειας με την
κουβεϊτιανή Kuwait Petroleum Corporation (KPC), οι
οποίες προβλέπουν την προμήθεια 2,5 εκατ. τόνων κατεργασμένων προϊόντων πετρελαίου ετησίως, καθώς και
2 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου μηνιαίως από το
Κουβέιτ, με σκοπό την κατεργασία τους σε αιγυπτιακά
διυλιστήρια. Οι συμφωνηθείσες περίοδοι αποπληρωμής
ανέρχονται, για τα μεν κατεργασμένα πετρελαιοειδή σε
180 ημέρες, για το δε ακατέργαστο πετρέλαιο στις 270
ημέρες,
Επιπλέον, στο περιθώριο της επίσκεψης του Αιγύπτιου
Υπουργού Πετρελαίου κ. El Molla στην Ιορδανία για
συμμετοχή στην 3η ενεργειακή διάσκεψη με τίτλο
“Jordan International Energy Summit”, οι δύο χώρες
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα (συγκεκριμένα παροχής τεχνικής εκπαίδευσης και
τεχνογνωσίας από αιγυπτιακής πλευράς στον κλάδο φυσικού αερίου, καθώς και επανεξαγωγής αερίου σε γειτονικές χώρες μέσω των υφιστάμενων υποδομών). Επίσης,
υπεγράφη διμερής σύμβαση για την κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου προς μεταφορά αιγυπτιακού αερίου σε
μεταλλουργικές μονάδες της Ιορδανίας, παρουσία των
Υπουργών Πετρελαίου της Αιγύπτου, κ. El Molla, και
Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου της Ιορδανίας, κ. Saif.
Σημειώνεται ότι, όπως έχουν αναφέρει κλαδικές πηγές,
σχεδιάζεται η κατασκευή μεγάλου συνδετήριου πετρελαιαγωγού μεταξύ Αιγύπτου και Ιράκ, μέσω Ιορδανίας.
Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, ο μεγάλος
πετρελαϊκός όμιλος British Petroleum (BP) αύξησε στην
διάρκεια του Απριλίου την παραγωγή φυσικού αερίου
από τα κοιτάσματα Taurus και Libra του οικοπέδου
στην θαλάσσια περιοχή βορείως της Αλεξάνδρειας στα
επίπεδα των 600 εκατ. κ.π. ημερησίως (από 200 εκατ.
κ.π. στα τέλη Μαρτίου), συνδέοντας ταυτόχρονα την
παραγωγή με τις εγκαταστάσεις κατεργασίας στην πε-
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ριοχή Burullus. Σημειώνεται ότι τα αποδεδειγμένα αποθέματα των κοιτασμάτων στα ανοικτά βορείως της Αλεξάνδρειας εκτιμώνται σε 5 τρισ. κ.π. αερίου και 55 εκατ.
βαρέλια συμπυκνωμάτων αερίου.
Σημειώνεται παράλληλα ότι ο ιταλικός ενεργειακός
όμιλος Edison Spa ξεκίνησε πρόσφατα την παραγωγή
φυσικού αερίου από το υπεράκτιο οικόπεδο Abu Qir,
μέσω της νέας πλατφόρμας “North Abu Qir PIII” (NA/
Q-PIII). Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος, εκτιμάται ότι
το νέο φρέαρ θα αυξήσει το συνολικό επίπεδο παραγόμενου αερίου από το κοίτασμα Abu Qir κατά 20%. Ταυτόχρονα αναμένεται η ολοκλήρωση, έως τον προσεχή
Ιούλιο, 2 ακόμη φρεάτων, που προσδοκάται ότι θα αυξήσουν περαιτέρω σημαντικά την παραγωγή του εν λόγω κοιτάσματος.
Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε εξάλλου
πρόσφατα την εισαγωγή 12 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου πετρελαίου από το Ιράκ σε ετήσια βάση, με κατά
μέσο όρο επίπεδο μηνιαίων εισαγωγών στα 1 εκατ. βαρέλια. Κατόπιν της έγκρισης της εν θέματι διαπραγματευθείσης συμφωνίας με το Ιράκ, αναμένεται να ακολουθήσει πολύ σύντομα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC) και της Iraq Petroleum Company
(IPC). Κατά τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου, κ. El
Molla, το πρώτο ιρακινό φορτίο πετρελαίου αναμένεται
να εισαχθεί εντός του προσεχούς Μαΐου.
Στα μέσα Απριλίου, στο περιθώριο του Αραβικού Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έλαβε
χώρα στο Κάιρο, 14 κράτη υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την δημιουργία κοινής αραβικής αγοράς ηλεκτρισμού και την διασύνδεση των ηλεκτρικών τους δικτύων, καθώς και με τα ευρωπαϊκά και αφρικανικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι
Αίγυπτος, Κουβέιτ, Σ. Αραβία, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Αλγερία, Σουδάν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Κομόρες Νήσοι, Λιβύη, Μαρόκο και Υεμένη.
Τέλος, σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής εταιρείας
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (EETC), αναμένεται
προς τα τέλη Σεπτεμβρίου η υπογραφή μεταξύ Αιγύπτου
και Σ. Αραβίας της κατασκευαστικής σύμβασης για την
πρώτη φάση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των
δύο χωρών. Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα, η ηλεκτρική διασύνδεση θα ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του
2020, μέσω τόσο υποθαλάσσιων όσο και εναέριων καλωδίων. Επιπλέον, οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν τις συμβάσεις για την κατασκευή σταθμών
μεταφόρτωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Κατά την EETC, η Αίγυπτος κατασκευάζει και
χρηματοδοτεί στην παρούσα φάση έργο ηλεκτρικής
διασύνδεσης μέσω εναέριου καλωδίου μεταξύ των περιοχών Badr (στην Αίγυπτο) και Tabouk (στην Σ. Αραβία), συνολικού κόστους $1,2 δισ.
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Αραβικό αναπτυξιακό ταμείο χρηματοδοτεί ηλεκτρική μονάδα στο Aswan
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα τέλους
Απριλίου, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε πολύ πρόσφατα
με τον Γενικό Διευθυντή του εδρεύοντος στο Κουβέιτ
Αραβικού Ταμείου για την Οικονομική & Κοινωνική
Ανάπτυξη (AFESD), κ. Al-Hamad, συμφωνία αξίας
πλησίον των $85 εκατ. για την χρηματοδότηση της κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά, δυναμικότητας 50MW στο Aswan,
και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Kom Ombo. Η συμφωνία υπεγράφη στο περιθώριο ετήσιας συνόδου αραβικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην Ραμπάτ του
Μαρόκου.
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γωγικές εταιρείες ελάχιστο μερίδιο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας στο κεφάλαιο το 51% -και συνεπώς επιτρέπει την
ξένη συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτών- σε αντίθεση με το
νόμο του 1982 που προέβλεπε 100% αιγυπτιακή ιδιοκτησία των εισαγωγικών εταιρειών. Η νομοθεσία προβλέπει εξάλλου ότι το διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας που ασχολείται με εισαγωγές πρέπει να είναι αιγυπτιακής εθνικότητας. Η νέα νομοθεσία εισάγει, ως νέα
προϋπόθεση για την, στο εξής, εγγραφή των εισαγωγικών εταιρειών στο μητρώο εισαγωγέων, ελάχιστο επίπεδο κύκλου εργασιών κατά το έτος που προηγείται της
εγγραφής, στις 2 εκατ. αιγυπτιακές λίρες (για ατομικές
εμπορικές επιχειρήσεις) και στις 5 εκατ. αιγυπτιακές
λίρες (για εταιρείες). Επίσης, η νέα νομοθεσία αυξάνει
το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την εγγραφή των
εμπόρων στο μητρώο εισαγωγέων, στις 500.000 λίρες
Από τον Οκτώβριο ξεκινούν εισαγωγές φυσικού αερί- (έναντι 10.000 λιρών προηγουμένως) και απαιτεί από τις
ου από τον ιδιωτικό τομέα
εισαγωγικές εταιρείες να διαθέτουν ελάχιστο καταβεΌπως ανέφεραν στα τέλη Απριλίου κυβερνητικές πηγές, βλημένο κεφάλαιο 2 εκατ. λιρών (έναντι 15.000 λιρών
το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε από τον προηγουμένως), και ελάχιστο συνολικό εταιρικό κεφάπροσεχή Οκτώβριο, όταν θα είναι έτοιμο το σχετικό θε- λαιο 5 εκατ. λιρών. Τέλος, η νέα νομοθεσία εισάγει την
σμικό πλαίσιο, θα μπορούν να ξεκινήσουν εισαγωγές υποχρέωση κατάθεσης κατά την εγγραφή στο μητρώο
φυσικού αερίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εισαγωγέων εγγύησης ποσών ύψους 50.000 λιρών (για
τις εν λόγω πηγές, η νέα νομοθεσία που θα ρυθμίσει την φυσικά πρόσωπα) και 200.000 λιρών (για νομικά πρόλειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου πρόκειται να σωπα).
εξαλείψει τις παρατηρούμενες ελλείψεις στην τροφοδοσία, κυρίως βιομηχανικών μονάδων, ενώ αναμένεται να Αναθεώρηση τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας
συμβάλει στην βελτιστοποίηση, εντός περιόδου δεκαε- Το Υπουργείο Οικονομικών πολύ πρόσφατα αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την προκαθορισμένη για τον
τίας, του ενεργειακού μείγματος της Αιγύπτου.
Απρίλιο ισοτιμία της λίρας προς το δολλάριο όσον αφοΠλησιάζει η υπογραφή της σύμβασης για μονάδα ρά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία,
πυρηνικής ενέργειας
στο επίπεδο των 16,5 λιρών ανά δολλάριο, έναντι ισοτιΌπως ανέφερε στα τέλη Απριλίου στον κλαδικό Τύπο ο μίας 17 λιρών ανά δολλάριο που ίσχυε ως τα τέλη Μαργενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής επιτροπής τίου.
περιβάλλοντος & ενέργειας, κ. Salaam, η Αίγυπτος και
η Ρωσία βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή της Επιβολή εξαγωγικού δασμού στην ζάχαρη
οριστικής σύμβασης για την κατασκευή ηλεκτροπαρα- Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας εξέγωγικής μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή δωσε διάταγμα με ισχύ από τις 14.4, δια του οποίου επιDabaa, 130 χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου. Σύμφωνα με βλήθηκε δασμός της τάξεως των EGP3.000 ανά τόνο
τον κ. Salaam, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμέ- στην εξαγόμενη ζάχαρη. Η επιβολή του εν λόγω εξαγωγινη ημερομηνία, η συμφωνία εκτιμάται πως θα υπογρα- κού δασμού αιτιολογήθηκε με βάση το σκεπτικό της ανάφεί εντός του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι πρόσφατα γκης διατήρησης των αποθεμάτων ζάχαρης σε ασφαλή
επισκέφθηκε την Μόσχα 15μελής αντιπροσωπεία της επίπεδα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εγχώριας
αρμόδιας επιτροπής του αιγυπτιακού κοινοβουλίου για αγοράς.
συνομιλίες με την ρωσική κρατική επιχείρηση Rosatom,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
η οποία πρόκειται να εκτελέσει το έργο κατασκευής της
πυρηνικής μονάδας στην Αίγυπτο.
Ιδιωτικοποίηση της Engineering for the Petroleum
& Process Industries-Enppi
ΕΜΠΟΡΙΟ
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές ΑπριΝέα νομοθεσία τροποποιεί το Ν. 121/1982 περί εμπο- λίου, η κρατική κατασκευαστική / τεχνική εταιρεία
έργων του κλάδου πετρελαιοειδών, Enppi, έλαβε
ρικής αντιπροσώπευσης
Στις 7 Μαρτίου τ.ε., ψηφίστηκε από το αιγυπτιακό κοι- έγκριση για να προχωρήσει στην διάθεση του 24% του
νοβούλιο νέα νομοθεσία (Ν. 7/2017) που τροποποίησε μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου.
το νόμο του 1982 (Ν. 121/1982) περί εμπορικής αντι- Η εταιρεία, η οποία περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό
προσώπευσης. Η νομοθεσία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 επικείμενων ιδιωτικοποιήσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης, συνεργάζεται με την κρατική επενδυτική τράπεΜαρτίου τ.ε. Η νέα νομοθεσία προβλέπει για τις εισα-
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ζα NI Capital, προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία του
μετοχικού της κεφαλαίου. Σημειωτέον ότι η κρατική
εταιρεία πετρελαίου, EGPC, κατέχει σήμερα το 97%
των μετοχών της Enppi.
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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., στις 26.4 τ.ε. υπήρξε εν θέματι συμφωνία
σε επίπεδο COREPER, σε συνέχεια συμφωνίας της μαλτέζικης Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
11.4, ενώ αναμένεται εντός των προσεχών μηνών η οριΔιάθεση γαιών για βιομηχανικές χρήσεις στην Άνω στική έγκριση του προγράμματος από το Συμβούλιο και
Αίγυπτο
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ιδιαίτερη σημασία που
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του αιγυπτιακού αποδίδει η αιγυπτιακή πλευρά σε ανωτέρω πρό-γραμμα
Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, έχει ξεκινήσει αντανακλάται σε διοργάνωση εν θέματι σεμιναρίου στις
από τις 8.4 η δωρεάν διάθεση γαιών σε επενδυτές για 23 & 24.4, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανώτατης
βιομηχανικές χρήσεις στην Άνω Αίγυπτο. Συγκεκριμέ- Εκπαίδευσης & Επιστημονικής Έρευνας, με τίτλο “1st
να, 22 συνολικά εκτάσεις πρόκειται σε πρώτη φάση να PRIMA Stakeholders’ Forum”, σε συνεργασία με την
διατεθούν στις περιοχές Sohag και Assiut, συνολικής εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
έκτασης 33,57 χιλ. τετρ. μέτρων, για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους χημικής βιομηχανίας, βιοΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
μηχανίας τροφίμων και κατασκευών / βιομηχανίας δομικών υλικών. Η διάθεση βιομηχανικών εκτάσεων στην Αύξηση τελών στους αιγυπτιακούς λιμένες
Άνω Αίγυπτο εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής από- Ο εγχώριος Τύπος αναφέρθηκε στα τέλη Μαρτίου σε
φασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επενδύσεων, την 1η αρνητικές επιπτώσεις σειράς πρόσφατων αποφάσεων
Νοεμβρίου 2016, ενώ, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπο- του αιγυπτιακού Υπουργείου Μεταφορών για σημαντιρίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, η αρμόδια Αρχή Βιομηχα- κές αυξήσεις τελών στους αιγυπτιακούς λιμένες, και πιο
νικής Ανάπτυξης (IDA) έχει μέχρι σήμερα λάβει περί- συγκεκριμένα για διπλασιασμό των τελών φόρτωσης και
που 100 αιτήσεις, τις οποίες και αξιολογεί.
εκφόρτωσης κοντέινερ και για αύξηση των τελών διαμεΚατά τον Υπουργό, αναμένεται να διατεθούν στο άμεσο τακόμισης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα δημοσιεύμαμέλλον επιπλέον βιομηχανικές εκτάσεις σε 8 περιφέ- τα, τα τέλη διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ αυξήρειες της Άνω Αιγύπτου (Assiut, Sohag, Qena, Luxor, θηκαν κατά 8% στην διάρκεια του Μαρτίου τ.ε. Όπως
Aswan, Minya, Beni Suef και Fayoum), με σκοπό την ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, οι ανωτέρω αυξήσεις είδημιουργία βιομηχανικών ζωνών που θα έχουν την δυ- χαν ως αποτέλεσμα την απόφαση 5 διεθνών ναυτιλιανατότητα να φιλοξενήσουν περίπου 200 μικρές παραγω- κών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους λιμένες
γικές μονάδες εκάστη.
του Ανατολικού και του Δυτικού Port Said να αποσυρθούν και να συνάψουν συμβάσεις με λιμένες του Ισραήλ
Κοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης αγροβιομηχανίας
και της Ελλάδας. Τα εν λόγω δημοσιεύματα παρουσίακαι κλάδου διαχείρισης υδάτων σε μεσογειακές χώρες σαν εξάλλου ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με τις
(PRIMA)
δυνατότητες του λιμένα του Πειραιά, υπογραμμίζοντας
Η Ε.Ε. αποφάσισε στα τέλη Απριλίου την υλοποίηση ότι ο συνασπισμός των ναυτιλιακών εταιριών του λιμέπρογράμματος για την ανάπτυξη της αγροβιομηχανίας να Ανατολικού Port Said ανακοίνωσε πως πρόκειται να
καθώς και του κλάδου διαχείρισης υδάτων και ύδρευσης συνεργαστεί με τον Πειραιά μετά τις ανωτέρω αποφάστις χώρες της Μεσογείου, υπό τον τίτλο “Partnership σεις του αιγυπτιακού Υπουργείου Μεταφορών για αυξήfor Research & Innovation in the Mediterranean Ar- σεις τελών στους αιγυπτιακούς λιμένες.
ea” (PRIMA). Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να Σύμφωνα με κλαδικές εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο οιαξιοποιήσει την διαθέσιμη τεχνογνωσία και τους χρημα- κονομικός Τύπος, με την έναρξη ισχύος των αυξήσεων
τοδοτικούς πόρους της Ε.Ε. και των κρατών που συμμε- από
την
1η
Απριλίου
τ.ε.,
οι
λιμένες
τέχουν, προς υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών του Port Said απειλούνται με μειώσεις εσόδων κατά
έργων σε ως άνω κλάδους, σε μεσογειακές χώρες. Μέ- 60% και θέσεων εργασίας κατά 30%. Οι εν λόγω κλαδιχρι στιγμής, στο πρόγραμμα συνεργασίας μετέχουν 11 κές εκτιμήσεις σημείωσαν επίσης ότι τα τέλη των αιγυΚ-Μ (Κροατία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, πτιακών λιμένων είναι τριπλάσια από εκείνα των λιμέΓαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία και νων του Ισραήλ και της Ελλάδας, διερωτώμενες ποιο το
Σλοβενία) και 8 κράτη της μεσογειακής γειτονίας της όφελος ενός διευρυμένου άξονα της Διώρυγας του ΣουΕ.Ε. (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, έζ, χωρίς επαρκή αριθμό εξυπηρετούμενων εμπορικών
Μαρόκο, Τυνησία και Τουρκία). Τα χρηματοδοτικά πλοίων. Κατά τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι αναπτύσκονδύλια που θα συνεισφέρει η Ε.Ε. στην υλοποίηση σεται κινητικότητα από πλευράς του κλάδου προς την
του προγράμματος, που αναμένεται να ξεκινήσει στις αιγυπτιακή κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να συγκρααρχές του 2018 και να έχει δεκαετή διάρκεια, εκτιμώ- τήσει άλλες 7 διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες που σκένται σε €220 εκατ. και θα προέρχονται από πόρους του πτονται να αποσυρθούν από τους αιγυπτιακούς λιμένες.
μεγάλου κοινοτικού προγράμματος-πλαισίου για την Σημειώνεται ότι σχετική μελέτη για την ανταγωνιστικόέρευνα και την καινοτομία, με τίτλο “HORIZON 2020”. τητα των λιμένων αναμένεται να υποβληθεί εσπευσμένα
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στο αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο, με στόχο την αναστροφή του κακού κλίματος που έχει δημιουργηθεί.
Εκτιμώμενη άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ
τον Μάρτιο 2017
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα αρχών
Απριλίου, τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ εκτιμάται ότι
αυξήθηκαν - έπειτα από διαδοχικές μειώσεις τους κατά
τους τελευταίους μήνες- και έφθασαν τον Μάρτιο τρέχοντος έτους το επίπεδο των $423,9 εκατ., έναντι $375,8
εκατ. τον Φεβρουάριο τ.ε. και $416,9 εκατ. τον Μάρτιο
2015. Κατά τα ανωτέρω δημοσιεύματα, τον Μάρτιο 2017
διήλθαν την Διώρυγα συνολικά 1.532 πλοία συνολικής
χωρητικότητας 84,7 εκατ. τόνων, έναντι 1.454 πλοίων
που είχαν διέλθει τον Μάρτιο 2015, συνολικής τότε χωρητικότητας 80,5 εκατ. τόνων.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έγκριση μνημονίου τουριστικής συνεργασίας με Ελλάδα
Στην συνεδρίασή του της 3.4, το αιγυπτιακό υπουργικό
συμβούλιο ενέκρινε προεδρικό νομοσχέδιο προς κύρωση
μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου
για συνεργασία στον τουριστικό τομέα, το οποίο είχε
υπογραφεί τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο της εδώ
επίσκεψης της Ελληνίδας Αναπληρώτριας Υπουργού,
αρμόδιας για θέματα Τουρισμού, κας Κουντουρά.

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

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
www.agora.mfa.gr/eg50
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Προσεχείς Εκθέσεις

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :

EGY MEDICA EXHIBITION & CONFERENCE
4-6/5/2017
202-20822137, 20822109
202-20822108

Organizer :

Green Land Company for Organizing Int’l Exhibitions & Conferences

Hall No.:

Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :
Hall No.:

La Casa Exhibition
11-14/5/2017
202-26703276
202-26703274
Ok Trust Co.
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :

Agrena Exhibition
13-15/7/2017
202-33038994
202-33038994
Crose Co.

Hall No.:

Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Website :
Organizer :

Watrex Middle East Exhibition
3-5/8/2017
202-23580982
202-27670146
http://www.watrexexpo.com/
Al Awael International Trade Fairs

Hall No.:

Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Website :
Email:
Organizer :
Hall No.:

Cairo Kids & Mother Exhibition
18-20/8/2017
202-26233190
202-26233195
http://www.cairokidsexpo.com/
info@cairokidsexpo.com
Pyramids International Co.
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :
Hall No.:

Defile Kids Exhibition
25-27/8/2017
202-24065645
202-24051618
Defile D'Egypte Co.
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :
Hall No.:

Cairo Fashion & Tex Exhibition
13-16/9/2017
202-26233190
202-26233195
Pyramids International Co.
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :

Sahara Exhibition
27-30/9/2017
202-33472049 - 33447980 - 33464216
202-33471155
Expo Co. For International Exhibitions and Conventions

Hall No.:

Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center
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