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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Νέα άνοδος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Αιγύπτου
Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου στις 6/9, τα συναλλαγματικά
αποθέματα της χώρας κατέγραψαν νέα αύξηση τον Αύγουστο και ανήλθαν σε
$36,143 δισ. στο τέλος του μήνα, έναντι $36,036 δισ. στο τέλος Ιουλίου. Τα
συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου έχουν επανέλθει το τελευταίο δίμηνο
σε επίπεδα ανάλογα των αρχών του 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά $4,8 δισ.
έναντι του τέλους Ιουνίου.
Μικρή πτώση του πληθωρισμού τον Αύγουστο
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρικής Τράπεζας (CBE), ο
δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Αύγουστο μικρή πτώση σε σύγκριση με
τον Ιούλιο, ανερχόμενος σε 31,92% σε ετήσια βάση, έναντι 32,95% τον Ιούλιο,
29,76% τον Ιούνιο, 29,71% τον Μάιο και 31,46% τον Απρίλιο τρέχοντος έτους.
Ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε επίσης τον Αύγουστο σε 34,86% σε ετήσια
βάση, έναντι 35,26% τον Ιούλιο, 31,95% τον Ιούνιο και 30,57% τον Μάιο.
Υπέρβαση στόχων φορολογικών εσόδων για το οικονομικό έτος 2016/17
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ.
Al-Garhy, κατά το οικονομικό έτος 2016/17 τα φορολογικά έσοδα του κράτους
υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους κατά 33%. Κατά τους υπολογισμούς του
Υπουργείου, τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται πως θα ανέλθουν τελικά σε
EGP575 δισ. το έτος 2016/17, έναντι αρχικού στόχου της αιγυπτιακής κυβέρνησης για έσοδα EGP433 δισ. (και αναθεωρημένου στόχου Ιουλίου για έσοδα
EGP450 δισ.), καθώς και στόχου που είχε τεθεί από το ΔΝΤ για έσοδα
EGP473,2 δισ. Οι προβλέψεις του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος
(2017/18) αναφέρουν φορολογικά έσοδα ύψους EGP604 δισ.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της Αιγύπτου στο 4,2% το οικονομικό έτος 2016/17
Σύμφωνα με δήλωση της Αιγύπτιας Υπουργού Προγραμματισμού, κας ElSaeed, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αιγύπτου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος (2016/17) ανήλθε σε 4,2%, έναντι προηγούμενης πρόσφατης εκτίμησης της αιγυπτιακής προεδρίας για ρυθμό ανάπτυξης 4,1%. Σύμφωνα με την
Υπουργό, ο ρυθμός ανάπτυξης στο 4ο τρίμηνο του παρελθόντος οικονομικού
έτους έφθασε τελικά το 5%, έναντι ρυθμού 4% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του
έτους 2015/16.
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Αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών οικονομικού έτους
2016/17
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, κατά το οικονομικό
έτος 2016/17, το ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους $13,72 δισ., έναντι ελλείμματος $2,81 δισ. ένα
χρόνο νωρίτερα. Το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος,
ύψους $12,2 δισ., καταγράφηκε στην διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε την απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας, το Νοέμβριο 2016. Η εμφάνιση
πλεονάσματος στο ισοζύγιο πληρωμών οφείλεται πρωτίστως στο πλεόνασμα του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών
συναλλαγών, ύψους $29,15 δισ. Περαιτέρω, το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μειώθηκε κατά 8,4%
στα $35,43 δισ., λόγω αύξησης των εξαγωγών κατά 15,9%
στα $21,69 δισ. και μικρής πτώσης των εισαγωγών κατά
0,5% στα $57,12 δισ. Το πλεόνασμα υπηρεσιών αυξήθηκε
κατά 4,3% στα $6,81 δισ. (με άνοδο των εσόδων από τον
τουρισμό κατά 16,2% στα $4,38 δισ., αλλά ελαφρά πτώση
των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ κατά 3,4% στα $4,94
δισ.), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβιβάσεων βελτιώθηκε κατά 4,1% στα $17,47 δισ. (τα εισερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα αυξήθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν
σε $17,45 δισ.). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω επιμέρους
κινήσεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Αιγύπτου παρουσίασε αξιόλογη βελτίωση κατά το
οικονομικό έτος 2016/17, ανερχόμενο σε $15,57 δισ.,
έναντι $19,83 δισ. το έτος 2015/16.
Προγραμματισμός διεθνών εκδόσεων ομολόγων στις
αρχές του 2018
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al-Garhy στο
περιθώριο του συνεδρίου Euromoney στις 18/9, η αιγυπτιακή κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόγραμμα έκδοσης και διάθεσης κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές, το οποίο
θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου 2018, με σκοπό
την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους $8 δισ. προς
κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού του φετινού προϋπολογισμού. Ο Υπουργός έκανε λόγο για εκδόσεις ομολόγων σε
δολλάρια, ύψους $3 έως $4 δισ., καθώς και σε ευρώ, ύψους
€1,5 δισ., σε πρώτη φάση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέδια αύξησης των συνολικών κονδυλίων για επενδύσεις το έτος 2017/18
Δεδηλωμένο στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης, ο οποίος
έχει αποτυπωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, αποτελεί η
διοχέτευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων συνολικού
ύψους EGP646 δισ. ($36,6 δισ. με βάση τρέχουσες ισοτιμίες) στην υλοποίηση επενδυτικών έργων στην χώρα, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/18, έναντι
επενδύσεων EGP530 δισ. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2016/17). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, επιδιώκεται το ύψος των δημόσιων επενδύσεων να
φθάσει το επίπεδο των EGP288 δισ., ενώ εκείνο των ιδιωτικών επενδύσεων το επίπεδο των EGP358 δισ. Σύμφωνα
με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (MENA), οι
δημόσιες επενδύσεις κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα
επικεντρωθούν κυρίως στους τομείς οικιστικής ανάπτυξης, υγείας, γεωργίας και κοινωνικής προστασίας, ενώ οι
ιδιωτικές στους κλάδους κατασκευής ακινήτων,
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μεταφορών, ανάπτυξης βιομηχανικών μονάδων και
εκπαίδευσης. Πάντως, σύμφωνα με εκπροσώπους
του επιχειρηματικού κόσμου, οι στόχοι της αιγυπτιακής κυβέρνησης (αύξηση των δημόσιων επενδύσεων κατά 20,5%, των ιδιωτικών κατά 41%, καθώς και αύξηση του μεριδίου των ιδιωτικών επενδύσεων επί του συνόλου στο 55%, έναντι μεριδίου
40% το οικονομικό έτος 2016/17) φαντάζουν μη
ρεαλιστικοί, ιδιαίτερα κατόπιν των σχετικά πρόσφατων αυξήσεων του επιπέδου των επιτοκίων από
την Κεντρική Τράπεζα (τους μήνες Μάιο και Ιούλιο 2017) που θεωρείται ότι αποτελούν εμπόδιο
στην διενέργεια επενδύσεων.
Υπογραφή μνημονίου μεταξύ Αιγύπτου & Export
-Import Bank of China
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (MENA), η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς
Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο
συνεργασίας με την Export-Import Bank of China,
με σκοπό την παροχή κινεζικών χρηματοδοτήσεων
προς υλοποίηση μεγάλων εθνικών αναπτυξιακών
έργων στην Αίγυπτο, κατά την διάρκεια της προσεχούς τριετίας. Με την ευκαιρία, η Αιγύπτια Υπουργός εξήρε τον μέχρι σήμερα ρόλο των κινεζικών
τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών ταμείων
στην χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στην
χώρα, κυρίως στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας,
μεταφορών και λιμένων.
Αιγυπτιακή παρουσία στην Σύνοδο Κορυφής
των χωρών BRICS
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις
αρχές Σεπτεμβρίου στην παρουσία του Προέδρου
της χώρας, κ. Al Sisi, στην 9η ετήσια Σύνοδο Κορυφής των χωρών της συνεργασίας των 5 μεγάλων
αναπτυσσόμενων οικονομιών (BRICS), που έλαβε
χώρα στην πόλη Xiamen της Κίνας στο διάστημα 35 Σεπτεμβρίου. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, κατά την
ομιλία που απηύθυνε στην Σύνοδο, αναφέρθηκε στο
φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον που δημιουργείται στην Αίγυπτο, με βάση το παράδειγμα
των χωρών BRICS. Ο κ. Al Sisi αναφέρθηκε επίσης
στην θετική πορεία των μεταρρυθμίσεων και στην
εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών,
με έμφαση στην ελαφρά τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης, την ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και την σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ. Σύμφωνα
με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου
& Βιομηχανίας, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της Αιγύπτου με τις 5 χώρες BRICS πλησίασε
το 2016 το επίπεδο των $20 δισ. Κατά τα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος είχε, στο περιθώριο της
Συνόδου, συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο κ.
Putin, επικεντρωμένη σε ζητήματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας.
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Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων από το
εξωτερικό
Τα εμβάσματα από Αιγύπτιους μετανάστες από την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας το Νοέμβριο 2016
μέχρι το τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους ανήλθαν σε
$14,5 δισ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής
Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) στις 10/9. Σημειώνεται
ότι τα εισερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα κατά
την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαν ανέλθει σε $12,6
δισ. Τα εισερχόμενα εμβάσματα τον Ιούλιο τρέχοντος
έτους ανήλθαν σε $1,8 δισ., έναντι $1,2 δισ. τον Ιούλιο
2016.

Επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στο Βιετνάμ
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ. Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στην
εν λόγω χώρα. Ο Πρόεδρος κ. Al Sisi προσκάλεσε την
επιχειρηματική κοινότητα του Βιετνάμ να επενδύσει
στην Αίγυπτο, επικεντρώνοντας σε κλάδους ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η γεωργία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η κλωστοϋφαντουργία, η τεχνολογία πληροφορικής και ο τουρισμός. Οι δύο χώρες
συμφώνησαν σε σειρά δράσεων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στους κλάδους ναυπηγοεπισκευών και πληροφορικής, προκειμένου να αυξήσουν τον όγκο του διμερούς εμπορίου στο επίπεδο του $1 δισ. ετησίως, από το
επίπεδο των $316 εκατ. το 2016. Σημειωτέον ότι η Αίγυπτος αποτελεί τον 2ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του
Βιετνάμ στην Αφρική. Επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο
τρέχοντος έτους είχαν επισκεφθεί το Βιετνάμ η Αιγύπτια
Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr
και ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας Σουέζ κ. Mamish,
με σκοπό την προσέλκυση βιετναμικού επενδυτικού ενδιαφέροντος σε έργα του Αναπτυξιακού Διαδρόμου του
Σουέζ.
Χρηματοδοτικές συμφωνίες Αιγύπτου με Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 13/9,
στο περιθώριο οικονομικής διάσκεψης που έλαβε χώρα
στο Κάιρο (EIB MED Conference), η Αίγυπτος υπέγραψε σειρά συμφωνιών για χρηματοδότηση αναπτυξιακών
έργων από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
συνολικού ύψους €386,1 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας
κα Nasr υπέγραψε με την ΕΤΕπ μνημόνιο συνεργασίας
για την υλοποίηση 3 αναπτυξιακών έργων συνολικής
αξίας €381,4 εκατ. (κυρίως στους τομείς υδροδότησης
και διαχείρισης λυμάτων στις περιοχές Fayoum και Αλεξάνδρειας), ενώ η κα Nasr μαζί με τον Υπουργό Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης του συστήματος αποχέτευσης της περιοχής
Kafr El Sheikh, προϋπολογισμού €4,7 εκατ.
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Διεθνές Συνέδριο “Euromoney Egypt Conference
2017” (Κάιρο, 18-19/9/2017)
Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στο Κάιρο
καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια ετήσιο διεθνές οικονομικό συνέδριο με τίτλο “Euromoney Egypt Conference
2017”, τις εργασίες του οποίου παρακολούθησε το Γραφείο μας. Το συνέδριο εστίασε –μάλλον με υπερβάλλουσα βαρύτητα- στο υλοποιούμενο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο και στις ευνοϊκές
συνθήκες που δημιουργούνται μέσω αυτού για ανάπτυξη
και επενδύσεις. Από τις τοποθετήσεις ομιλητών που απευθύνθηκαν στο συνέδριο, συγκρατείται κατ’ αρχάς
εκείνη του νέου Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου, κ. Farid Saleh, ο οποίος εστίασε στην σημειούμενη
άνοδο του όγκου των ημερήσιων συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις σημαντικές εισροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Αίγυπτο κατά την περίοδο
μετά την απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
του εγχώριου νομίσματος, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε
σειρά θεσμικών μέτρων που λαμβάνει η διοίκηση του
Χρηματιστηρίου προκειμένου να βελτιώσει τους όρους
πρόσβασης και να προσελκύσει περισσότερες ξένες επιχειρήσεις στην αιγυπτιακή χρηματαγορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy, ο οποίος αναφέρθηκε σε
σειρά επιτευγμάτων της κυβέρνησης κατά το διάστημα
τελευταίου έτους, μεταξύ των οποίων η υιοθέτηση του
συστήματος ΦΠΑ, η απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας, η συμφωνία τριετούς χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ, οι επιτυχείς απόπειρες δανεισμού από τις διεθνείς αγορές δια της διάθεσης
ομολόγων και οι περικοπές των κρατικών επιδοτήσεων –
κυρίως στα καύσιμα και την ενέργεια- με ταυτόχρονο
ανασχεδιασμό του συστήματος ώστε οι επιδοτήσεις να
επικεντρώνονται στα οικονομικά αδύναμα τμήματα του
πληθυσμού. Κατά τον Υπουργό, κεντρικοί στόχοι της
πολιτικής της Αιγύπτου όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και η τήρηση των
στόχων του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του, ο
έλεγχος-μείωση των δημοσίων δαπανών και η αύξηση
των φορολογικών εσόδων, ο περιορισμός του ελλείμματος και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, η μείωση
του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, η μείωση
του πληθωρισμού, η επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης και η απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών
επίλυσης διαφορών μεταξύ κράτους και φορολογούμενων. Ο Υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την μεσομακροπρόθεσμη πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας που
θα επιτευχθεί δια της συνέχισης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συνοδευόμενου από σειρά μέτρων διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.
Τέλος, ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, ο
οποίος άνοιξε το πρόγραμμα της 2ης ημέρας, αναφέρθηκε
σε πρόσφατα επιτεύγματα της κυβέρνησης μεταξύ των
οποίων η αναμόρφωση του συστήματος βιομηχανικής
αδειοδότησης και η συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για την σύσταση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η νέα νομοθεσία περί εμπορικής αντιπροσώπευσης που επιτρέπει την ξένη συμμετοχή στο κεφάλαιο
εισαγωγικών εταιρειών, ο δραστικός περιορισμός του
μεγάλου εμπορικού ελλείμματος της χώρας, η σύσταση
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ειδικής υπηρεσίας για την προώθηση των εξαγωγών
(Export Development Authority) και η αναμόρφωση του
συστήματος εκτελωνισμού εμπορευμάτων με συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι
στο διάστημα από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι σήμερα
έχουν διατεθεί από το κράτος 16 εκατ. τετρ. μέτρα γης
για βιομηχανικές χρήσεις έναντι μόλις 9,5 εκατ. τετρ.
μέτρων την τριετία 2013-2015, με ιδιαίτερη έμφαση να
δίνεται στην δημιουργία ζωνών για ανάπτυξη μικρομεσαίων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και βιομηχανικών
πόλεων. Ο κ. Kabil αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη
ένταξης πληθώρας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο της παραοικονομίας στο επίσημο
οικονομικό σύστημα της χώρας, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αναπτυξιακή πορεία της Αιγύπτου κυρίως
λόγω του υψηλού επιπέδου διαφοροποίησης της παραγωγικής της βάσης και του συγκριτικού της πλεονεκτήματος
χαμηλού κόστους παραγωγής, εξαιτίας του χαμηλού εργατικού κόστους. Ο Υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο της
κυβέρνησης για ανάπτυξη βιομηχανικών κλάδων με
έμφαση στους κλάδους εξορύξεων, φαρμακευτικών, κατασκευών και δομικών υλικών, χημικών, πλαστικών,
κλωστοϋφαντουργίας και κατεργασίας δέρματος, αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και για προσέλκυση επενδύσεων κυρίως σε τομείς εντάσεως εργασίας, καθώς και
στον κλάδο logistics με σκοπό την ανάδειξη της Αιγύπτου σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο για την βιομηχανία και το εμπόριο.
Το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και υλικό του συνεδρίου
μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://
www.euromoneyconferences.com/egypt.html.

Η Αίγυπτος σπουδαιότερος επενδυτικός προορισμός
στην Αφρική για το 2018
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η νοτιοαφρικανική επενδυτική τράπεζα Rand Merchant
Bank (RMB) στην έκθεσή της “Where to Invest in Africa 2018”, η Αίγυπτος αποτελεί πλέον τον σπουδαιότερο
επενδυτικό προορισμό στην αφρικανική ήπειρο, εκθρονίζοντας από την 1η θέση τη Ν. Αφρική, λόγω «της υψηλότερης βαθμολόγησής της όσον αφορά το συνολικό
επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και του υψηλότερου ρυθμού οικονομικής της ανάπτυξης». Στην 3η θέση
της σχετικής κατάταξης, μετά τη Ν. Αφρική, ακολουθεί
το Μαρόκο, στην 4η η Αιθιοπία, στην 5η η Γκάνα, ενώ
πιο κάτω, στην 9η, η Τυνησία.

Παροχή πολυμερών εγγυήσεων από το MIGA για
επενδυτικό έργο στην Αίγυπτο
Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς
Συνεργασίας κα Nasr, o “Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων” (MIGA), θυγατρικός της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενέκρινε πολύ πρόσφατα την παροχή
επενδυτικών εγγυήσεων συνολικού ύψους $210 εκατ.
προς διεθνείς ομίλους που συμμετέχουν στο μεγάλο
έργο ηλιακής ενέργειας στην περιοχή του Aswan. Το εν
λόγω επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα υλοποιηθεί από 6
διεθνείς και εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, περιλαμβάνει την κατασκευή 11 ηλιακών πάρκων στο
Aswan, προϋπολογισμού $730 εκατ. και παραγωγικής
δυναμικότητας 500 MW, ενώ θα συγχρηματοδοτηθεί
από την International Finance Corporation (IFC) του
ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) με
συνολικά κεφάλαια πλησίον των $2 δισ. Σημειωτέον ότι
πρόκειται για την πρώτη φορά, έπειτα από 7 χρόνια, που
ο MIGA παρέχει εγγυήσεις για επενδυτικά έργα στην
Αίγυπτο, ενώ σύμφωνα με την κα Nasr θα πρέπει να
αναμένονται στο άμεσο μέλλον εγγυήσεις του Οργανισμού και για πρόσθετα έργα στην χώρα.

Επενδύσεις ύψους $150 εκατ. προγραμματίζει η IFC
στην αιγυπτιακή γεωργία
Σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr στις 24/9, η International
Finance Corporation (IFC) του ομίλου της Παγκόσμιας
Τράπεζας συμφώνησε πρόσφατα να επενδύσει κεφάλαια
ύψους $150 εκατ. στον αιγυπτιακό αγροτικό τομέα, σε
συνεργασία με εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους.
Στόχος της επένδυσης της IFC είναι η ανάπτυξη του αιγυπτιακού κλάδου αγροβιομηχανίας, ο εκσυγχρονισμός
του μηχανολογικού του εξοπλισμού και η δημιουργία
θέσεων εργασίας για τους νέους. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, η ανωτέρω απόφαση της IFC έρχεται
ως απόρροια της συνάντησης του Αιγύπτιου Προέδρου κ.
Al Sisi με τον επικεφαλής της Παγκόσμιας τράπεζας, κ.
Yong Kim στις 21/9, στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου της γενικής συνέλευσης των ΗΕ στη Ν. Υόρκη.
Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι η κα Nasr ανακοίνωσε
επίσης στο τέλος Σεπτεμβρίου την υπογραφή συμφωνίας
με το UNDP με σκοπό την δημιουργία αναπτυξιακού
επενδυτικού ταμείου στην χώρα, το οποίο θα χρηματοδοτεί καινοτόμα επενδυτικά σχέδια και θα έχει ως στόχους
την μείωση του επιπέδου φτώχειας, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος twinning
στην γεωργική έρευνα
Στις 19/9 έλαβε χώρα στο Κάιρο η τελετή ολοκλήρωσης
ευρωπαϊκού προγράμματος διδυμοποίησης (twinning)
με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα γεωργικής έρευνας στην Αίγυπτο. Ο φορέας υλοποίησης από αιγυπτιακής πλευράς ήταν το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας (Agricultural Research Centre), ενώ από
ευρωπαϊκής πλευράς το πρόγραμμα υλοποίησαν το γαλλικό και το ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας & Τροφίμων,
καθώς και το κέντρο ερευνών του ολλανδικού Πανεπιστημίου Wageningen. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε σε €1,4 εκατ. Στην τελετή παρέστησαν ο
Αιγύπτιος Υπουργός Γεωργίας κ. El Banna, καθώς και ο
επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. Πρέσβης
κ. Surkos.
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Υπογραφή οικονομικών συμφωνιών Αιγύπτου-ΗΠΑ
ύψους άνω των $100 εκατ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, η Υπουργός κα
Nasr και η αρμόδια για την Αίγυπτο διευθύντρια του
προγράμματος USAID κα Carlin υπέγραψαν 8 συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, συνολικού ύψους $121,6
εκατ., με σκοπό την παροχή αμερικανικών αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων στους αιγυπτιακούς κλάδους
εκπαίδευσης, υγείας, γεωργίας, διαχείρισης υδάτινων
πόρων, επιστημονικής έρευνας, βελτίωσης του εμπορικού και επενδυτικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και του
συστήματος δικαιοσύνης, ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ανάπτυξης των μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης και οικογενειακού προγραμματισμού. Όπως
σημείωσαν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, το
USAID έχει από το έτος 1978 χορηγήσει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου $30 στην Αίγυπτο.
Επίσημη επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στα ΗΑΕ
Στο διάστημα 25-26/9, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα ΗΑΕ (Άμπου
Ντάμπι), όπου είχε επαφές με σειρά Εμιρατινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων με τον διάδοχο Sheikh
Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Τον Αιγύπτιο Πρόεδρο
συνόδευε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. Στην ατζέντα των ζητημάτων που
συζητήθηκαν, πέραν των πολιτικών και περιφερειακών
θεμάτων, περιλήφθηκαν αρκετά ζητήματα διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με στοιχεία της Πρεσβείας των ΗΑΕ στο Κάιρο, το ύψος των εμιρατινών επενδύσεων στην Αίγυπτο
ανέρχεται σε $4,9 δισ., κατατάσσοντας τα ΗΑΕ μεταξύ
των κορυφαίων επενδυτών του αραβικού κόσμου στην
χώρα.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τραπεζικές τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια αιγυπτιακού δημοσίου
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), το συνολικό ύψος
των τοποθετήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων σε έντοκα
γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου ανήλθε στο τέλος
Ιουνίου τρέχοντος έτους σε EGP529,355 δισ. (περίπου
$30 δισ. με τρέχουσες ισοτιμίες), έναντι EGP522,579
δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 (αύξηση 1,29%, έναντι
αύξησης 13% που είχε καταγραφεί στο 1ο εξάμηνο του
2016). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τοποθετήσεων σε
έντοκα γραμμάτια στην διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2017
σημειώθηκαν από τις τράπεζες Commercial International
Bank (CIB, +9,9%, ύψος τοποθετήσεων EGP43,09 δισ.
στα τέλη Ιουνίου 2017), National Bank of Kuwait (NBK
Egypt, +14,76%, EGP16,51 δισ.) και Alex Bank
(+21,2%, EGP14,36 δισ.). Οι μεγαλύτερες μειώσεις τοποθετήσεων, αντίστροφα, σημειώθηκαν στις τράπεζες
QNB-Al Ahli (-22,4%, EGP30,37 δισ.), Housing & Development Bank (-5,4%, EGP14,24 δισ.) και Faisal Islamic Bank (-9,3%, EGP13,14 δισ.).
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Σημειώνεται ότι οι τοποθετήσεις αλλοδαπών ιδιωτών
επενδυτών σε έντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους σε
EGP176,6 δισ. ($10 δισ. με τρέχουσες ισοτιμίες), έναντι
μόλις EGP532 εκατ. τον Ιούνιο 2016. Σύμφωνα με την
Κεντρική Τράπεζα, η εγχώρια προσφορά χρήματος αυξήθηκε κατά 9,5% από την απελευθέρωση της ισοτιμίας
της λίρας το Νοέμβριο 2016 έως το τέλος Μαΐου τρέχοντος έτους, ανερχόμενη σε EGP2,85 τρισ., ενώ η αξία
του χρήματος που κυκλοφορεί εκτός τραπεζικού συστήματος αυξήθηκε ελαφρώς από EGP379 δισ. το Νοέμβριο
2016 σε EGP404,6 δισ. στο τέλος Μαΐου 2017.

Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 63,1% των
τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα
(στοιχεία 6.2017)
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017
ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 63,1%
των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τομέα. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς
της οικονομίας στο τέλος Ιουνίου 2017 εμφανίστηκαν
αυξημένες κατά 51,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του
2016, ανερχόμενες συνολικά σε EGP1,426 τρισ. Από την
άλλη, το ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες
σημείωσε ως το τέλος Ιουνίου 2017 αύξηση κατά 43,1%
έναντι του Ιουνίου 2016, ανερχόμενο σε EGP3,028 τρισ.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευσαν ποσοστό 77% των συνολικών ιδιωτικών καταθέσεων.
Εκκαθάριση καθυστερούμενων πληρωμών από την
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου
Σύμφωνα με τον διεθνή οικονομικό Τύπο, η Κεντρική
τράπεζα Αιγύπτου έχει εκκαθαρίσει καθυστερούμενες
πληρωμές σε συνάλλαγμα, συνολικού ύψους άνω των $3
δισ. από το Νοέμβριο 2016, όταν απελευθερώθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας. Συγκεκριμένα, η Κεντρική τράπεζα έχει εκκαθαρίσει εκκρεμή αιτήματα πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο για πληρωμές προμηθευτών τους και μεταφορές
κεφαλαίων στις μητρικές τους στο εξωτερικό, ύψους
$1,5 δισ., καθώς και για εμβάσματα μερισμάτων στο εξωτερικό, ύψους $552 εκατ. Επιπλέον, η Κεντρική τράπεζα έχει εκκαθαρίσει εκκρεμή αιτήματα εισαγωγέων και
επιχειρήσεων άλλων κλάδων, ύψους $2,1 δισ., για τακτοποιήσεις ποσών υπεραναλήψεων που είχαν πραγματοποιήσει πριν την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας.
Κατά τα δημοσιεύματα, η Κεντρική Τράπεζα έχει εξάλλου προβεί σε πληρωμές άνω των $3 δισ. στην διάρκεια
του τελευταίου διμήνου προς εξόφληση διεθνών οφειλών
της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων
προς την Λέσχη των Παρισίων, καθώς και έναντι βραχυπρόθεσμων δανείων και τόκων. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, από το Νοέμβριο 2016 έως τον Αύγουστο
2017, το αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα έχει χρηματοδοτήσει εμπορικές συναλλαγές συνολικού ύψους $49 δισ.
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Διεθνές Συνέδριο για την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Στο διάστημα 14-15 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Sharm El Sheikh μεγάλο διεθνές συνέδριο για την βελτίωση των όρων και του επιπέδου της
πρόσβασης των πληθυσμών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με την συμμετοχή άνω των 94 χωρών και 119
διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκαν η σύναψη συμμαχιών του
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την συμπερίληψη ευρέων κοινωνικών στρωμάτων στο χρηματοοικονομικό σύστημα και την μείωση των επιπέδων φτώχειας,
καθώς και η δημιουργία διεθνών περιφερειακών μηχανισμών για την ενίσχυση της πρόσβασης των πληθυσμών
σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιδίως δε σε ψηφιακού
τύπου υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βελτίωση της πρόσβασης των μικροεπιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κεντρική
Τράπεζα της Αιγύπτου και την διεθνή οργάνωση Alliance for Financial Inclusion (AFI), υπό την αιγίδα της
αιγυπτιακής Προεδρίας. Σημειώνεται ότι στην Αίγυπτο
μόλις 17 εκατ. επί συνόλου 93,5 εκατ. κατοίκων, χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα.
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Εγκαινίαση προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
Η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα
Nasr εγκαινίασε πρόσφατα νέα πρωτοβουλία ενίσχυσης
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με τίτλο “Fekretak
Sherketak”, που σημαίνει «η ιδέα σου είναι η επιχείρησή σου», στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος
προώθησης του επιχειρείν (“Egypt Entrepreneurship
Program” - EEP) που υλοποιεί το Υπουργείο. Η νέα
πρωτοβουλία στοχεύει να αναπτύξει διάλογο με νέους
επιχειρηματίες προκειμένου να τους πείσει να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις, λαμβάνοντας χρηματοδοτήσεις, αλλά και υπηρεσίες επιχειρησιακής καθοδήγησης (“business coaching”) μέσω του ευρύτερου προγράμματος EEP. Σύμφωνα εξάλλου με το
κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορεία (MENA), πρόσφατα το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων σε συνεργασία
με το Σαουδαραβικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Saudi Fund
for Development) σύστησαν την εταιρεία “Egypt Entrepreneurship & Investment Company” η οποία είναι εφοδιασμένη με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
(venture capital) περίπου $25,5 εκατ. με σκοπό να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζει
η νεοφυής επιχειρηματικότητα στην Αίγυπτο, καθώς και
Προς εισαγωγή των ανοικτών πωλήσεων στην αιγυ- να χρηματοδοτήσει εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
πτιακή χρηματαγορά
(business incubators). Όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο
Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου κ. Farid MENA, η εν λόγω νεοσυσταθείσα εταιρεία πρόσφατα
Saleh δήλωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι η διοίκηση του ξεκίνησε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων απ’ ευθείας
Χρηματιστηρίου βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων σε πρώιμες φάσεις
αιγυπτιακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EFSA) και το ανάπτυξης, με συνολικά χρηματοδοτικά κεφάλαια
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (MCDR), με σκοπό την EGP200 εκατ.
εισαγωγή έως το τέλος τρέχοντος έτους των συναλλαγών «ανοικτών πωλήσεων» (“short-selling”). Η εισαγω- Η Telecom Egypt λανσάρει τον 4ο πάροχο υπηρεσιών
γή και χρησιμοποίηση των «ανοικτών πωλήσεων» μετο- κινητής τηλεφωνίας
χών θεωρείται από την διοίκηση του Χρηματιστηρίου Στις 18/9 ο μεγάλος κρατικός τηλεπικοινωνιακός πάροότι θα αυξήσει τα επίπεδα χρηματοοικονομικής ρευστό- χος Telecom Egypt (TE) ανακοίνωσε την είσοδο στην
τητας, καθώς και τους όγκους συναλλαγών μετοχών αιγυπτιακή αγορά τηλεπικοινωνιών του τέταρτου παρόκατά 15% έως 20%. Σημειώνεται ότι οι «ανοικτές πωλή- χου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πιο συγκεκριμέσεις» μετοχών δεν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν στο να της θυγατρικής του, με την επωνυμία WE. Σημειώνεαιγυπτιακό χρηματιστήριο, λόγω αφ’ ενός των περιορι- ται ότι η Telecom Egypt, που τηρεί μονοπώλιο στην αγοσμένων δυνατοτήτων των τεχνικών υποδομών, και αφ’ ρά σταθερής τηλεφωνίας και είναι μέτοχος κατά 45% στο
ετέρου του «σφικτού» ελέγχου του κράτους και των ε- κεφάλαιο της Vodafone Egypt, είχε λάβει προ έτους από
την ρυθμιστική τηλεπικοινωνιακή αρχή της χώρας
ποπτικών αρχών.
(NTRA) την πρώτη άδεια υπηρεσιών 4G, 15ετούς διάρΔανειοδότηση της Banque Misr από την ΕΤΕπ για κειας έναντι τιμήματος $797 εκατ., με φάσμα συχνοτήχρηματοδοτήσεις ΜΜΕ
των στα 15MHz. Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοΣύμφωνα με πηγές της Banque Misr, που αποτελεί την σιεύματα, εντός των προσεχών εβδομάδων η NTRA αναδεύτερη μεγαλύτερη, κρατικής ιδιοκτησίας αιγυπτιακή μένεται να ενεργοποιήσει πλήρως το δίκτυο τεχνολογίας
τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 4ης γενιάς (4G) από τους τέσσερις πλέον παρόχους κινηαποφάσισε πρόσφατα να της χορηγήσει δάνειο με ευνοϊ- τής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Αίγυπτο.
κούς όρους, ύψους $500 εκατ., με σκοπό την χρηματοδό- Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία τέλους Ιουνίου τρέχοτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα εξάλλου με ντος έτους, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών κινητής
πηγές της ΕΤΕπ, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτή- τηλεφωνίας στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 100,3 εκατ., εκ
σεων που αυτή παρείχε στην διάρκεια του 2016 στην των οποίων 42,32 εκατ. στην Vodafone Egypt, 33,8 εκατ.
Αίγυπτο ανήλθε σε €890 εκατ.
στην Orange Egypt και 24,27 εκατ. στην Etisalat Misr.
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Βρετανική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο
Στο τέλος Σεπτεμβρίου, βρετανική επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 14 βρετανικούς επιχειρηματικούς ομίλους προερχόμενους –μεταξύ άλλων- από τους
κλάδους κατασκευών, μηχανολογικού και μεταφορικού
εξοπλισμού, υπηρεσιών υγείας, υπό τον Εμπορικό Εκπρόσωπο του Βρετανού Π/Θ Sir Jeffrey Donaldson, επισκέφθηκε την Αίγυπτο, με σκοπό την διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης νέων συνεργασιών και πραγματοποίησης επενδύσεων, με έμφαση στους κλάδους υποδομών,
γεωργίας, υγείας και αμυντικού εξοπλισμού. Τα μέλη
της βρετανικής αποστολής είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους της αιγυπτιακής κυβέρνησης (τον Π/Θ κ. Ismail,
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ
κ. Mamish, τους Υπουργούς Επενδύσεων & Διεθνούς
Συνεργασίας, Οικιστικής Ανάπτυξης, Εμπορίου & Βιομηχανίας, Μεταφορών, καθώς και Πετρελαίου), ενώ
επισκέφθηκαν τα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά
έργα στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ολοκλήρωση εργασιών σε κτίρια κατοικιών στη Νέα
Διοικητική Πρωτεύουσα
Όπως ανέφερε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο (MENA), ο μεγάλος κατασκευαστικός
όμιλος Arab Contractors ανακοίνωσε στα τέλη Αυγούστου την ολοκλήρωση εργασιών σκυροδέματος 44 προκατασκευασμένων κτιρίων κατοικιών στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. Σημειωτέον ότι ο όμιλος Arab Contractors έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών σκυροδέματος σε 78 συγκροτήματα κατοικιών στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, συνολικού κόστους EGP1,1 δισ.
($62,3 εκατ.) εντός περιόδου 18 μηνών, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, ο όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής νέας μονάδας σκυροδέματος στη
Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, δυναμικότητας 60 κυβικών μέτρων την ώρα, επιπροσθέτως των 2 μονάδων που
ήδη λειτουργούν, δυναμικότητας 120 κυβικών μέτρων
την ώρα.
Κατασκευαστικά έργα 3ης φάσης Εθνικού Προγράμματος Οδοποιίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής Γενικής Αρχής Οδών, Γεφυρών & Επίγειων Μεταφορών (General
Authority for Roads, Bridges & Land Transport), έχουν
πρόσφατα ολοκληρωθεί τα προσχέδια για την υλοποίηση της 3ης φάσης του Εθνικού Προγράμματος Οδοποιίας, η δε διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων
πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Η 3η φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει την κατασκευή 6 οδικών συνδέσεων στο εθνικό δίκτυο, συνολικού κόστους EGP11 δισ.
Στα έργα περιλαμβάνονται η οδική σύνδεση ΚαΐρουAssiut (προϋπολογισμού EGP6,7 δισ.), η οδική σύνδεση
μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων Άνω Αιγύπτου – Ερυθράς Θάλασσας και Sohag-Assiut (προϋπολογισμού
EGP1,25 δισ.), καθώς και η σύνδεση της Safaga
(Ερυθρά
Θάλασσα)
με
την
Marsa
Alam
(προϋπολογισμού EGP1,065 δισ.). Επιπλέον, στα έργα
της 3ης φάσης περιλαμβάνονται η σύνδεση της εθνικής
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οδού Σουέζ με την σήραγγα Martyr Ahmed Hamdy
(προϋπολογισμού EGP550 εκατ.), η διαπλάτυνση του
αυτοκινητοδρόμου
6th
of
October-Wahat
(προϋπολογισμού EGP750 εκατ.) και η ολοκλήρωση της
παράπλευρης οδού (service road) του αυτοκινητοδρόμου Καΐρου-Σουέζ (προϋπολογισμού EGP500 εκατ.).
Διάθεση κατοικιών στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα
Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly, το αιγυπτιακό κράτος έχει πρόσφατα ξεκινήσει την διάθεση νεόδμητων κατοικιών στη Νέα
Διοικητική Πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, το πρώτο οικιστικό διαμέρισμα της νέας πρωτεύουσας θα περιλαμβάνει περίπου 25.000 κατοικίες, υπό μορφή μονοκατοικιών και διαμερισμάτων, η διάθεση των οποίων θα
πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε διαδοχικές φάσεις. Κατά
τον Υπουργό, η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα θα περιλαμβάνει συνολικά 1,1 εκατ. κατοικίες, καθώς και χωριστό διαμέρισμα κτιρίων διοικητικών υπηρεσιών έκτασης
2,3 εκατ. τετρ. μέτρων. Σύμφωνα με τον κ. Madbouly
πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών για κρατικούς υπαλλήλους, ενώ το Υπουργείο έχει μόλις λανσάρει διαφημιστική εκστρατεία
προβολής των νέων κατοικιών, με στόχο την διάθεσή
τους το ταχύτερο δυνατόν και την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών εκείνων των κατοικιών που θα
αγοραστούν, έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται εξάλλου ότι το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου την υλοποίηση, εντός του 2018, 200 επενδυτικών σχεδίων στους
τομείς υδροδότησης με πόσιμο νερό και αποχέτευσης σε
22 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού
EGP16,7 δισ.
Ιδιωτικές σαουδαραβικές επενδύσεις στην Αίγυπτο
Η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησής της
με ομάδα μεγάλων Σαουδαράβων επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των μεγιστάνων Sheikh Abdul
Rahman Al-Sharbatly και Sheikh Fahd El-Shobokshy,
κατέληξε σε συμφωνία μαζί τους για την πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους $2,15 δισ. στην χώρα.
Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
(MENA), τα σαουδαραβικά επενδυτικά κεφάλαια θα
κατευθυνθούν κατ’ αρχάς σε έργα επέκτασης μεγάλων
τουριστικών μονάδων Golden Coast στο Sharm El
Sheikh (Naqb Bay), καθώς και στο Suma Bay στην περιοχή της Hurghada, με συνολικά κεφάλαια πλησίον του
$1 δισ. Επίσης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν η κατασκευή δεύτερης γραμμής παραγωγής της μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας South Valley Cement Company με
κεφάλαια περίπου $150 εκατ., καθώς και διάφορα κατασκευαστικά projects σε συνεργασία με τον μεγάλο όμιλο
real estate developers ARCO με κεφάλαια πλησίον του
$1 δισ.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δάνειο με ευνοϊκούς όρους από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB)
Σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση της διοίκησής της στις
αρχές Σεπτεμβρίου, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
(ADB) ενέκρινε την παροχή δανειακών κεφαλαίων με
ευνοϊκούς όρους προς την Αίγυπτο, συνολικού ύψους
$210 εκατ., με σκοπό την χρηματοδότηση μέρους της
κατασκευής 11 ηλιακών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, συνολικής ισχύος 490 MW. Κατά την διοίκηση της
Τράπεζας, οι ως άνω χρηματοδοτήσεις εμπίπτουν στο
πλαίσιο του στόχου της ADB για αύξηση της δυναμικότητας της Αιγύπτου σε παραγωγή φθηνής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και κατά το δυνατόν προσέγγιση των στόχων του Παρισιού για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής.
Δηλώσεις Υπουργού Πετρελαίου κ. El-Molla για τον
πετρελαϊκό κλάδο
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαίου κ. El-Molla στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι επενδύσεις
στον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου
εξακολουθούν να αυξάνονται, καθώς οι διεθνείς πετρελαϊκοί όμιλοι έχουν επενδύσει κεφάλαια συνολικού
ύψους πλησίον των $10 δισ. στην μέχρι τώρα διάρκεια
του 2017. Κατά τον Υπουργό, το ύψος των ξένων επενδύσεων σε έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο κατά το οικονομικό έτος
2016/17 ανήλθε σε $8,1 δισ., έναντι $6,6 δισ. το έτος
2015/16. Επιπλέον, το ύψος των οφειλών του αιγυπτιακού κράτους προς τους διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους
βρίσκεται στο επίπεδο των $2,3 δισ., που είναι το χαμηλότερο από το έτος 2013.
Σημειώνεται εξάλλου ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Πετρελαίου παρέστη στην υπογραφή σύμβασης
μεταξύ της αιγυπτιακής Petrobel (που είναι κοινοπραξία
της θυγατρικής του ιταλικού ομίλου ENI στην Αίγυπτο –
IEOC- και της κρατικής εταιρείας πετρελαίου EGPC) και
του αμερικανικού ομίλου Baker Hughes GE, με σκοπό
την διενέργεια από την δεύτερη υποθαλάσσιων εργασιών
κατασκευής και εγκατάστασης συστήματος παραγωγής
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 2ης φάσης ανάπτυξης
του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr, το οποίο
αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του έως το τέλος
του τρέχοντος έτους.

ΣΕΛΙΔΑ 8

Εξελίξεις κλάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου, EGPC, κ. El Regal, το μέσο επίπεδο ημερήσιας παραγωγής της Αιγύπτου σε ακατέργαστο πετρέλαιο και ισοδύναμα πετρελαίου ανήλθε στην διάρκεια
του οικονομικού έτους 2016/17 σε 626.000 βαρέλια.
Σύμφωνα με την EGPC, το έτος 2016/17 ανακαλύφθηκαν συνολικά 41 νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου (πιο συγκεκριμένα, 28 πετρελαίου και 13
αερίου). Σύμφωνα εξάλλου με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας αερίου, EGAS, κ. El Bakly, το οικονομικό έτος 2016/17 η εταιρεία ανακάλυψε 4 νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Μεσόγειο και το Δέλτα του
Νείλου. Επιπλέον, η EGAS ολοκλήρωσε τις εργασίες
ανάπτυξης 6 συνολικά κοιτασμάτων, αυξάνοντας τον
όγκο πωλήσεών της στο επίπεδο του 1,63 τρισ. κ.π.
Σύμφωνα εξάλλου με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα
Fayoum και Giza στο Δέλτα του Νείλου (στις ακτές βορείως της Αλεξάνδρειας) και η σύνδεσή τους με το δίκτυο αερίου της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει ως το
τέλος του 2018, προσθέτοντας 500 έως 700 εκατ. κ.π.
ημερησίως στην εγχώρια παραγωγή. Κατά τις ίδιες πηγές, στην διάρκεια του 2019 αναμένεται να παράξει αέριο και να συνδεθεί με το δίκτυο και το κοίτασμα Raven, ανεβάζοντας το επίπεδο της συνολικής παραγωγής
στην περιοχή Δυτικού Δέλτα Νείλου / ακτών βορείως
της Αλεξάνδρειας στο 1,6 δισ. κ.π. ημερησίως.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Χρονική παράταση δασμολογικών επιβαρύνσεων σε
εξαγωγές ιχθύων
Σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσε στα τέλη Αυγούστου ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil,
παρατείνεται για ένα έτος η επιβάρυνση των εξαγωγών
ιχθύων με δασμούς. Σημειώνεται ότι η δασμολογική
επιβάρυνση που αφορά τις εξαγωγές νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων ανέρχεται σε EGP12.500 (περίπου
$710 δολλάρια) ανά τόνο και αρχικά επιβλήθηκε δια
διατάγματος στα τέλη του περασμένου Απριλίου με
σκοπό να εξασφαλιστεί επάρκεια στην εσωτερική αγορά.

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών προς την Ε.Ε. το
1ο εξάμηνο 2017
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στις 4/9 ο ΥπουρΔήλωση Αιγύπτιου Π/Θ για παραγωγή φυσικού αερί- γός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, οι αιγυπτιακές
ου από κοίτασμα Zohr
εξαγωγές προς την Ε.Ε. κατέγραψαν αύξηση 16,5%, αΌπως δήλωσε στο τέλος Σεπτεμβρίου ο Αιγύπτιος Π/Θ νερχόμενες σε $3,07 δισ. κατά το 1ο εξάμηνο τρέχοντος
κ. Ismail, η παραγωγή φυσικού αερίου από το γιγαντιαίο έτους, έναντι $2,6 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
κοίτασμα Zohr -η οποία πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα Από την άλλη, οι εισαγωγές της Αιγύπτου από την Ε.Ε.
- αναμένεται να ανέρχεται έως το τέλος του τρέχοντος παρουσίασαν μείωση 29% στο ίδιο διάστημα, ανερχόμεέτους στο επίπεδο των 500 εκατ. κ.π. ημερησίως, μειώ- νες σε $8,15 δισ., έναντι $11,5 δισ. το αντίστοιχο περσινό
νοντας άμεσα τις ανάγκες της χώρας για εισαγωγές.
εξάμηνο. Κατά τα αιγυπτιακά στοιχεία, το εις βάρος της
Αιγύπτου εμπορικό έλλειμμα με την Ε.Ε. μειώθηκε στην
διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2017 σε $5,08 δισ., έναντι
$8,87 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Σημειωτέον
ότι, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, το 2016 οι
εξαγωγές της Αιγύπτου προς την Ε.Ε. κατέγραψαν μείωση 7,83% και ανήλθαν σε €6,69 δισ., ενώ οι εισαγωγές
της χώρας από την Ε.Ε. εμφάνισαν αύξηση 1,18% και
ανήλθαν σε €20,64 δισ. Ο κ. Kabil δήλωσε πως
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στο προσεχές διάστημα θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της Ευρ. Επιτροπής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Αιγύπτου με τις χώρες Ε.Ε.

το Επιμελητήριο, το 2016 η Αίγυπτος αποτέλεσε τον
μεγαλύτερο αποδέκτη αμερικανικών επενδύσεων στην
Αφρική και τον δεύτερο αποδέκτη στον χώρο της Μ.
Ανατολής, μετά τα ΗΑΕ.

Χρονική παράταση ισχύος αυξημένου ορίου υγρασίας
στο εισαγόμενο σιτάρι
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου &
Βιομηχανίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Αίγυπτος θα παρατείνει από τις 3 Οκτωβρίου και για ακόμη 9 μήνες την
ισχύ του αυξημένου ορίου υγρασίας για εισαγόμενα φορτία σιταριού στο 13,5%. Σημειωτέον ότι η αιγυπτιακή
Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC) είχε αυξήσει το επιτρεπόμενο όριο υγρασίας στο εισαγόμενο σιτάρι σε
13,5%, από 13% προηγουμένως, από τον περασμένο Φεβρουάριο και για διάστημα 9 μηνών. Όπως ανέφερε ο
εγχώριος οικονομικός Τύπος, η GASC προμηθεύτηκε
στις αρχές Σεπτεμβρίου 295.000 τόνους σιταριού, εκ των
οποίων οι 235.000 τόνοι ήταν ρωσικής, και οι 60.000
τόνοι ουκρανικής προέλευσης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλησίασαν το $1 δισ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων το οκτάμηνο 2017
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού κλαδικού συνδέσμου εξαγωγέων ετοίμου ενδύματος, οι εξαγωγές του
κλάδου στην διάρκεια του οκταμήνου τρέχοντος έτους
ανήλθαν σε $941 εκατ., έναντι $865 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 8,8%). Σύμφωνα με τα
στοιχεία, οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων προς τις
ΗΠΑ –που αποτελούν τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αιγυπτιακών ενδυμάτων- αυξήθηκαν κατά 5,7% και ανήλθαν
σε $461 εκατ. το οκτάμηνο 2017, έναντι $436 εκατ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι εξαγωγές προς την
Ε.Ε. αυξήθηκαν εξάλλου κατά 11,4% και έφθασαν τα
$312 εκατ., έναντι $280 εκατ. το οκτάμηνο 2016, ενώ οι
εξαγωγές προς αραβικές χώρες αυξήθηκαν κατά 43,2%
και οι εξαγωγές προς αφρικανικές χώρες αυξήθηκαν κατά 36% το οκτάμηνο 2017. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων προς Τουρκία ανήλθαν το οκτάμηνο 2017 σε
$78,8 εκατ. (+4%), προς Ισπανία σε $91,4 εκατ. (+34%),
προς Βρετανία σε $71,5 εκατ. (+1%), προς Γερμανία σε
$41,9 εκατ. (+1%) και προς Ιταλία σε $46,7 εκατ.
(+34%).
Ο Πρόεδρος Al Sisi τάσσεται υπέρ ζώνης ελευθέρων
συναλλαγών με ΗΠΑ
Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, ο
Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi, σε γεύμα εργασίας που
έλαβε χώρα στις 18/9 στη Ν. Υόρκη με το U.S. Chamber of Commerce και το διμερές Επιχειρηματικό Συμβούλιο ΗΠΑ-Αιγύπτου, τάχθηκε υπέρ της σύναψης
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Al Sisi επισήμανε ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Αιγύπτου αποτελεί βασικό πυλώνα
της στρατηγικής σχέσης των δύο πλευρών και ότι η Αίγυπτος επιζητεί τρόπους ενίσχυσής τους. Σύμφωνα με
στοιχεία του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
στην Αίγυπτο, το ύψος των αμερικανικών επενδύσεων
στην χώρα ανερχόταν το 2016 σε $22,6 δισ., αποτελώντας το 35,4% και το 46,2% των αμερικανικών ΑΞΕ
στην Αφρική και την Μ. Ανατολή, αντιστοίχως. Κατά

Προσφορά για εγκατάσταση βιομηχανικών συγκροτημάτων στην πόλη 10th of Ramadan City
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Σεπτεμβρίου, η αρμόδια Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA)
προτίθεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να διαθέσει
σε ομίλους “industrial developers” γη για την εγκατάσταση 3 βιομηχανικών συγκροτημάτων στην περιοχή 10th of
Ramadan City, βορειοανατολικά του Καΐρου. Σύμφωνα
με πηγές της IDA, τα 3 βιομηχανικά συγκροτήματα θα
κατασκευαστούν σε έκταση 300 χιλ. τετρ. μέτρων, που
θα διατεθεί σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Έκαστο βιομηχανικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει περί
τις 120 παραγωγικές μονάδες. Όπως ανέφεραν τα οικονομικά δημοσιεύματα, προς το παρόν 4 όμιλοι “industrial
developers” έχουν αναλάβει την κατασκευή τεσσάρων
βιομηχανικών συγκροτημάτων, συνολικής έκτασης 1,2
εκατ. τετρ. μέτρων, στις περιφέρειες Λούξορ, Assiut,
Qena και Sohag, στο πλαίσιο σχετικού δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Ο ιαπωνικός όμιλος Panasonic εγκαινιάζει παραγωγική μονάδα στην Αίγυπτο
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο ιαπωνικός όμιλος ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Panasonic εγκαινίασε την πρώτη του παραγωγική μονάδα
τηλεοπτικών δεκτών στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στην
περιοχή Mostorod του Καΐρου. Η μονάδα στεγάζεται σε
έκταση 50 χιλ. τετρ. γιαρδών, θα απασχολεί 200-250 εργαζόμενους, ενώ θα παράγει πάνω από 16.000 τηλεοπτικούς δέκτες τεχνολογίας LED έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σε συνεργασία με τον αιγυπτιακό όμιλο Arab
Company for Electrical Equipment. Η δημιουργία παραγωγικής μονάδας στην Αίγυπτο από τον όμιλο Panasonic
εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της
παρουσίας του στον χώρο της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής, ενώ οφείλεται επίσης στην παρατηρηθείσα αυξημένη ζήτηση των προϊόντων του ομίλου από τους Αιγύπτιους καταναλωτές.
Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με μεγάλο σιγκαπουριανό όμιλο
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η αιγυπτιακή Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) και ο μεγάλος όμιλος κατασκευών / real estate developers της Σιγκαπούρης SEEC
Holdings υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την δημιουργία βιομηχανικής πόλης στην περιοχή Kom Oshim
του Fayoum, παρουσία του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail και
του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. Η
νέα, καθετοποιημένη βιομηχανική πόλη θα έχει έκταση
33 εκατ. τετρ. μέτρα, ενώ το εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων του σιγκαπουριανού ομίλου ανέρχεται σε EGP18
δισ. Βάσει του μνημονίου, πρόκειται να συσταθεί κοινοπραξία που θα υλοποιήσει το έργο, από τον σχεδιασμό
και την κατασκευή του, ως την διαχείριση και
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συντήρησή του. Οι προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες
εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν εντός περιόδου 7 μηνών.
Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής Γενικής Αρχής Επενδύσεων (GAFI), κ. Abdul-Wahab, υπέγραψε
μνημόνιο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ομίλου
SECC Holdings, κ. Xi Zuo Yi, στους τομείς ανάπτυξης,
διαχείρισης και μάρκετινγκ επενδυτικών ζωνών στην
Αίγυπτο. Σύμφωνα με την Υπουργό Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, το υπογραφέν Μνημόνιο
συνιστά αποτέλεσμα της πρόσφατης επίσκεψής της στην
Σιγκαπούρη, μαζί με τον επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας Σουέζ ναύαρχο ε.α. κ. Mamish, προς αναζήτηση
συνεργασιών και επενδυτικών κεφαλαίων για ανάπτυξη
νέων επενδυτικών ζωνών στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με
οικονομικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές φαίνεται να
έχουν καταλήξει σε από κοινού ανάπτυξη νέων επενδυτικών ζωνών στις περιοχές Qaft (Qena), Kafr El-Sheikh
και Banha (Qalyubeya).
Ο γερμανικός όμιλος Mercedes-Benz επανέρχεται
στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ, ναυάρχου ε.α. Mohab
Mamish, και του επικεφαλής του μεγάλου γερμανικού
ομίλου της αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes-Benz, κ.
Zorn, 3 χρόνια μετά την παύση της δραστηριότητας συναρμολόγησης οχημάτων στην Αίγυπτο, ο γερμανικός
όμιλος πρόκειται να αγοράσει έκταση 96.000 τετρ. μέτρων προκειμένου να κατασκευάσει νέα βιομηχανική
μονάδα εντός της Οικονομικής Ζώνης Σουέζ, πιθανότατα δε στην περιοχή Ain Sokhna. Σύμφωνα με τον κ.
Mamish, η συμφωνία του γερμανικού ομίλου με την
Οικονομική Ζώνη Σουέζ για την δημιουργία της νέας
μονάδας αναμένεται να υπογραφεί αφού προηγουμένως
εγκριθεί από την αιγυπτιακή Προεδρία. Το 2014 η Mercedes-Benz είχε μετεγκαταστήσει την παραγωγική δραστηριότητα συναρμολόγησης οχημάτων από την Αίγυπτο στην Αλγερία, διατηρώντας ωστόσο στην Αίγυπτο
την παραγωγή ανταλλακτικών.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του αιγυπτιακού σιδηροδρομικού δικτύου
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορών έχει πρόσφατα –
στον απόηχο του μεγάλου δυστυχήματος της 11ης Αυγούστου- εκπονήσει πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, εκτιμώμενου συνολικού ύψους δαπανών EGP44,6 δισ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις άξονες: (α) Εγκατάσταση
πολυάριθμων κέντρων συντήρησης ανά την χώρα, καθώς και αγορά τροχαίου υλικού (μηχανών, βαγονιών,
ανταλλακτικών) για επέκταση του σιδηροδρομικού
«στόλου», με εκτιμώμενο κόστος EGP25,7 δισ., (β) Αντικατάσταση σιδηροδρομικών γραμμών, κατασκευή
και διαμόρφωση διαβάσεων, ηλεκτρονική σηματοδότηση δικτύου, με εκτιμώμενο κόστος EGP17,5 δισ., και (γ)
Ανάπτυξη επιβατικών σταθμών, κατασκευή προστατευτικών τειχών κατά μήκος μέρους του σιδηροδρομικού

ΣΕΛΙΔΑ 10

δικτύου, με εκτιμώμενο κόστος EGP1,35 δισ.
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα του προγράμματος, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
(MENA), το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει στην παρούσα φάση προσφορές γερμανικών, καναδικών, αμερικανικών και ιταλικών ομίλων για την προμήθεια τροχαίου υλικού. Όσον αφορά τον δεύτερο άξονα, το κόστος
αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους από ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς και από
κορεατικά αναπτυξιακά κεφάλαια και κονδύλια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με το πρακτορείο
MENA, η διαχειρίστρια του αιγυπτιακού σιδηροδρομικού δικτύου (Egyptian National Railways-ENR) σχεδιάζει την κατασκευή 4 πρόσθετων σιδηροδρομικών γραμμών για μεταφορά εμπορευμάτων, συνολικού επενδυτικού κόστους EGP4,2 δισ. Στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση της δυναμικότητας σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων στα επίπεδα των 24
εκατ. τόνων έως τα τέλη του 2025, από τα επίπεδα των 6
εκατ. τόνων περίπου σήμερα.
Πρόγραμμα ανάπτυξης “χερσαίων λιμένων”
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Αρχής Χερσαίων Λιμένων (Land Ports Authority) του αιγυπτιακού
Υπουργείου Μεταφορών, κ. Othman, προγραμματίζεται
στο άμεσο μέλλον η ανάθεση έργων κατασκευής ή επέκτασης “χερσαίων λιμένων” (τελωνειακών σημείων εισόδου-εξόδου και κέντρων logistics) στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης εν
λόγω λιμένων σε συνοριακά σημεία της Αιγύπτου περιλαμβάνονται η κατασκευή εξαγωγικού κέντρου στο AlSaloum (σύνορα Αιγύπτου-Λιβύης) έκτασης 131 χιλ.
τετρ. μέτρων, η δημιουργία σφαγείου και κέντρου ζωικής καραντίνας στα σύνορα Αιγύπτου-Σουδάν έκτασης
15 feddans, καθώς επίσης και η κατασκευή κόμβου logistics / συνδυασμένων μεταφορών (“dry port”) στην
περιοχή 6th of October στα περίχωρα του Καΐρου,
έκτασης 400 feddans, ενώ σε μεταγενέστερη φάση ανάλογοι κόμβοι αναμένεται να δημιουργηθούν στις περιοχές Sadat και Beni Suef. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής
της Αρχής Χερσαίων Λιμένων, στην διάρκεια του παρελθόντος οικονομικού έτους επενδύθηκαν συνολικά
κεφάλαια EGP48 εκατ. προς αναβάθμιση των χερσαίων
λιμένων στις περιοχές Taba και Al-Saloum, ενώ στις
αρχές του έτους εγκαινιάστηκε από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο ο χερσαίος λιμένας στην περιοχή Arqin (πλησίον
των συνόρων Αιγύπτου-Σουδάν) που θεωρείται ότι θα
μετεξελιχθεί σε σημαντικό διεθνές κέντρο logistics και
τμήμα του εμπορικού άξονα σύνδεσης της Αιγύπτου με
τις χώρες της Λεκάνης του Νείλου και τη Ν. Αφρική.
Ιστορικά υψηλό επίπεδο διέλευσης από την Διώρυγα
Σουέζ
Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας
Σουέζ ναύαρχος ε.α. Mohab Mamish στα μέσα Σεπτεμβρίου, πολύ πρόσφατα καταγράφηκε ιστορικά υψηλό
επίπεδο ημερήσιας διέλευσης από την Διώρυγα, συγκεκριμένα 65 συνολικά πλοίων, συνολικής χωρητικότητας
4,3 εκατ. τόνων. Από την βόρεια πύλη εισόδου της Διώρυγας εισήλθαν 34 πλοία συνολικής χωρητικότητας 2,4
εκατ. τόνων, ενώ από τη νότια εισήλθαν 31 πλοία
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συνολικής χωρητικότητας 1,9 εκατ. τόνων. Σύμφωνα με
τον κ. Mamish, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν
πλοία εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας (μεταξύ 150
και 200 χιλ. τόνων), η διέλευση των οποίων κατέστη
δυνατή εξαιτίας των μεγάλων έργων επέκτασης και διαπλάτυνσης της Διώρυγας που ολοκληρώθηκαν προ διετίας.
Ενδιαφέρον ΕΤΕπ για χρηματοδότηση έργων 1ης
γραμμής μετρό Καΐρου
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα μέσα
Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) εξέφρασε πρόσφατα το ενδιαφέρον της για παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, ύψους €180
εκατ. σε έργα ανακαίνισης της 1ης γραμμής του μετρό
Καΐρου, καθώς και πρόσθετης χρηματοδότησης σε έργα
αναβάθμισής της με κονδύλια ύψους €75 εκατ.
Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Αύγουστο 2017
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, τα
έσοδα της Διώρυγας Σουέζ αυξήθηκαν τον Αύγουστο
τρέχοντος έτους κατά 5,1% έναντι του Αυγούστου 2016,
φθάνοντας το επίπεδο των $470,6 εκατ. Σημειώνεται ότι
τον Ιούλιο τρέχοντος έτους τα έσοδα της Διώρυγας είχαν ανέλθει σε $447,1 εκατ. Τον Αύγουστο 2017, διήλθαν την Διώρυγα 1.528 πλοία, έναντι 1.462 πλοίων τον
Αύγουστο 2016.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άνοδος των εσόδων από τον τουρισμό κατά 170% το
7μηνο 2017
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα έσοδα από τον τουρισμό στην διάρκεια του επταμήνου 2017 κατέγραψαν
άνοδο κατά 170% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ανερχόμενα σε $3,5 δισ. Ο αριθμός των εισερχόμενων
τουριστών αυξήθηκε κατά 54% στην ίδια περίοδο και
ανήλθε σε 4,3 εκατ., κυρίως εξαιτίας της ανόδου του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος από την Γερμανία και
την Ουκρανία. Το 75% των τουριστικών αφίξεων από το
εξωτερικό στο επτάμηνο τρέχοντος έτους προήλθε από
την Ευρώπη, ενώ το 20% από αραβικές χώρες. Οι εκτιμήσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης για το σύνολο του
2017 τοποθετούν τον αριθμό των εισερχόμενων τουριστών σε πλησίον των 8 εκατ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΙΡΟΥ
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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2017

Συναλλαγματική ισοτιμία
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

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

2017

Προσεχείς Εκθέσεις
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The International Exhibition for Transportation, Maritime, Logistics, Ports & Shipping (FAROS), ME & Africa Rail Show
11-13/10/2017
+(202) 2622-7471 / 2
+(202) 2622-7473
http://pharos-event.com, http://marailshow.com
info@pharos-event.com, info@marailshow.com
Pyramids International Co.
Exhibition Complex (1-2-3) - Cairo International Convention
and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :

Infrastructure Exhibition
17-19/10/2017
+202-24046354
+202-24046354
Business Concept Co.

Hall No.:

Exhibition Complex (5) - Cairo International Convention and
Exhibition Center

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

APEX 2017 Exhibition
18-20/10/2017
+202-37612758
+202-37617898
Middle East Trade Fairs Co.
Exhibition Complex (1-2-3) - Cairo International Convention
and Exhibition Center

Event:

Paper Middle East 2017

Duration:
Tel.:
Fax :
Organizer :

24-26/10/2017
+202-26705239
+202-26712287
Nile Trade Fairs
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention
and Exhibition Center

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

China Trade and Investment Exhibition
24-26/10/2017
+202-25169253
+202-25169253
Chinese Commercial Center
Exhibition Complex (4) - Cairo International Convention and
Exhibition Center
HACE Exhibition
30/10-2/11/2017
+202-22635215
+202-22619160
Egyptian Group for Marketing
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) - Cairo International Convention and Exhibition Center

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811

