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Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (9-16/9/2018) 

 

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Τριμερής συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο 

Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών 

Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις 14/9, «στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας της επικείμενης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που θα λάβει χώρα στην 

Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο», όπως ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα. Σύμφωνα με 

σχετικό ανακοινωθέν του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, οι συζητήσεις των τριών ΥΠΕΞ, κ.κ. 

Κοτζιά, Χριστοδουλίδη και Shoukry, επικεντρώθηκαν στην πρόοδο υλοποιούμενων 

κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατασκευής του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού αγωγού “EuroAfrica Interconnector” ο οποίος 

θα διασυνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Αιγύπτου, μέσω Κύπρου και Ελλάδας, με 

την  ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και της συνεργασίας στους κλάδους ενέργειας, τεχνολογίας 

πληροφορικής και ελαιοκαλλιέργειας.    

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Ελαφρά άνοδος του πληθωρισμού στο 14,24% τον Αύγουστο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης 

πληθωρισμού σημείωσε τον Αύγουστο 2018 ελαφρά άνοδο έναντι του Ιουλίου, όταν ο 

πληθωρισμός είχε παρουσιάσει μικρή αποκλιμάκωση στο επίπεδο του 13,51%. 

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο, ο δείκτης επανήλθε στα επίπεδα του Ιουνίου, φθάνοντας το 

14,24% σε ετήσια βάση. Κατά τους προηγούμενους μήνες, ο δείκτης του αιγυπτιακού 

πληθωρισμού είχε ανέλθει σε 14,38% τον Ιούνιο, 11,45% το Μάιο και 13,12% τον 

Απρίλιο. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρότατα τον Αύγουστο 2018 στο επίπεδο 

του 8,83% σε ετήσια βάση, έναντι 8,54% τον Ιούλιο, 10,89% τον Ιούνιο, 11,09% το Μάιο 

και 11,62% τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2017, ο αιγυπτιακός δείκτης 

πληθωρισμού είχε φθάσει στο ανώτατο σημείο του των τελευταίων 30 ετών (32,95%), ενώ 

έκτοτε έχει ακολουθήσει σταθερά πτωτική πορεία. 

 

Στα $92,64 δισ. το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου στο τέλος Ιουνίου 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Π/Θ κ. Madbouly, στο τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους 

(που συμπίπτει με το τέλος του οικονομικού έτους 2017/18) το εξωτερικό χρέος της 

Αιγύπτου ανήλθε σε $92,64 δισ., αυξημένο κατά 17,2% σε ετήσια βάση ($79,03 δισ. στο 

τέλος Ιουνίου 2017). Όπως ανέφερε ο κ. Madbouly, το εξωτερικό χρέος αντιστοιχούσε στο 

37,2% του ΑΕΠ στο τέλος του οικονομικού έτους 2017/18, έναντι ποσοστού 33,6% στο 

τέλος του έτους 2016/17, αντίστοιχα. Ο Αιγύπτιος Π/Θ ανέφερε ότι «η αύξηση του 

εξωτερικού χρέους οφείλεται στην πιστωτική επέκταση της χώρας στο εξωτερικό, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά εγχώριας χρηματοδότησης και να επιλυθεί η 

συναλλαγματική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα». 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), στο τέλος Μαρτίου 2018 το εξωτερικό χρέος της χώρας 

ανερχόταν σε $88,16 δισ., αντιστοιχώντας σε ποσοστό 36,8% του ΑΕΠ, έναντι $82,88 δισ. 

στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 (36,1% του ΑΕΠ), $80,83 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 

και $79,03 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017. 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, βασιζόμενος στα στοιχεία που παρέθεσε ο Αιγύπτιος 

Π/Θ, το εξωτερικό χρέος της χώρας συνίσταται σε: $28,42 δισ. από δάνεια διεθνών και 

περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών, $17,4 δισ. από χρηματοδοτήσεις της Σ. 

Αραβίας, των ΗΑΕ και του Κουβέιτ, $14,28 δισ. από κρατικά ομόλογα που έχουν διατεθεί 

στις διεθνείς αγορές, $10,37 δισ. από διμερή δάνεια, $9,89 δισ. από μεσο-μακροπρόθεσμα 

δάνεια και $12,28 δισ. από βραχυπρόθεσμα δάνεια. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Στα $26 δισ. οι συνολικές επενδύσεις σε ελεύθερες ζώνες στην Αίγυπτο (7.2018) 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας 

κας Nasr, το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε ελεύθερες ζώνες τις οποίες διαχειρίζεται η 

αιγυπτιακή Γενική Αρχή Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) ανήλθε σε $26 δισ. 

στο τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους. Κατά την Υπουργό, τα συνολικά κεφάλαια που είναι 

επενδεδυμένα σε 1.093 projects σε αιγυπτιακές ελεύθερες ζώνες ανέρχονται σε $11,3 δισ., 

ενώ επιπροσθέτως έχουν επενδυθεί σε αυτές ξένα κεφάλαια ύψους $2,1 δισ. Οι ελεύθερες 

ζώνες εκτιμάται ότι έχουν δημιουργήσει περίπου 193.000 θέσεις εργασίας. Κατά την 

Υπουργό, οι εξαγωγές αγαθών από τις ζώνες ανέρχονται σε $4,9 δισ. και οι εξαγωγές 

υπηρεσιών σε $4 δισ. Η κα Nasr ανέφερε επίσης ότι έχουν ανακαινισθεί οι ελεύθερες 

ζώνες του Σουέζ, της Ισμαηλίας και της Αλεξάνδρειας, ενώ αρκετές ακόμη βρίσκονται σε 

διαδικασία αναβάθμισης. Επιπλέον, η κα Nasr αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης 

να επενδύσει στη δημιουργία νέων ελευθέρων ζωνών σε περιοχές που έχουν μεγάλες 

ανάγκες ανάπτυξης, όπως το Σινά και η Άνω Αίγυπτος. Η Υπουργός ανακοίνωσε τέλος τη 

δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης επενδυτών στις περιοχές Qena, Minya και Λούξορ της 

Άνω Αιγύπτου, καθώς και στο Fayoum (100 χλμ. νοτιοδυτικά του Καΐρου), την Ισμαηλία 

(στη Διώρυγα Σουέζ), το Sharm El Sheikh (στο Νότιο Σινά), το El Wadi El Gadid (στη 

Νέα Κοιλάδα) και τη Hurghada (στην Ερυθρά Θάλασσα). 

 

Συζητήσεις Υπουργού Επενδύσεων με ΠΤ για πακέτο χρηματοδοτήσεων στο Σινά 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στις 9/9 η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς 

Συνεργασίας κα Nasr είχε συνομιλίες με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας με 

σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων για 

τη Χερσόνησο του Σινά. Οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την επίσπευση των διαδικασιών 

ώστε να προβεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην εκταμίευση χρηματοδοτικών κονδυλίων 

ύψους $1 δισ. προς υποστήριξη της προσπάθειας ανάπτυξης της χερσονήσου. Επίσης, οι 

δύο πλευρές ασχολήθηκαν με τα σκοπούμενα έργα οδικής διασύνδεσης του Σινά με τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, με την υλοποίηση σειράς έργων οικιστικής και 

αγροτικής ανάπτυξης, δημιουργίας μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και με τρόπους 

ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 

χερσόνησο. Κατά την κα Nasr, αραβικά αναπτυξιακά ταμεία, μεταξύ των οποίων το Saudi 

Fund for Development, το Kuwait Fund for Arab Economic Development και το εδρεύον 

στο Κουβέιτ Arab Fund for Economic and Social Development, αναμένεται να 

συνεισφέρουν χρηματοδοτικά κονδύλια της τάξεως των $2,5 δισ. στο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα του Σινά. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες της κας Nasr με την Παγκόσμια 

Τράπεζα για παροχή αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων στο Σινά έχουν ξεκινήσει τον 

περασμένο Απρίλιο.  

 

Στο 25,8% το ποσοστό αναλφαβητισμού στην Αίγυπτο το 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το ποσοστό 

αναλφαβητισμού στην Αίγυπτο έχει διαχρονικά μειωθεί σημαντικά, από το επίπεδο του 

39,4% το 1996 σε 29,7% το 2006 και σε 25,8% το 2017. Κατά την CAPMAS, το ποσοστό 

αναλφαβητισμού το 2017 στις μεν αγροτικές περιοχές ανερχόταν σε 32,2%, στις δε 

αστικές σε 17,7%. 

 

Θετικές οι αναφορές του επικεφαλής της Ε.Ε. στην Αίγυπτο για την οικονομία 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε αραβόφωνη οικονομική έκδοση της Αιγύπτου, ο 

επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., Πρέσβης κ. Surkos, ανέφερε πως το 

πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης αρχίζει να αποδίδει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς και ότι τα σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας 

είναι εμφανή και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα 

υψηλά, πάνω από το επίπεδο του 2011, συναλλαγματικά αποθέματα. Ο κ. Surkos επαίνεσε 

εξάλλου τις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης για τη μείωση των επιδοτήσεων 
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στα καύσιμα και την ενέργεια, καθώς και για την αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής 

και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος. 

Ο κ. Surkos ανέφερε επίσης ότι το συνολικό ύψος τρεχουσών χρηματοδοτικών 

δεσμεύσεων της Ε.Ε. προς την Αίγυπτο όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία 

(περίπου 200 εξελισσόμενα projects) ανέρχεται σε πάνω από €1,3 δισ., εκ των οποίων το 

40% αφορά έργα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και τόνωσης της 

απασχόλησης, το 54% αναπτυξιακά έργα στους κλάδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων και το υπόλοιπο 

6% έργα προς στήριξη της βελτίωσης των συστημάτων διακυβέρνησης, δικαιοσύνης,  

δημόσιας διοίκησης και της προώθησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Συνάντηση Υπουργού Εμπορίου με Γενικό Γραμματέα Ένωσης για τη Μεσόγειο 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου κ. Nassar, σε 

πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον επίσης Αιγύπτιο Πρέσβη κ. Kamel, ο οποίος κατέχει 

τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης για Μεσόγειο (UfM) από το Φεβρουάριο 

2018, τόνισε την επιθυμία της χώρας να ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές της 

σχέσεις τόσο με τις βόρειες όσο και με τις νότιες χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Ο κ. 

Nassar αναφέρθηκε εξάλλου σε προσεχή –κατά το επόμενο έτος- διοργάνωση διάσκεψης 

της Ένωσης στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών ομίλων 

και επενδυτών από τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες της Μεσογείου. Ο Αιγύπτιος 

Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των μελών 

της Ένωσης, δια της δημιουργίας νέων εμπορικών οδών μεταξύ τους, επικαιροποίησης 

των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών και επέκτασης του γεωγραφικού πεδίου 

δραστηριοποίησης της εν λόγω διεθνούς πρωτοβουλίας.  

Σημειώνεται ότι ο Πρέσβης κ. Kamel, κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο, συναντήθηκε 

επίσης, μεταξύ άλλων, με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Πετρελαίου και Μεταφορών, με 

κεντρικούς στόχους την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωμεσογειακής συνεργασίας ιδιαίτερα 

στους τομείς ενέργειας και μεταφορών, καθώς και την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης 

διάσκεψης της Ένωσης κατά το προσεχές έτος. 

 

Σε άνοδο τον Αύγουστο ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός τομέας της οικονομίας 

Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον κλάδο μεταποίησης (PMI) για την 

Αίγυπτο που δημοσιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής ανάλυσης της 

εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD, ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός τομέας της αιγυπτιακής 

οικονομίας παρουσίασε περαιτέρω μικρή άνοδο στη διάρκεια του Αυγούστου 2018, 

παραμένοντας πάνω από το κατώφλι των 50 μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI 

αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 50,5 μονάδες, από 50,3 μονάδες τον Ιούλιο και 49,4 μονάδες 

τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του από το Νοέμβριο 2017. Η άνοδος 

του δείκτη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των νέων παραγγελιών, τόσο για εγχώρια 

κατανάλωση όσο και για εξαγωγές, καθώς και στην αύξηση της αγοραστικής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Όσον αφορά την παραγωγή, αν 

και το σχετικό επίπεδο του δείκτη δε μεταβλήθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, ανερχόμενο 

στις 50 μονάδες, ο εν λόγω μήνας αποτέλεσε τον πρώτο του τρέχοντος έτους, έπειτα από 

τον περασμένο Απρίλιο, που οι προοπτικές της παραγωγικής δραστηριότητας 

εμφανίστηκαν θετικές, ξεφεύγοντας από το υφεσιακό επίπεδο, κάτω των 50 μονάδων.  

 

Ο οίκος αξιολόγησης CI Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της 

Αιγύπτου 

Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην από 9/9 αναβάθμιση από τον 

εδρεύοντα στην Κύπρο διεθνή οίκο αξιολόγησης “Capital Intelligence Ratings” (CI 

Ratings), της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, τόσο σε εγχώριο όσο 

και σε ξένο νόμισμα, σε “B+” από “B” προηγουμένως. Παράλληλα, ο οίκος CI Ratings 

διατήρησε τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε εγχώριο και ξένο 

νόμισμα σε “B”, ενώ αναθεώρησε προς τα κάτω την προοπτική του αξιόχρεου της χώρας 
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σε σταθερή, από θετική. Σύμφωνα με τον οίκο, «η Αίγυπτος έχει οδηγηθεί σε πέραν κάθε 

προσδοκίας αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, που έχει επιτρέψει την 

καλύτερη κάλυψη των δανείων της από το εξωτερικό και έχει βελτιώσει την ικανότητά της 

να αντιμετωπίζει δυσχέρειες του εξωτερικού περιβάλλοντος». 

 

Δάνειο ύψους $500 εκατ. προσφέρει η ΠΤ στην Αίγυπτο για τη γεωργία 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνάντησής 

της με τον Υπουργό Γεωργίας κ. Ezz Eldin Abo Stet, η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσφερε 

στην Αίγυπτο τη δυνατότητα λήψης δανειακής διευκόλυνσης με ευέλικτους όρους, ύψους 

$500 εκατ. για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στον κλάδο της γεωργίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η δανειακή χρηματοδότηση πρόκειται να στραφεί στην ανάπτυξη 

αρδευτικών συστημάτων, καθώς και εγχώριων εφοδιαστικών αλυσίδων για φρούτα, 

λαχανικά, αρωματικά φυτά και άνθη. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, η αιγυπτιακή 

πλευρά αναμένεται να εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη σχετική με τους όρους και τη 

διάρκεια του δανείου, καθώς και τα ακριβή επενδυτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης, τα 

οποία θα χρηματοδοτηθούν από το εν λόγω δάνειο.   

 

Εκκίνηση διαδικασίας IPO για την κρατική καπνοβιομηχανία Eastern Company 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Maait ανακοίνωσε την εκκίνηση της 

διαδικασίας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) πρόσθετου μεριδίου 4,5% των μετοχών 

της κρατικής καπνοβιομηχανίας Eastern Company στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου. Όπως 

ανέφερε ο κ. Maait, ο όμιλος NI Capital, ο οποίος έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση ως 

σύμβουλος των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών μέσω του Χρηματιστηρίου, έχει 

επιλέξει την εγχώρια επενδυτική τράπεζα EFG Hermes προκειμένου να διαχειριστεί τη 

διάθεση των μετοχών της Eastern Company, που εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 

EGP2 δισ. Σύμφωνα με εγχώριους χρηματιστηριακούς αναλυτές, η διάθεση πρόσθετου 

μεριδίου 4,5% των μετοχών της, αναμένεται να αποφέρει σημαντική πρόσθετη ρευστότητα 

στη μεγάλη αιγυπτιακή καπνοβιομηχανία, η οποία ανήκει κατά 55% στον κρατικό όμιλο 

Chemical Industries Holding Company και κατά το υπόλοιπο 45% σε ιδιωτικούς και 

θεσμικούς επενδυτές, και να αυξήσει την τιμή της μετοχής της. Σημειώνεται ότι το τρέχον 

μετοχικό κεφάλαιο της Eastern Company ανέρχεται σε EGP2,25 δισ. Κατά τον Υπουργό 

Οικονομικών, η διάθεση των μετοχών της Eastern Company, όπως και της κρατικής 

εταιρείας AMOC (Alexandria Mineral Oils Company) αναμένεται να λάβουν χώρα το 

προσεχή Οκτώβριο. 

 

Στα $21,6 δισ. το συνολικό ύψος των αμερικανικών επενδύσεων στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης 

εκπροσώπων αμερικανικών ομίλων που έχουν επενδύσει στην Αίγυπτο με τους Υπουργούς 

Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, Ηλεκτρισμού, Οικονομικών, Γεωργίας και 

Εμπορίου & Βιομηχανίας, οι αμερικανικές επενδύσεις αυξήθηκαν στη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2017/18 κατά περίπου $1 δισ., ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του στοκ 

των αμερικανικών κεφαλαίων που είναι επενδεδυμένα στη χώρα σε $21,6 δισ. Ως 

μεγαλύτερες αμερικανικές επενδύσεις στην Αίγυπτο αναφέρθηκαν εκείνες των ομίλων 

Mars Wrigley Confectionery, Cargill, Kellogg’s και General Electric. Όπως ανέφερε ο 

εγχώριος οικονομικός Τύπος, στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης ανακοινώθηκε η 

επίσκεψη αποστολής μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να 

πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην Αίγυπτο, τον προσεχή Οκτώβριο. 

 

Συμφωνία για αμερικανικές αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις ύψους $65 εκατ. 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, στις 10/9 η Υπουργός Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε με τη διευθύντρια του USAID στην Αίγυπτο κα 

Carlin, συμφωνία για την παροχή επιχορηγήσεων συνολικού ύψους $65 εκατ. σε 

αναπτυξιακά έργα υποδομών. Κατά την Υπουργό, η συμφωνία καλύπτει την ανάπτυξη 



5 

 

βασικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές επτά περιφερειών της Άνω Αιγύπτου (Assiut, 

Sohag, Qena, Λούξορ, Ασουάν, Beni Suef και Minya).  

 

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν στρατιωτική βοήθεια ύψους $1,2 δισ. προς την Αίγυπτο 

Όπως ανέφεραν στις αρχές Σεπτεμβρίου τόσο ο αιγυπτιακός όσο και ο αμερικανικός 

Τύπος, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κ. Pompeo παρέσχε στο τέλος Αυγούστου οριστική 

εξουσιοδότηση -η οποία θα πρέπει να εγκριθεί οριστικά από το Κογκρέσο ως το τέλος 

Σεπτεμβρίου- για την εκταμίευση κονδυλίων στρατιωτικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, 

συνολικού ύψους $1,2 δισ. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, κονδύλια ύψους $1,1 

δισ. αφορούν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για το τρέχον έτος, ενώ $195 εκατ. 

αφορούν κονδύλια περσινής στρατιωτικής βοήθειας, τη χορήγηση των οποίων η 

αμερικανική Διοίκηση είχε προ έτους αποφασίσει να καθυστερήσει, με την αιτιολογία ότι 

η Αίγυπτος δε σημειώνει επαρκή πρόοδο όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. 

   

Επενδυτικό συνέδριο στο Λονδίνο διοργανώνει ο αιγυπτιακός όμιλος EFG Hermes 

Στο διάστημα 10-13 Σεπτεμβρίου, η αιγυπτιακή περιφερειακή επενδυτική τράπεζα EFG 

Hermes διοργάνωσε στο Λονδίνο (Emirates Stadium) μεγάλο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο 

με τίτλο “8
th

 Annual London Conference”. Το εν λόγω συνέδριο, που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στις αγορές της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, καθώς επίσης και στις 

λιγότερο αναπτυγμένες αναδυόμενες αγορές, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

επενδυτικά συνέδρια που πραγματοποιούνται στη Βρετανία, συγκεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον διεθνών επιχειρηματικών ομίλων και επενδυτών και χρησιμεύοντας ως 

«γέφυρα» μεταξύ των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και των κατά τόπους επενδυτικών 

ευκαιριών. Σύμφωνα με τους Αιγύπτιους διοργανωτές, το φετινό συνέδριο εκτιμάται ότι 

προσέλκυσε 327 εκπροσώπους διεθνών θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών ταμείων, 

που διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους $12 τρισ., καθώς και 

εκπροσώπους 151 μεγάλων διεθνών ομίλων, οι οποίοι πραγματοποίησαν περίπου 8.000 

επιχειρηματικές συναντήσεις.   

 

Οι ξένες επενδύσεις σε αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια μειώθηκαν σε EGP269,11 δισ. 

τον Ιούλιο 2018 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), τα ξένα 

κεφάλαια που είναι επενδεδυμένα σε έντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου 

κατέγραψαν πτώση κατά EGP30 δισ. τον Ιούλιο 2018, ανερχόμενα στο τέλος του μήνα σε 

EGP269,11 δισ. (περίπου $15,1 δισ.). Αντίστοιχα, οι επενδύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων σε 

αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια αυξήθηκαν στη διάρκεια του Ιουλίου κατά EGP43,1 δισ. 

έναντι του Ιουνίου και ανήλθαν στο τέλος του μήνα σε EGP708,06 δισ. (περίπου $40 δισ.). 

Σημειώνεται ότι από το Μάρτιο τρέχοντος έτους παρατηρείται σταθερά πτωτική τάση των 

ξένων επενδύσεων σε αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια, οφειλόμενη κυρίως στη διεθνή τάση 

«αποεπένδυσης» από χρεόγραφα αναδυόμενων οικονομιών, σε συνέχεια της οικονομικής 

κρίσης που έχει πλήξει χώρες όπως η Τουρκία, η Αργεντινή και η Ινδονησία, και 

δευτερευόντως στις διαδοχικές περικοπές των βασικών επιτοκίων αναφοράς από την 

Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου το Φεβρουάριο και το Μάρτιο τρέχοντος έτους, που 

οδήγησαν σε μειώσεις των αποδόσεων των αιγυπτιακών κρατικών χρεογράφων.     

Οι επενδύσεις κρατικών τραπεζών σε αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια ανήλθαν τον Ιούλιο 

2018 σε EGP335,94 δισ. (-1,9% σε μηνιαία βάση). Οι επενδύσεις ιδιωτικών τραπεζών και 

υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών ανήλθαν τον Ιούλιο σε EGP321,4 δισ. (+15,2% σε 

μηνιαία βάση) και EGP38,3 δισ. (+23,1% σε μηνιαία βάση), αντίστοιχα. Το συνολικό 

ύψος εντόκων γραμματίων του αιγυπτιακού δημοσίου εις χείρας τραπεζών και επενδυτών 

ανήλθε στο τέλος Ιουλίου σε EGP1,271 τρισ., έναντι EGP1,226 τρισ. τον Ιούνιο 2018.  

 

 

 



6 

 

Η Αίγυπτος σπουδαιότερος επενδυτικός προορισμός στην Αφρική και για το 2019 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η νοτιοαφρικανική επενδυτική τράπεζα 

Rand Merchant Bank (RMB) στην έκθεσή της “Where to Invest in Africa 2019”, η 

Αίγυπτος αποτελεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το σπουδαιότερο επενδυτικό 

προορισμό στην αφρικανική ήπειρο, ακολουθούμενη από τη Ν. Αφρική, την οποία 

εκθρόνισε πέρσι από την πρώτη θέση, το Μαρόκο, την Αιθιοπία και την Κένυα. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Υπό συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο νομοσχέδιο για ηλεκτρονικές τραπεζικές 

υπηρεσίες 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Σεπτεμβρίου, υπό συζήτηση σε 

κυβερνητικό επίπεδο βρίσκεται νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών άνευ χρήσης μετρητών, στο πλαίσιο της 

προσπάθειας ψηφιοποίησης της οικονομίας. Στις σχετικές διαβουλεύσεις μετέχουν ο 

Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) κ. 

Amer και οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Maait, Προγραμματισμού κα El-Saeed και 

Επικοινωνιών κ. Talat. Κύριοι σκοποί του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας, είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών από τις 

τράπεζες στους πολίτες, η μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, ο περιορισμός 

της παραοικονομίας και η ένταξή της στην επίσημη οικονομία, καθώς και η αύξηση των 

κρατικών εσόδων.  

 

Οδηγία Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για δανειοδοτήσεις προς το δημόσιο τομέα 

Όπως ανέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο οικονομικός Τύπος, η Κεντρική Τράπεζα 

Αιγύπτου (CBE) εξέδωσε πρόσφατα οδηγία προς τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, 

υποχρεώνοντάς τα να εξασφαλίζουν γραπτή έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, 

προτού παράσχουν οιαδήποτε δανειακή διευκόλυνση σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.  

 

Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο πληρωμής των τελών διέλευσης από τη Διώρυγα 

Σουέζ σε γιουάν 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Πρέσβη της Κίνας στο Κάιρο κ. Aiguo, η κινεζική 

κυβέρνηση διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, αναφορικά με το ενδεχόμενο 

πληρωμής των τελών διέλευσης κινεζικών πλοίων από τη Διώρυγα Σουέζ σε κινεζικό 

νόμισμα (γιουάν). Επιπλέον, κατά τον Κινέζο Πρέσβη, διμερείς συζητήσεις διεξάγονται 

αναφορικά με τη χρήση του κινεζικού νομίσματος σε συναλλαγές που αφορούν κινεζικά 

επενδυτικά projects στην Αίγυπτο, καθώς επίσης και σε συναλλαγές Κινέζων τουριστών 

που επισκέπτονται τη χώρα. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Η Samsung προμηθεύει την Αίγυπτο με 1 εκατ. tablets για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή κυβέρνηση, αφού δέχθηκε 

προσφορές από διεθνείς εταιρείες ηλεκτρονικών τεχνολογιών, αποδέχθηκε τελικά την 

προσφορά του κορεατικού ομίλου Samsung να προμηθεύσει τη χώρα με 1 εκατ. tablets για 

εκπαιδευτικές χρήσεις –κυρίως από τους σπουδαστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- 

κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018/19, έναντι συνολικού κόστους EGP2,4 δισ. 

(περίπου $134,5 εκατ.). Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα tablets αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου εθνικού προγράμματος σπουδών, 

το οποίο προβλέπει ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και των 

εξετάσεων των σπουδαστών.   

 

Προγραμματιζόμενη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού στο Κάιρο το Δεκέμβριο 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων (στις 9/9), 

προετοιμάζεται η διοργάνωση της προγραμματισμένης διεθνούς έκθεσης αμυντικού 

εξοπλισμού (Egypt Defense Expo – EDEX) στο διάστημα 3-5/12/2018, στο νέο διεθνές 
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εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου. Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση τέτοιου είδους 

εμπορικής εκδήλωσης για τους κλάδους άμυνας και ασφάλειας στην Αίγυπτο, αλλά και 

ευρύτερα στο χώρο της Αφρικής, για την προετοιμασία της οποίας οι αιγυπτιακές ένοπλες 

δυνάμεις συνεργάζονται με τη μεγάλη βρετανική, διεθνούς εμβέλειας διοργανώτρια 

εκθέσεων για την αμυντική βιομηχανία, Clarion Events. Στην έκθεση αναμένεται να 

μετάσχουν πάνω από 300 εκθέτες, ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός επισκεπτών ανέρχεται 

στους 10.000. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 

https://www.egyptdefenceexpo.com.  
 

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Εθνικής Αρχής Στρατιωτικής Παραγωγής & 

Υπηρεσίας Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Στις 11/9, παρουσία του Υπουργού Στρατιωτικής Παραγωγής κ. El Assar, η αρμόδια 

κρατική Αρχή (National Authority for Military Production) υπέγραψε με την Υπηρεσία 

Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MSMEDA) μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό 

την υποβοήθηση μικρομεσαίων επενδυτικών σχεδίων ανά τη χώρα, τον εφοδιασμό τους με 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εκπαίδευσης και 

υποστήριξης σε θέματα μάρκετινγκ, προς τους μικρομεσαίους Αιγύπτιους επιχειρηματίες. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Εκκίνηση προσφοράς νέων γαιών σε επενδυτές στην περιοχή New Cairo 

Όπως ανέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο οικονομικός Τύπος, η New Cairo City Authority 

(NCAA) πρόκειται να ξεκινήσει να διαθέτει νέα οικόπεδα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, 

με βάση τις ισχύουσες στην αγορά τιμές. Ταυτόχρονα, η NCAA προτίθεται να αποσύρει 

οικόπεδα από επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε έργα ανάπτυξης αυτών, ενώ εν 

συνεχεία τα εν λόγω οικόπεδα θα επαναπροσφερθούν σε real estate developers. Σύμφωνα 

με στοιχεία που παρουσίασε η NCAA, ο τρέχων προϋπολογισμός για την οικιστική 

ανάπτυξη στην περιοχή του New Cairo, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη 

κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο σε κατοικίες -κυρίως πολυτελείς- όσο και σε 

εμπορικούς χώρους και χώρους γραφείων, περιλαμβάνει κονδύλια EGP8 δισ. Επιπλέον, η 

NCAA διαθέτει κονδύλια ύψους EGP4 δισ. για ανάπτυξη του οδικού δικτύου στην 

περιοχή και αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε υποδομές, ενώ ο συνολικός 

προϋπολογισμός της για το οικονομικό έτος 2018/19 ανέρχεται σε EGP16 δισ. 

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του Αυγούστου, η αιγυπτιακή Αρχή Νέων Αστικών 

Κοινοτήτων (NUCA) ενέκρινε την ανάπτυξη έξι επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με 

ιδιωτικούς ομίλους real estate developers, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου τουριστικού 

project στην περιοχή του New Cairo σε έκταση περίπου 104 feddans, εκτιμώμενου 

επενδυτικού κόστους EGP8,5 δισ.       

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στα 6,6 δισ. κ.π. η ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου της Αιγύπτου 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Πετρελαίου, η 

τρέχουσα ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου της Αιγύπτου ανέρχεται σε 6,6 δισ. κ.π., 

έναντι 5,1 δισ. κ.π. στη διάρκεια του 2017, με κύριο παράγοντα που οδήγησε στην εν λόγω 

αύξηση την πολύ πρόσφατη άνοδο της παραγωγής από το γιγαντιαίο κοίτασμα Zohr στο 

επίπεδο των 2 δισ. κ.π. Σημειώνεται ότι η ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος Zohr 

εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά, ως το τέλος του 2019, σε επίπεδο πλήρους 

δυναμικότητας, στα 2,7 δισ. κ.π.   

 

Υποβολή αιτήσεων από 8 εταιρείες στην αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρισμού 

(EgyptERA) για παραγωγή ενέργειας 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, πολύ πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή 

Ηλεκτρισμού (Egyptian Electric Utility & Consumer Protection Regulatory Agency- 

EgyptERA) δέχθηκε οκτώ αιτήσεις από ιδιωτικούς ομίλους του κλάδου ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, οι οποίες αφορούσαν είτε λήψη, ή ανανέωση αδειών παραγωγής και 

https://www.egyptdefenceexpo.com/
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διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πηγές της Αρχής, ο σαουδαραβικός όμιλος 

FAS Energy αιτήθηκε τη χορήγηση μόνιμης άδειας για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας 

στη μονάδα του που βρίσκεται στο μεγάλο ηλιακό συγκρότημα Benban, στην Άνω 

Αίγυπτο, ενώ ο ιταλικός όμιλος Italgen αιτήθηκε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του 

αιολικού του πάρκου, παραγωγικής ισχύος 320 MW στον κόλπο του El-Zayt. Επιπλέον, 

έξι όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι Madkour EPC (Αίγυπτος), Enjaz Power (ΗΑΕ), Soltage 

(ΗΠΑ) και Abu Suma for Tourism Development (Αίγυπτος) αιτήθηκαν τη χορήγηση 

άδειας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η EgyptERA 

αναμένεται να εξετάσει τις ανωτέρω αιτήσεις στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του 

διοικητικού της συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επάρκεια της 

παραγωγικής δυναμικότητας των εταιρειών, ώστε να καλύπτονται οι όροι των σχετικών 

συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν. 

 

Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS) ανανεώνει εγκρίσεις εισαγωγής LNG 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του κλαδικού Τύπου, η κρατική εταιρεία φυσικού 

αερίου (EGAS) ανανέωσε τις εγκρίσεις της για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG) από τις εταιρείες BB Energy (εγχώριος όμιλος, λιβανικών συμφερόντων), TAQA 

Arabia (θυγατρική του αραβικών / εμιρατινών συμφερόντων επενδυτικού ομίλου Citadel 

Capital / Qalaa Holdings) και Fleet Energy (αιγυπτιακών συμφερόντων, συνεργάζεται με 

τη ρωσική Rosneft). Σημειώνεται ότι, όπως ανέφεραν τα κλαδικά δημοσιεύματα, οι 

αρχικές άδειες που είχαν λάβει οι τρεις εταιρείες είχαν προηγουμένως λήξει, χωρίς να 

έχουν προς το παρόν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (στοιχεία προέλευσης του 

LNG, ποσοτήτων που πρόκειται να εισαχθούν, καθώς και αποδέκτη του LNG στην 

Αίγυπτο) για τη λήψη νέων αδειών. Όπως σημείωσε ο κλαδικός Τύπος, τόσο η κρατική 

εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS), όσο και η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου GASCO 

(θυγατρική της EGAS, που καλύπτει το 60% των αναγκών αερίου σε σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής μέσω των ποσοτήτων που εισφέρει στο εθνικό δίκτυο), έχουν επίσης 

καταθέσει αιτήσεις στη Ρυθμιστική Αρχή (Gas Regulatory Authority) για τη λήψη αδειών 

μεταφοράς αερίου και εφοδιασμού της εγχώριας αγοράς, ενώ συνολικά 14 εταιρείες 

προετοιμάζουν την εκκίνηση λειτουργίας εγχώριων δικτύων διανομής φυσικού αερίου.  

 

Εκκίνηση διαπραγματεύσεων για δημιουργία μονάδας αποθήκευσης ενέργειας 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Σεπτεμβρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο 

Ηλεκτρισμού αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα διαπραγματεύσεις με τον κινεζικό όμιλο 

Sinohydro, με σκοπό τη δημιουργία μονάδας αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας με 

αντλιοστάσιο στην περιοχή της Ataka, στον Κόλπο Σουέζ, σχεδιαζόμενης παραγωγικής 

ισχύος 2.400 MW και εκτιμώμενου κόστους $2,4 δισ. Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής 

Εκτελεστικής Αρχής Υδροηλεκτρικών Εργοστασίων (HPPEA), οι εν λόγω 

διαπραγματεύσεις θα περιλάβουν τις τεχνικές προδιαγραφές του project και τους 

οικονομικούς όρους της σχετικής σύμβασης. Κατά τις ίδιες πηγές, η χρηματοδότηση της 

κατασκευής της μονάδας θα γίνει από την Exim Bank of China, ωστόσο η αιγυπτιακή 

κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διαπραγματεύεται ευνοϊκούς όρους δανεισμού. 

Σημειώνεται ότι το αιγυπτιακό κράτος είχε υπογράψει με τον κινεζικό όμιλο Sinohydro 

μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη 

διάρκεια της μεγάλης επενδυτικής διάσκεψης του Sharm El Sheikh το 2015, ενώ στις 

αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου κ. Al 

Sisi στην Κίνα, υπεγράφη και σχετική προκαταρκτική σύμβαση υπό όρους. 

 

Συμφωνίες αντιστάθμισης για προστασία έναντι των αυξημένων τιμών πετρελαίου 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες αντιστάθμισης (“hedging”) με τα 

αμερικανικά τραπεζικά ιδρύματα J.P. Morgan και Citibank, με σκοπό τη διασφάλιση και 

την προστασία του δημοσίου έναντι του κινδύνου έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς 

τιμές του πετρελαίου. Κατά τα δημοσιεύματα, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ο ακριβής 
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χρόνος θέσης σε ισχύ των ανωτέρω συμφωνιών. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, οι 

ανωτέρω συμφωνίες αναμένεται να διασφαλίσουν σχετική σταθερότητα στις τιμές τόσο 

των εισαγόμενων και των εγχωρίως παραγόμενων ποσοτήτων πετρελαίου, όσο και των 

αιγυπτιακών εξαγωγών πετρελαίου. Αναμένεται επίσημη επιβεβαίωση από την αιγυπτιακή 

κυβέρνηση (Υπουργείο Πετρελαίου). 

 

Συμφωνίες έρευνας & αξιοποίησης κοιτασμάτων πετρελαίου & φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με σχετική κυβερνητική ανακοίνωση από 15/9, το αιγυπτιακό Υπουργείο 

Πετρελαίου υπέγραψε συμφωνία για έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου σε βαθιά ύδατα, με τους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους Royal Dutch 

Shell και Petronas (Μαλαισία), συμβατικής αξίας περίπου $1 δισ., δια της διάνοιξης οκτώ 

νέων φρεάτων στην περιοχή του Δυτικού Δέλτα του Νείλου. Επιπλέον, συμφωνία αξίας 

$10 εκατ. υπεγράφη με τους ομίλους Rockhopper Exploration (Βρετανία), Kuwait Energy 

και Dover Corporation Canada, για τη διάνοιξη τεσσάρων φρεάτων στην περιοχή της 

Δυτικής Ερήμου.   

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Συμφωνίες Αιγύπτου-ITFC για χρηματοδότηση εισαγωγών βασικών αγαθών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή Κρατική Αρχή Προμηθειών 

(GASC) υπέγραψε στις 6/9 συμφωνία με την, εδρεύουσα στην Τζέντα, International 

Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), μέλος του ομίλου της Ισλαμικής Τράπεζας 

Ανάπτυξης (IDB), για τη χρηματοδότηση προμηθειών βασικών, επιδοτούμενων αγαθών 

από την Αίγυπτο, συνολικής αξίας $1 δισ. Στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας 

παρέστησαν οι Υπουργοί Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr και Προμηθειών, 

κ. Meselhy. Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Προμηθειών, «η συμφωνία θα βοηθήσει το 

αιγυπτιακό κράτος να προσφέρει μεγαλύτερες ποσότητες επιδοτούμενων βασικών αγαθών 

στους πολίτες, εξασφαλίζοντας την επάρκεια αγαθών όπως τα μαγειρικά έλαια και η 

ζάχαρη». Επιπλέον, δεύτερη συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της αιγυπτιακής κρατικής 

εταιρείας πετρελαίου (EGPC) και της ITFC για τη χρηματοδότηση προμηθειών 

πετρελαϊκών προϊόντων από την Αίγυπτο, συνολικής αξίας $2 δισ.  

Οι εν λόγω δύο συμφωνίες υπογράφηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρύτερης 

συμφωνίας της αιγυπτιακής κυβέρνησης με την ITFC, η οποία είχε υπογραφεί τον 

Ιανουάριο τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση προμηθειών βασικών αγαθών 

(τροφίμων, σιτηρών και πετρελαϊκών προϊόντων) από την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $3 

δισ. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ITFC, κ. Sonbol, η ITFC έχει παράσχει 

στην Αίγυπτο χρηματοδοτικά κεφάλαια συνολικού ύψους $7,27 δισ. από το έτος 2008 έως 

το τρέχον έτος, με σκοπό τη χρηματοδότηση εισαγωγών βασικών αγαθών, αργού 

πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου. 

 

Ο Πρόεδρος Al Sisi εγκρίνει τροποποιήσεις τελωνειακών δασμών 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, στις 11/9 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi 

ενέκρινε δια διατάγματος τροποποιήσεις των ισχυόντων τελωνειακών δασμών σε σειρά 

εισαγόμενων προϊόντων. Κατά τα δημοσιεύματα, οι εν λόγω τροποποιήσεις 

περιλαμβάνουν την καθιέρωση ενιαίου δασμού ύψους 20% σε εισαγωγές που 

πραγματοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εταιρείες του τουριστικού κλάδου, καθώς 

επίσης αυξήσεις δασμών από το επίπεδο του 5% σε 40% σε σειρά εισαγόμενων προϊόντων 

και αύξηση του δασμού στους εισαγόμενους χυμούς στο επίπεδο του 60%, έναντι του 

ισχύοντος μέχρι τώρα 20%. Κατά τα οικονομικά δημοσιεύματα, η αύξηση των 

δασμολογικών επιβαρύνσεων σε επίπεδο έως 40% αφορά προϊόντα όπως ενδύματα, 

ηλεκτρονικά είδη, ορισμένα είδη διατροφής και ζωοτροφές για κατοικίδια. Ως σημαντικές 

τροποποιήσεις ο οικονομικός Τύπος κατέγραψε επίσης τη μείωση κατά 35% των 

εισαγωγικών δασμών οχημάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, τη μείωση 

του δασμού εισαγωγών υβριδικών οχημάτων σε 30%, καθώς και την απαλλαγή των 

εισαγωγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων από δασμούς. Επιπλέον, ενιαίος χαμηλός δασμός 
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της τάξεως του 10% επιβάλλεται σε προϊόντα που επανεισάγονται από το εξωτερικό, όπου 

προηγουμένως είχαν εξαχθεί για επισκευή και συντήρηση, ενώ ενιαίος δασμός 2% 

επιβάλλεται σε εισαγωγές πρώτων υλών που απαιτούνται για την εγχώρια παραγωγή 

βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, 

τέλος, σημαντικότατες φορολογικές εκπτώσεις για επανεισαγόμενα αγαθά, ανάλογα με την 

περιεκτικότητά τους σε εγχώρια συστατικά ή και το βαθμό εγχώριας επεξεργασίας τους. 

Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγές προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. δεν επηρεάζονται άμεσα από 

τροποποιήσεις του αιγυπτιακού δασμολογίου, δεδομένου ότι ρυθμίζονται από τη 

Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-Αιγύπτου. 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Υπό εκκαθάριση η κρατική τσιμεντοβιομηχανία National Company for Cement 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις 10/9, το Υπουργείο Δημοσίων 

Επιχειρήσεων ανακοίνωσε τη θέση της κρατικής τσιμεντοβιομηχανίας National Company 

for Cement σε διαδικασία εκκαθάρισης, έπειτα από 62 χρόνια λειτουργίας. Σύμφωνα με 

σχετικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού κ. Tawfeek, οι ζημίες της εν λόγω 

τσιμεντοβιομηχανίας μόνο κατά την περσινή χρήση έφθασαν το επίπεδο των $50 εκατ., 

ενώ υπάρχουν επίσης συσσωρευμένα χρέη της προς τις κρατικές εταιρείες φυσικού αερίου, 

ύψους EGP4,4 δισ. και ηλεκτρισμού, ύψους EGP700 εκατ. Κατά τα δημοσιεύματα, η 

διαδικασία εκκαθάρισης της εν λόγω δημόσιας επιχείρησης διενεργείται σε βήματα, που 

ξεκίνησαν με την έξοδο της μετοχής της από το Χρηματιστήριο τον περασμένο Αύγουστο, 

ενώ επίκειται η πώληση των συμμετοχών της στους ομίλους Suez Cement Company και 

Nahda Company, καθώς και η πώληση των παγίων στοιχείων της, προς μερική 

αποπληρωμή των υποχρεώσεών της. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Σε EGP77 δισ. οι επενδύσεις στον τομέα μεταφορών το οικονομικό έτος 2018/19 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Προγραμματισμού κας El-Saeed, η 

Αίγυπτος κατευθύνει επενδυτικά κονδύλια συνολικού ύψους EGP77 δισ. (περίπου $4,3 

δισ.) στον τομέα των μεταφορών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους 

(2018/19), στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού για την 

περίοδο 2018-2022. Κατά την Υπουργό, το συνολικό ύψος των επενδύσεων στον τομέα 

των μεταφορών ανήλθε σε EGP65,7 δισ. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2017/18).     

 

Εγκαίνια ολοκληρωθέντων οδικών έργων από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Al Sisi 

Σύμφωνα με αναφορές του εγχώριου οικονομικού Τύπου, στις 9/9 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 

κ. Al Sisi, μαζί με τον Π/Θ κ. Madbouly και τον επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας του 

Στρατού κ. El-Wazir, με την παρουσία αριθμού σημαντικών Υπουργών της κυβέρνησης, 

εγκαινίασαν δια τηλεδιάσκεψης ολοκληρωθέντα οδικά έργα από την Αρχή Οδών & 

Γεφυρών (Egyptian General Authority for Roads, Bridges & Land Transport), συνολικού 

κόστους EGP7,9 δισ. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi 

εγκαινίασε την τελευταία φάση του «Περιφερειακού Δακτυλίου», καθώς και έργα του 

οδικού άξονα του Νείλου, μεταξύ των οποίων ο άξονας της γέφυρας Tama (σύνδεση 

Assiut-Sohag) στον Άνω Νείλο, η γέφυρα Qous στην περιοχή της Qena (Άνω Αίγυπτος), 

καθώς και οι γέφυρες Borg El Arab στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και Baltim στην 

περιφέρεια Kafr El Sheikh, στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου, ανατολικά της Αλεξάνδρειας.  

Επιπλέον, από τους κατά τόπους κυβερνήτες εγκαινιάστηκαν η περιφερειακή οδός που 

συνδέει την περιοχή Bilbeis (στο νότιο Δέλτα του Νείλου) με τον οδικό άξονα Καΐρου-

Σουέζ, η νέα γέφυρα Sidi Kerir στην περιφέρεια της Αλεξάνδρειας, ο νέος κεντρικός 

οδικός άξονας στο Sharm El-Sheikh, καθώς και η νέα γέφυρα Ferdan στην περιοχή της 

Ισμαηλίας, έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Στρατού.  

Κατά τα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος έδωσε εντολή για τη σύσταση επιτροπής 

που θα επιθεωρήσει την κατάσταση του παλαιού οδικού δικτύου της χώρας και θα 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της εντός περιόδου ενός μηνός. Επίσης, ο 
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Πρόεδρος κ. Al Sisi τόνισε τη σημασία εξάλειψης των συσσωρευμένων απορριμμάτων και 

των φαινομένων καταπατήσεων γαιών στις όχθες του Νείλου, καθώς και την ανάγκη 

απαλλοτριώσεων των γαιών που γειτνιάζουν με τις νέες οδικές αρτηρίες εντός περιόδου 

πενταετίας, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη δόμηση.  

Τέλος, ο κ. Al Sisi επιθεώρησε τις εργασίες της τελευταίας φάσης του υπό ολοκλήρωση 

«Περιφερειακού Δακτυλίου», ο οποίος συνδέει επτά περιφέρειες της Αιγύπτου μεταξύ 

τους και με το Κάιρο, διευκολύνοντας το μεταφορικό έργο και βοηθώντας την ανάπτυξη 

του εμπορίου. Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Μεταφορών κ. Arafat, ο 

«Περιφερειακός Δακτύλιος», ο οποίος αναμένεται σύντομα να εγκαινιαστεί επισήμως, 

πρόκειται να εξοικονομήσει κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού ύψους EGP800 

εκατ. (περίπου $45 εκατ.) σε ετήσια βάση, καθώς θα μειώσει δραστικά την κατανάλωση –

επιδοτούμενων- καυσίμων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές.       

 

Διάταγμα για απαλλοτρίωση γαιών προς κατασκευή του “monorail” 

Στις 9/9, ο Αιγύπτιος Π/Θ εξέδωσε διάταγμα δια του οποίου καθιστά το μεγάλο 

επενδυτικό σχέδιο κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών «μονής τροχιάς» (“monorail”) 

έργο «εθνικού συμφέροντος». Το διάταγμα προβλέπει επίσης την απαλλοτρίωση γαιών οι 

οποίες δεν ανήκουν στο κράτος, με σκοπό την κατασκευή των εν λόγω σιδηροδρομικών 

γραμμών. Θυμίζουμε ότι στο τέλος του 2017, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 

σχεδιάζει να κατασκευάσει δύο σιδηροδρομικές γραμμές «μονής τροχιάς» (“monorail”), η 

πρώτη μήκους 52 χλμ. που θα συνδέει τη νέα διοικητική πρωτεύουσα με τα ανατολικά 

περίχωρα και το κέντρο του Καΐρου, η δε δεύτερη μήκους 35 χλμ. που θα συνδέει τα 

δυτικά προάστια του Καΐρου (περιοχή 6
th

 of October με Γκίζα). Η γραμμή “monorail” 

προς τη νέα διοικητική πρωτεύουσα εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί εντός περιόδου 

τριετίας και θα μεταφέρει περίπου 250.000 επιβάτες ημερησίως.  

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Αίγυπτος ταχύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), η 

Αίγυπτος ανακηρύχθηκε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός σε 

παγκόσμιο επίπεδο για το 2017. Συγκεκριμένα, στην ετήσια φετινή έκθεσή του για την 

παγκόσμια τουριστική αγορά, ο Οργανισμός αναφέρει ότι η Αίγυπτος υποδέχθηκε το 2017 

8,5 εκατ. τουρίστες, αριθμό κατά 55,1% αυξημένο έναντι των χαμηλών επιπέδων 

εισερχόμενης τουριστικής κίνησης του 2016. 

 

ΣΟΥΔΑΝ 

Προοπτική αποπληρωμής πετρελαϊκών χρεών του Νοτίου Σουδάν προς το Σουδάν 

Όπως ανέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο οικονομικός Τύπος, σύμφωνα με σχετικές 

δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίου του Νοτίου Σουδάν κ. Gatkuoth, η κυβέρνησή του 

προτίθεται να αποπληρώσει προς το γειτονικό Σουδάν εκκρεμή χρέη από αγορές 

πετρελαϊκών προϊόντων, ύψους $1,2 δισ. Κατά τα δημοσιεύματα, τα πετρελαϊκά χρέη του 

Νοτίου Σουδάν προς το βόρειο γείτονά του προέκυψαν από το έτος 2012, σε συνέχεια της 

ανεξαρτητοποίησης της χώρας τον Ιούλιο 2011. Σύμφωνα με το νοτιοσουδανό Υπουργό, η 

κυβέρνησή του είχε ήδη αποπληρώσει πετρελαϊκά χρέη ύψους $2 δισ. προς το Σουδάν, 

πριν το ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου στο Νότιο Σουδάν το 2013 και τη συνακόλουθη 

διακοπή της παραγωγής πετρελαίου από τα βόρεια κοιτάσματα της χώρας στη διάρκεια 

του 2014. Στη συνέχεια ωστόσο σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις αποπληρωμές, οι οποίες 

οφείλονταν στα μειωμένα επίπεδα παραγωγής. Κατά τον κ. Gatkuoth, στην παρούσα 

φάση, καθώς αρκετά κοιτάσματα έχουν επανενεργοποιηθεί και η παραγωγή πετρελαίου 

αυξάνεται σταδιακά, το Νότιο Σουδάν είναι πλέον σε θέση να επανεκκινήσει τις πληρωμές 

των εκκρεμών πετρελαϊκών οφειλών του προς το βόρειο γείτονά του. 


