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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Άνοδος του δημοσιονομικού ελλείμματος σε απόλυτους όρους το 1ο εξάμηνο 

2017/18 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους αυξήθηκε σε 

απόλυτους όρους έναντι της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016/17 κατά 7%, ανερ-

χόμενο σε EGP187,3 δισ. έναντι EGP174,6 δισ. Το έλλειμμα μειώθηκε ωστόσο σε 

4,2% του ΑΕΠ κατά το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, έναντι ποσο-

στού 5% του ΑΕΠ κατά την αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος οικονομικού έτους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δημόσια έσοδα το 1ο εξάμηνο του 2017/18 αυξήθηκαν 

κατά 38% έναντι του εξαμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους και ανήλθαν σε 

EGP302,5 δισ. (έναντι EGP219,8 δισ.), ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν επίσης κατά 25% 

έναντι του εξαμήνου 2016/17, ανερχόμενες σε EGP487,7 δισ. (έναντι EGP389,6 δισ.). 

 

Υψηλότερο του αρχικά στοχευθέντος το έλλειμμα του οικονομικού έτους 2017/18 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών στις αρχές Φε-

βρουαρίου, το δημοσιονομικό έλλειμμα του οικονομικού έτους 2017/18 αναμένεται 

να ανέλθει σε 9,4% του ΑΕΠ, έναντι αρχικού στόχου 9,1% του ΑΕΠ που είχε θέσει η 

κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα του οικονομικού 

έτους 2016/17 ανήλθε τελικώς σε 10,9% του ΑΕΠ, έναντι 12,5% του ΑΕΠ κατά το 

έτος 2015/16. Κατά την εκτίμηση του Υπουργείου, η αναμενόμενη αύξηση του ελ-

λείμματος σε αναλογία προς το ΑΕΠ οφείλεται αφ’ ενός στο υψηλό εγχώριο επίπεδο 

επιτοκίων δανεισμού και αφ’ ετέρου στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 

 

Αύξηση των φορολογικών εσόδων της Αιγύπτου το 1ο εξάμηνο 2017/18 

Τα φορολογικά έσοδα της Αιγύπτου αυξήθηκαν κατά 61% σε ετήσια βάση κατά το 

πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017/2018 που ξεκίνησε τον περασμένο Ιού-

λιο, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών. Τα φορολογικά έσοδα αυ-

ξήθηκαν σε EGP248,8 δισ. ($14,10 δισ.) από EGP154,6 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι, 

δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Mohamed Moeet. Η Αίγυπτος επέβαλε φόρους 

τον περασμένο χρόνο στο πλαίσιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με 

δάνειο ύψους $12 δισ. του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με στόχο την ενίσχυση 

της ανάπτυξης. Η επικεφαλής του ΔΝΤ, κα. Christine Lagarde, δήλωσε σε οικονομικό 

συνέδριο στο Μαρακές τον περασμένο μήνα ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει 

να οικοδομήσουν ευρύτερες φορολογικές βάσεις για τη χρηματοδότηση έργων υποδο-

μής και κοινωνικών δαπανών. 

 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στα $38,21 δισ. τον Ιανουάριο και στα $42,52 

δισ. το Φεβρουάριο 2018 

Στο τέλος Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου 

ανήλθαν σε $38,21 δισ., έναντι $37,02 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, $36,72 δισ. στο 

τέλος Νοεμβρίου και $36,70 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου 2017, καταγράφοντας μάλι-

στα τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούλιο 2017. Κατά την Κεντρική Τράπε- 



 

 

ζα Αιγύπτου (CBE), η σημαντική άνοδος των συναλλαγ-

ματικών αποθεμάτων τον Ιανουάριο οφειλόταν κατά κύ-

ριο λόγο στις υψηλές εισροές συναλλάγματος στο τραπε-

ζικό σύστημα, της τάξεως των $5,6 δισ.  

Στο τέλος Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας την ανοδική τους 

πορεία τους τελευταίους μήνες και καταγράφοντας μη-

νιαία αύξηση της τάξεως του 11,3%, τα αιγυπτιακά συ-

ναλλαγματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν ακόμη περαιτέρω και 

ανήλθαν σε $42,52 δισ. Κατά τη CBE, η σημαντική 

άνοδος των συναλλαγματικών αποθεμάτων οφείλεται κα-

τά κύριο λόγο στην έκδοση και διάθεση αιγυπτιακών ομο-

λόγων σε δολλάριο στις διεθνείς αγορές, αξίας $4 δισ., 

στη διάρκεια του Φεβρουαρίου (βλ. κατωτέρω). Σημειώ-

νεται ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου 

έχουν επανέλθει το τελευταίο οκτάμηνο σε ιστορικά υψη-

λά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών του 2011. 

Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της CBE, το συνολικό επί-

πεδο ρευστότητας της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 

ετήσια βάση κατά 21% το Δεκέμβριο 2017, ανερχόμενο 

σε EGP3,2 τρισ., έναντι EGP2,64 τρισ. ένα χρόνο νωρίτε-

ρα. Σε μηνιαία βάση, το επίπεδο ρευστότητας αυξήθηκε το 

Δεκέμβριο κατά 1,9% έναντι του Νοεμβρίου, όταν είχε 

φθάσει σε EGP3,14 τρισ. Σημειώνεται ότι στόχος της Κε-

ντρικής Τράπεζας είναι ο περιορισμός του επιπέδου ρευ-

στότητας στην εγχώρια οικονομία, προκειμένου να καμ-

φθεί περαιτέρω ο πληθωρισμός. 

 

Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου αυξήθηκε στα $80,8 

δισ. το 1ο τρίμηνο του 2007/18 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) αποκάλυψε 

στις αρχές Φεβρουαρίου ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας 

έφθασε τα $80,8 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονο-

μικού έτους 2017/2018. Κατά τη CBE, το εξωτερικό χρέος 

αυξήθηκε κατά $1,8 δισ. το Σεπτέμβριο του 2017 σε σύ-

γκριση με τον Ιούνιο του 2017, σημειώνοντας ποσοστιαία 

αύξηση 2,3%, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται 

εντός ασφαλών ορίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε 

εξάλλου στα μέσα Φεβρουαρίου ότι το συνολικό έλλειμμα 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016/17 α-

νήλθε σε EGP379,59 δισ., δηλαδή 10,9% του ΑΕΠ. Στη 

δήλωση προστίθετο ότι τα γενικά έσοδα ανήλθαν σε EGP-

659,174 δισ. λίρες, ενώ τα γενικά έξοδα ανήλθαν σε 

EGP1,31 τρισ. λίρες το οικονομικό έτος 2016/2017. 

 

Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης σε 5,3% κατά το 2ο τρί-

μηνο του 2017/18  

Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το 2ο τρίμηνο του οικονομικού 

έτους 2017/2018 αυξήθηκε σε 5,3%, έναντι 5,2% το πρώ-

το τρίμηνο του ίδιου έτους, δήλωσε η Υπουργός σχεδια-

σμού Hala Al-Said. Διευκρίνισε, επίσης, ότι στο δεύτερο 

τρίμηνο ο κλάδος των κατασκευών σημείωσε ρυθμό ανά-

πτυξης 10,7%, ο κλάδος της μεταποίησης μεγεθύνθηκε 

κατά 10% και ο τομέας των εξαγωγών σημείωσε άνοδο 

14%. Η Υπουργός πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός υποχώρη-

σε το δεύτερο τρίμηνο στο 17%. Η ίδια τόνισε ότι, συνολι- 

κά οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά πε-

ρισσότερο από 10% κατά το πρώτο εξάμηνο του 

τρέχοντος οικονομικού έτους 2017/2018 ενώ ο α-

ριθμός των πλοίων που διέπλευσαν τη διώρυγα του 

Σουέζ αυξήθηκε κατά 6,4% κατά το δεύτερο τρίμη-

νο του 2017/2018.  

 

Η Αίγυπτος επιστρέφει στις διεθνείς αγορές ομο-

λόγων με έκδοση $4 δισ.  

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου εξέδωσε 

με επιτυχία δάνειο ύψους $4 δισ., τριών δόσεων 

μέσα σε μόνο λίγες ώρες από την εκκίνηση της 

διαδικασίας. Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουρ-

γείου που εκδόθηκε αργά την Τρίτη 13/2, οι τρεις 

δόσεις κατανέμονται ως εξής: $1,25 δισ. σε πενταε-

τή ομόλογα με απόδοση 5,5%, $1,25 δισ. σε δεκαε-

τή ομόλογα με απόδοση 6,59% και $1,5 δισ. σε 

τριακονταετή ομόλογα με απόδοση 7,91%. Η δή-

λωση ανέφερε ότι, παρά τις αναταράξεις στις πα-

γκόσμιες αγορές τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, 

η προσφορά των ομολόγων υπερκαλύφθηκε τρεις 

φορές από τη ζήτηση σε λίγες μόνο ώρες από την 

έναρξή της, ανοίγοντας με συνολικό βιβλίο εντο-

λών αξίας $12 δισ. από περισσότερους από 550 

επενδυτές . 

«Η υπερκάλυψη των ομολόγων μετά την έναρξή 

τους σε λίγες ώρες αντανακλά την εμπιστοσύνη της 

διεθνούς κοινότητας στις πολιτικές οικονομικής 

μεταρρύθμισης της Αιγύπτου», δήλωσε ο Υπουρ-

γός Οικονομικών Amr El-Garhy. Πρόσθεσε ότι τα 

ομόλογα, σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική συ-

μφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με 

την Αίγυπτο, καθώς και τα μέτρα μεταρρύθμισης 

που έλαβε το κράτος, θα μπορούσαν να καλύψουν 

το δημοσιονομικό χάσμα κατά το οικονομικό έτος 

2017/2018. Ο κ. El-Garhy δήλωσε επίσης ότι τα 

έσοδα από τη διάθεση των ομολόγων σε δολλάρια 

ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των συ-

ναλλαγματικών διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπε-

ζας της Αιγύπτου, ενώ τα έσοδα από διάθεση κρα-

τικών τίτλων σε αιγυπτιακή λίρα θα χρησιμοποιη-

θούν για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. 

Η επιστροφή της Αιγύπτου στις διεθνείς αγορές 

ομολόγων έρχεται μετά από διακοπή εννέα μηνών, 

σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Ahmed 

Kojak. Ο κ. Kojak πρόσθεσε ότι η υπερκάλυψη 

των ομολόγων προσέλκυσε περισσότερους από 550 

επενδυτές από στοχευμένες αγορές στην Ευρώπη, 

τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και τη Μέση 

Ανατολή. «Λάβαμε πολύ μεγάλες προσφορές για 

την υπερκάλυψη των ευρωομολόγων, συμπεριλαμ-

βανομένων $500 εκατ. από έναν επενδυτή», όπως 

δήλωσε ο Υφυπουργός. 
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Περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ια-

νουάριο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κε-

ντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείω-

σε τον Ιανουάριο 2018 περαιτέρω αποκλιμάκωση έναντι 

του Δεκεμβρίου, ανερχόμενος σε 17,07% σε ετήσια βά-

ση, έναντι 21,9% το Δεκέμβριο, 25,98% το Νοέμβριο και 

30,82% τον Οκτώβριο 2017. Ο δομικός πληθωρισμός 

μειώθηκε επίσης σημαντικότατα τον Ιανουάριο σε 

14,35%  σε ετήσια βάση, έναντι 19,86% το Δεκέμβριο, 

25,54% το Νοέμβριο και 30,53% τον Οκτώβριο 2017. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Επενδυτικό συνέδριο στο Κάιρο υπό τη αιγίδα της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης 

Το διήμερο 3-4/2 διοργανώθηκε στο Κάιρο το 3ο διεθνές 

Επενδυτικό Συνέδριο για την Αίγυπτο, που διοργανώθη-

κε υπό την αιγίδα του Προέδρου της χώρας κ. Al Sisi, 

ενώ την έναρξη των εργασιών του κήρυξε ο Υπουργός 

Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. Το συνέδριο διοργα-

νώθηκε από την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Επιμελητη-

ρίων και την Ένωση Αραβικών Επιμελητηρίων, σε συ-

νεργασία με το λιβανέζικο ιδιωτικό όμιλο Al-Iktissad 

Wal-Aamal Group. Κατά τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, 

το συνέδριο παρακολούθησαν περί τους 600 συμμετέ-

χοντες εκπροσώπους επιχειρήσεων και αναπτυξιακών 

φορέων από 51 χώρες, συμπεριλαμβανομένου αριθμού 

εγχώριων και ξένων επισήμων. Στόχο του διήμερου συ-

νεδρίου αποτέλεσε η προβολή του νέου, φιλικότερου 

θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις στη χώρα, καθώς 

και η ανάδειξη συγκεκριμένων ευκαιριών που υφίστα-

νται για επενδύσεις στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα στους το-

μείς υποδομών, μεταφορών, διαμετακομιστικού εμπο-

ρίου, ενέργειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

εστιάζοντας στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. 

 

Επίσημη επίσκεψη Προέδρου Al Sisi στο Σουλτανάτο 

του Ομάν 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, στις 4/2 ο Αιγύπτιος 

Πρόεδρος κ. Al Sisi μετέβη στο Σουλτανάτο του Ομάν 

στο πλαίσιο εκεί τριήμερης επίσημης επίσκεψης, της 

πρώτης για τον ίδιο, αλλά και της πρώτης Αιγυπτίου 

Προέδρου στο Σουλτανάτο από το έτος 2009. Στο πλαί-

σιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος κ. Al Sisi συναντήθηκε 

με το Σουλτάνο Qaboos και συζήτησαν ζητήματα διμε-

ρούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, κυρίως πολιτι-

κού, ωστόσο η αιγυπτιακή αποστολή που συνόδευσε τον 

Πρόεδρο πραγματοποίησε συναντήσεις με οικονομικούς 

παράγοντες και επιχειρηματικούς ομίλους του Ομάν, με 

σκοπό τη σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων των δύο 

χωρών. Μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Ομάν, ο 

Αιγύπτιος Πρόεδρος πραγματοποίησε τριήμερη επίσκε-

ψη στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με την εμιρατινή 

ηγεσία.    

Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 8 κρατικών εταιρειών 

κατά το προσεχές 18μηνο 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. 

Al-Garhy στις αρχές Φεβρουαρίου, η αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση προγραμματίζει εντός του προσεχούς 18μήνου τη 

διάθεση μετοχών περί των 8 κρατικών εταιρειών στο 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου. Ο σχεδιασμός της κυβέρνη-

σης περιλαμβάνει τη διάθεση μεριδίων μετοχικού κεφα-

λαίου της τάξεως του 20% έως 30% των ως άνω εταιρει-

ών, ενώ στόχος είναι πριν τα μέσα του τρέχοντος έτους 

να έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις εν λόγω μερικές ιδιωτι-

κοποιήσεις. Το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο Χρη-

ματιστήριο αναμένεται να ξεκινήσει με την κρατική κα-

τασκευαστική / τεχνική εταιρεία του κλάδου πετρελαιο-

ειδών, Enppi και την κρατική τράπεζα Banque du Caire. 

Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει πολλάκις 

–ιδιαίτερα στη διάρκεια του τελευταίου 11/2 χρόνου- α-

ναγγείλει άμεση εκκίνηση του προγράμματος μερικών 

ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών –ξεκινώντας από 

τις ως άνω δύο- χωρίς ωστόσο στη συνέχεια να παρατη-

ρείται σχετική πρόοδος. Φαίνεται πάντως ότι αυτή τη 

φορά, με τους επαίνους, τις παραινέσεις αλλά και την 

πίεση που ασκεί το ΔΝΤ στην αιγυπτιακή κυβέρνηση 

για περαιτέρω πρόοδο του προγράμματος οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ιδιωτι-

κοποιήσεις, η τελευταία ετοιμάζεται να προχωρήσει τε-

λικά, στοχεύοντας επίσης σε αύξηση των δημοσίων εσό-

δων. 

 

Προϋπολογισμός της Αιγύπτου: Απαιτείται μεγαλύ-

τερη διαφάνεια 

Η βαθμολογία της Αιγύπτου σε ό,τι αφορά το Δείκτη 

“Ανοικτού Προϋπολογισμού” βελτιώθηκε σημαντικά το 

2017, αλλά η χώρα εξακολουθεί να υποφέρει από ισχνή 

δημόσια συμμετοχή και δημοσιονομική εποπτεία. Η 

Αίγυπτος σημείωσε επίδοση 41 από 100 στο θέμα της 

διαφάνειας στο «Δείκτη Ανοικτού Προϋπολογισμού» 

του 2017 (OPI), ο οποίος αποτελεί ένα ανεξάρτητο με-

τρο διαφάνειας του δημόσιου προϋπολογισμού. Η νέα 

επίδοση συνιστά πάντως ένα σημαντικό βήμα προς τα 

εμπρός σε σύγκριση με τη βαθμολογία της χώρας το 

2015, η οποία ήταν στο 16. 

Ο Δείκτης Ανοικτού Προϋπολογισμού, που δημιουργή-

θηκε από την ΜΚΟ IBP (“International Budget Partner-

ship”), χρησιμοποιεί 109 ισοσταθμισμένους δείκτες για 

τη μέτρηση της δημοσιονομικής διαφάνειας. Οι εν λόγω 

επιμέρους δείκτες αξιολογούν κατά πόσον η κυβέρνηση 

θέτει οκτώ βασικά δημοσιονομικά έγγραφα στη διάθεση 

του κοινού εγκαίρως σε απευθείας σύνδεση και κατά 

πόσον τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν τις δημοσιονομι-

κές πληροφορίες με ολοκληρωμένο και χρήσιμο τρόπο. 

Παρότι από το 2015 η Αίγυπτος έχει αυξήσει τη διαθε-

σιμότητα των δημοσιονομικών της πληροφοριών δημο-

σιεύοντας ορισμένα από τα βασικά έγγραφα, εξακολου-

θεί να προσφέρει περιορισμένη διαθεσιμότητα πληρο-

φοριών μη θέτοντας άλλα έγγραφα στη διάθεση του κοι- 
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νού.  

Εκτός από τη διαφάνεια, η συμμετοχή του κοινού είναι 

επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη θετικών απο-

τελεσμάτων που συνδέονται με μεγαλύτερη δημοσιονο-

μική διαφάνεια, όπως ανέφερε η IBP. Η Αίγυπτος βαθ-

μολογήθηκε με 11 στα 100 όσον αφορά τη συμμετοχή 

του κοινού. Για να μετρηθεί η συμμετοχή αυτή, ο δεί-

κτης αξιολογεί το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση προσ-

φέρει ευκαιρίες για το κοινό να συμμετέχει σε δημοσιο-

νομικές διαδικασίες. Η βαθμολογία της Αιγύπτου με 11 

στα 100 δείχνει ότι παρέχει λίγες ευκαιρίες για το κοινό 

να συμμετάσχει στη διαδικασία του προϋπολογισμού 

και είναι χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 12. 

Ωστόσο, η Αίγυπτος, μαζί με την Ιορδανία, ήταν η κα-

λύτερη σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με άλλες χώρες 

της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Α-

φρικής (MENA), με το Κατάρ και την Τυνησία να ση-

μειώνουν ένα πενιχρό 2, ενώ όλες οι άλλες χώρες της 

περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αρα-

βίας, του Λιβάνου, της Αλγερίας και του Μαρόκου, ση-

μείωσαν μηδέν. 

Τα ευρήματα έδειξαν περαιτέρω ότι η Αίγυπτος παρου-

σιάζει ισχνή δημοσιονομική εποπτεία από το νομοθετικό 

σώμα και τα ελεγκτικά όργανα, σημειώνοντας 39 από 

100. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός 

ότι το νομοθετικό σώμα παρέχει αδύναμη εποπτεία κατά 

τη φάση σχεδιασμού του κύκλου του προϋπολογισμού 

καθώς και αδύναμη εποπτεία κατά τη φάση υλοποίησης 

του κύκλου του προϋπολογισμού", ανέφερε η έρευνα. 

Αν και η Αίγυπτος εξακολουθεί να χρειάζεται να λάβει 

μέτρα για την επίτευξη πιο διαφανούς προϋπολογισμού, 

η χώρα σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση στον OPI 

στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Για κάθε περίπτωση 

από πλευράς IBP δόθηκαν συστάσεις για τις δέουσες 

βελτιώσεις. 

 

Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων το Δε-

κέμβριο του 2017 

Τα εμβάσματα από Αιγύπτιους του εξωτερικού αυξήθη-

καν σημαντικά το Δεκέμβριο του 2017 φθάνοντας τα 

$2,6 δισ., έναντι $2 δισ. το Δεκέμβριο του 2016, αντί-

στοιχα. Η εν λόγω αύξηση σε ετήσια βάση αντιπροσω-

πεύει ποσοστιαία άνοδο 29,3% όπως ανακοίνωσε η Κε-

ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Η συνολική αξία των 

εμβασμάτων από το Νοέμβριο του 2016, όταν τέθηκε σε 

ελεύθερη διακύμανση το αιγυπτιακό νόμισμα, μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2017 ανήλθε σε $29,1 δισ., σημειώνο-

ντας αύξηση 19,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά τις εδώ Αρχές, η 

εξέλιξη αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των Αιγυ-

πτίων στο αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα και αποτελεί 

θετικό αποτέλεσμα της απόφασης να τεθεί σε ελεύθερη 

διακύμανση κίνηση η οποία βοήθησε τη χώρα να αντι-

μετωπίσει το έλλειμμα σε ξένο νόμισμα, κλείνοντας το 

χάσμα μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών της μαύ-

ρης αγοράς και του επίσημου τραπεζικού συστήματος. 

Η θέση σε καθεστώς διακύμανσης βοήθησε επίσης στην 

αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα οποία 

έφθασαν τα $38,21 δισ. στο τέλος Ιανουαρίου και τα 

$42,52 δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. 

Επιπλέον, η Αίγυπτος εξασφάλισε επίσης μια συμφωνία 

δανειοδότησης από το ΔΝΤ ύψους $12 δισ. τον Αύγου-

στο του 2016 για να στηρίξει το πρόγραμμα χρηματο-

πιστωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και να περιορί-

σει το έλλειμμα του προϋπολογισμού. 

Περίπου 9,4 εκατ. Αιγύπτιοι ζουν στο εξωτερικό, από 

τον πληθυσμό 104,2 εκατ. Αιγυπτίων. 

 

Οι νέες επενδύσεις στην Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 

20,8% τον Ιανουάριο 2018 

Οι νέες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 20,8% τον Ιανουά-

ριο του 2018 φθάνοντας στο ύψος των EGP5,2 δισ., 

σύμφωνα με το Υπουργείο Επενδύσεων και Διεθνούς 

Συνεργασίας. Κατά την ίδια, πάντα, πηγή ο αριθμός των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Αίγυπτο ανήλθε τον 

περασμένο μήνα σε περίπου 1.780 επιχειρήσεις, από 

1.628 επιχειρήσεις την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους σημειώνοντας άνοδο 9,3%. Τα εκδοθέντα κεφά-

λαια των εταιρειών αυξήθηκαν κατά 62,3% σε ετήσια 

βάση, φθάνοντας σε EGP4,2 δισ. τον πρώτο μήνα του 

2018, ενώ το καταβεβλημένο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

56,7% στις EGP1,08 δισ. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού 

τομέα παρουσίασαν πτώση κατά 15,2% στο πρώτο τρί-

μηνο του 2017-2018, φθάνοντας στις EGP78,1 δισ. Οι 

νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι πιθανό να παρέχουν πε-

ρίπου 7.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το δελτίο του 

Υπουργείου. 

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο κλάδος των καταναλωτικών 

υπηρεσιών βρέθηκε στην κορυφή των ιδρυμένων εται-

ρειών με ποσοστό 55,8% πέρυσι, ακολουθούμενος από 

τους κλάδους της βιομηχανίας, της γεωργίας, των τηλε-

πικοινωνιών, των κατασκευών, της μηχανικής και του 

τουρισμού. 

Τέλος, τον Ιανουάριο, οι συνολικές συναλλαγές στο Αι-

γυπτιακό Χρηματιστήριο (EGX) ανήλθαν σε περίπου 

EGP31,6 δισ., καθώς οι Αιγύπτιοι επενδυτές κάλυψαν 

το 70% των συνολικών συναλλαγών, ενώ οι μη Άραβες 

και οι λοιποί Άραβες επενδυτές αντιπροσώπευαν ποσο-

στά 20,5% και 9,5% αντίστοιχα. 

 

Επιτυχής η 1η φάση οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

στην Αίγυπτο: ΔΝΤ 

Ο Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας 

Jihad Azour επιβεβαίωσε ότι η πρώτη φάση οικονομι-

κών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο στέφθηκε με επιτυ-

χία. Ο εν λόγω επεσήμανε ότι η Αίγυπτος κατάφερε να 

επιτύχει σταθερότητα, μειώνοντας σταδιακά το επίπεδο 

του πληθωρισμού και επαναφέροντας την εμπιστοσύνη, 

γεγονός που μεταφράστηκε σε μαζικές εισροές κεφαλαί-

ων και ανάκαμψη σε βασικούς τομείς όπως οι εξαγωγές 

και ο τουρισμός.  
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Ο κ. Azour πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος προοδεύει σταδια-

κά προχωρώντας σε περισσότερες διαρθρωτικές μεταρ-

ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση της κοινωνι-

κής πίεσης στους πολίτες με χαμηλό εισόδημα και θα 

παράσχουν ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις και δημιουρ-

γία θέσεων εργασίας. Τον Ιανουάριο, εξ άλλου, η επικε-

φαλής του ΔΝΤ Christine Lagarde είχε δηλώσει ότι η 

Αίγυπτος έλαβε μια δύσκολη απόφαση για απελευθέρω-

ση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά σίγουρα πέτυ-

χε να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώ-

ρας. 

 

Υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας το 4ο τρίμηνο 

2017 

Η στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου δήλωσε στα μέσα 

Φεβρουαρίου ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας μειώ-

θηκε στο 11,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2017, σε σύ-

γκριση με 12,4% την ίδια περίοδο το 2016. Το τρίτο 

τρίμηνο του 2017 το ποσοστό ήταν 11,9%. Ο αριθμός 

των ανέργων έφθασε τους 3.309.000, με μείωση κατά 

282.000 το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και 204.000 το 

τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, όπως ανέφερε η σχετική 

έκθεση. Εκτιμάται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 το 

εργατικό δυναμικό της Αιγύπτου ανερχόταν σε 

29.149.000 περίπου, αυξημένο κατά 79.000 από το τέ-

ταρτο τρίμηνο του 2016. Οι νέοι (ηλικίας 15-29 ετών) 

αποτελούσαν το 79% των ανέργων τον Μάιο του 2017. 

Η υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στην Αίγυπτο στο 

11,9% αποδίδεται στα νέα έργα τα οποία θα δημιουργή-

σουν συνολικά 1,2 εκατ. θέσεις εργασίας. Από το 2014 

η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά οικονομικών μεταρ-

ρυθμίσεων για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμ-

μάτων, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης της αιγυπτια-

κής λίρας, μειώνοντας τις επιδοτήσεις ενέργειας και θέ-

τοντας σε ισχύ φόρο προστιθέμενης αξίας. Εν τω μεταξύ 

ο συνολικός πληθυσμός της χώρας έφθασε τα 104,2 ε-

κατομμύρια σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία. 

 

Δάνειο $52 εκατ. από την EBRD για την υποστήριξη 

κινεζικών επενδύσεων στην Αίγυπτο 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-

ξης (EBRD) έχει εξασφαλίσει δάνειο ύψους $52 εκατ. 

στην εταιρεία Angel Yeast Egypt, παγκόσμιο κατασκευ-

αστή ζύμης και εκχυλίσματος ζύμης, σύμφωνα με ανα-

κοίνωση των δανειστών. Το δάνειο ευθυγραμμίζεται με 

την επιθυμία της EBRD να στηρίξει τις προσπάθειες της 

Αιγύπτου να προσελκύσει τις άμεσες ξένες άμεσες επεν-

δύσεις (ΑΞΕ) που χρειάζονται πολύ στον αγροτοβιομη-

χανικό τομέα της χώρας. 

Η Angel Yeast Egypt είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει 

συσταθεί και λειτουργεί στην Αίγυπτο αποτελώντας θυ-

γατρική της εταιρείας Angel Yeast Co. Ltd. με έδρα την 

Κίνα. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

μαγιάς και συστατικών ψησίματος και είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης. Ιδρύθηκε ως ερευνητι-

κό ίδρυμα πριν από 30 χρόνια, αλλά είναι πλέον ο τρίτος  

μεγαλύτερος παραγωγός ζύμης και ο μεγαλύτερος παρα-

γωγός εκχυλίσματος ζύμης στον κόσμο. 

Η χορήγηση του δανείου αποτελεί την πρώτη συνεργα-

σία της EBRD με κινεζική εταιρεία στον ιδιωτικό εται-

ρικό τομέα. Για την Angel Yeast, είναι επίσης η πρώτη 

συνεργασία με μη κινέζικο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η 

επένδυση θα επιτρέψει στην Angel Yeast Egypt να αυ-

ξήσει την παραγωγή ξηρής ζύμης, η οποία εξάγεται κυ-

ρίως, και να εκκινήσει την παραγωγή εκχυλίσματος ζύ-

μης, το οποίο είναι προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας. Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με τοπικούς προμη-

θευτές μελάσας, υποπροϊόντος της βιομηχανίας ζάχα-

ρης, και θα αυξήσει την αγορά τοπικών πρώτων υλών. 

Οι τοπικοί αγρότες θα μπορούν επίσης να αγοράζουν 

οργανικό λίπασμα, το οποίο η Yeast Angel θα παράγει 

από τα παραπροϊόντα της παραγωγής ζύμης.  

Το δάνειο της EBRD θα χρηματοδοτήσει την κατασκευ-

ή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και μια σύγχρονη, 

υψηλής απόδοσης μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο 

Beni Suef στην Άνω Αίγυπτο, μια περιοχή με υψηλά 

επίπεδα φτώχειας και ανεργίας. Θα δημιουργηθούν πε-

ρισσότερες από 200 θέσεις εργασίας, ενώ 300 νέοι και 

σημερινοί εργαζόμενοι θα λάβουν εις βάθος τεχνική 

κατάρτιση. 

Το έργο “θα ενισχύσει τις εξαγωγές, θα φέρει άμεσες 

ξένες επενδύσεις και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η ιδέα 

της αύξησης του εμπορίου και της συνεργασίας κατά 

μήκος του αρχαίου δρόμου του μεταξιού μπορεί να απο-

φέρει οφέλη στους τοπικούς εργαζόμενους και στις οι-

κονομίες”, δήλωσε η Janet Heckman, Διευθύνων Σύμ-

βουλος της EBRD για τη Νότια και Ανατολική Μεσό-

γειο. 

Μέχρι σήμερα, η EBRD έχει δεσμεύσει πάνω από $3,3 

δισ. σε περίπου 76 έργα στην Αίγυπτο. Η Τράπεζα 

άρχισε να λειτουργεί στη χώρα το 2012. Η Κίνα έγινε 

μέτοχος της EBRD το 2016. 

 

Η AFDB εγκρίνει χρηματοδότηση μονάδας διαχείρι-

σης λυμάτων στη Γκίζα 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, πρόσφατα η 

Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AFDB) υπέγραψε με 

την αιγυπτιακή κυβέρνηση σύμβαση για την παροχή 

δανειακής χρηματοδότησης προς την Αίγυπτο, ύψους 

$150 εκατ., με σκοπό την επέκταση της σημαντικής μο-

νάδας επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών λυμάτων 

στην περιοχή Abu Rawash στην περιφέρεια της Γκίζα. 

Κατά τα δημοσιεύματα, στην τελετή υπογραφής της 

σύμβασης παρέστησαν οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Οικιστι-

κής Ανάπτυξης κ. Madbouly και Επενδύσεων & Δι-

εθνούς Συνεργασίας κα Nasr. Η AFDB είχε προηγουμέ-

νως, στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, εγκρίνει την παροχή 

δανείου προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση για τη χρημα-

τοδότηση του εν λόγω έργου, με δικά της κεφάλαια 

ύψους $100 εκατ., καθώς και κεφάλαια ύψους $50 εκατ. 

από το κινεζικό αναπτυξιακό ταμείο για την Αφρική 

(Africa Growing Together Fund – “China Trust Fund”). 
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Το εν λόγω έργο αποτελεί συνέχιση της πολιτικής της 

AFDB για βελτίωση των τομέων ύδρευσης, διαχείρισης 

υδάτων και αποχέτευσης στην Αίγυπτο, ενώ είναι προγ-

ραμματισμένο να ολοκληρωθεί εντός περιόδου τετραε-

τίας και ο συνολικός επενδυτικός προϋπολογισμός του 

ανέρχεται σε $387,44 εκατ. Τις εργασίες σχεδιασμού 

και κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας υγρών λυμά-

των στο Abu Rawash έχει αναλάβει κοινοπραξία του 

εγχώριου κατασκευαστικού ομίλου Orascom με τον ι-

σπανικό όμιλο FCC Aqualia.   

 

Συμφωνία Αιγύπτου με Ε.Ε., ΕΤΕπ και EBRD για 

έργα στη λίμνη Qarun 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η αιγυ-

πτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει πολύ σύντομα να υπογρά-

ψει δανειακή συμφωνία με την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) για τη 

χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στη λίμνη Qarun 

της αιγυπτιακής περιφέρειας Fayoum με κεφάλαια 

ύψους €300 εκατ. Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση έχει ήδη υπογράψει με την EBRD, στο τέλος Μαΐ-

ου 2017, χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €186 εκατ., 

για την υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης συστήμα-

τος διαχείρισης υγρών λυμάτων στην επαρχία Fayoum, 

ενώ εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται η υ-

πογραφή πρόσθετων συμφωνιών με τα ευρωπαϊκά χρη-

ματοδοτικά όργανα. Σημειώνεται ότι η κρατική εταιρεία 

ύδρευσης και αποχέτευσης, Holding Company for Wa-

ter & Wastewater (HCWW) έχει ήδη εξασφαλίσει δάνει-

α από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, μεταξύ 

των οποίων η Παγκόσμια Τράπεζα, η EBRD και η 

Agence Française de Développement (AFD), για τη βελ-

τίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων και των συ-

στημάτων αποχέτευσης και διαχείρισης υγρών λυμάτων 

στη χώρα. Βασικό σκοπό του προγράμματος ανάπτυξης 

συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην περιφέ-

ρεια Fayoum αποτελεί η μείωση των επίπεδων ρύπαν-

σης της λίμνης Qarun.  

 

Πτώση των εισροών ΑΞΕ στην Αίγυπτο το 1ο τρίμη-

νο οικονομικού έτους 2017/18 

Σύμφωνα με στοιχεία Φεβρουαρίου της Κεντρικής Τρά-

πεζας Αιγύπτου (CBE), το ύψος των καθαρών άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα κατά τη διάρκεια 

του 1ου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους 

(Ιουλ.-Σεπτ. 2017) κατέγραψε πτώση της τάξεως του 

15,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του οικονομι-

κού έτους 2016/17. Συγκεκριμένα, το ύψος των καθα-

ρών άμεσων ξένων επενδύσεων στο διάστημα Ιουλίου-

Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε $1,578 δισ., έναντι $1,872 

δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι μεγαλύ-

τερες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων το 1ο τρίμηνο 

τρέχοντος οικονομικού έτους καταγράφηκαν από χώρες 

της Ε.Ε. ($1,725 δισ.), ακολουθούμενες από εκείνες από 

αραβικές χώρες ($478,8 εκατ.) και από τις ΗΠΑ ($432,7 

εκατ.). Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του οικονομικού 

έτους 2016/17, το ύψος των καθαρών άμεσων ξένων 

επενδύσεων είχε ενισχυθεί σημαντικά έναντι του έτους 

2015/16, πλησιάζοντας το επίπεδο των $8 δισ. 

(ανερχόμενο σε $7,92 δισ. έναντι $6,93 δισ. το 

2015/16).    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τις Κεφαλαιαγο-

ρές στην Αίγυπτο – Θετικά αξιολογείται η αλλαγή 

για τις τράπεζες: Moody's 

Οι τροποποιήσεις που ψήφισε το κοινοβούλιο της Αιγύ-

πτου την περασμένη εβδομάδα στον νόμο για τις κεφα-

λαιαγορές είναι θετικές για τις τράπεζες, ανέφερε ο ορ-

γανισμός Moody's σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στα 

μέσα Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι τρο-

ποποιήσεις καθιστούν τη χώρα πιο ελκυστική για τους 

ξένους επενδυτές, επισημαίνοντας τη διευκόλυνση της 

έκδοσης “sukuk” (ομόλογα που παράγουν αποδόσεις με 

τρόπο που συμμορφώνεται με την ισλαμική σαρία) και 

την ικανότητα των επενδυτών να αντισταθμίζουν τους 

κινδύνους (συμβόλαια hedge). Το αντιστάθμισμα 

(hedge) είναι μια επένδυση που μειώνει τον κίνδυνο που 

συνεπάγεται η μεταβολή των τιμών ενός περιουσιακού 

στοιχείου, όπως η χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκ-

πλήρωσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κινδύνων, κα-

θώς αποτελούνται από δύο μέρη που συμφωνούν να δι-

απραγματεύονται ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια δεδο-

μένη χρονική στιγμή σε καθορισμένη τιμή. 

Οι τροποποιήσεις του νόμου περιλαμβάνουν την εισα-

γωγή προθεσμιακών συναλλαγών (futures trading), το 

χρηματιστήριο εμπορευμάτων, την αύξηση των κυρώ-

σεων για οικονομικά εγκλήματα, την ίδρυση ιδιωτικών 

χρηματιστηρίων και τη μείωση των τελών εισαγωγής 

στο χρηματιστήριο σε 0,002% από 0,005% για να βοη-

θήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρουν 

νέες πηγές χρηματοδότησης με εισαγωγή τους σε χρη-

ματιστήρια. 

«Η τροποποίηση είναι από πλευράς πίστεως θετική για 

τις τράπεζες, καθώς η αυξημένη δραστηριότητα των 

κεφαλαιαγορών θα αυξήσει το εισόδημα των τραπεζών 

από τις δραστηριότητες των αγορών κεφαλαίων δανεισ-

μού τους, ενώ παράλληλα θα παρέχει και επιλογές χρη-

ματοδότησης», ανέφερε η Moody's. 

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης για τις τράπεζες είναι 

οι καταθέσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 71% των 

μη μετοχικών υποχρεώσεων για τις τράπεζες από τον 

περασμένο Οκτώβριο. «Επιπλέον, τα έσοδα που κερδί-

ζουν οι τράπεζες από τις δραστηριότητές τους στην αγο-

ρά δανειακών κεφαλαίων, θα αυξηθούν, διαφοροποιώ-

ντας το λειτουργικό τους εισόδημα, το οποίο εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από τόκους που προέρ-

χονται από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα», αναφέρει 

η έκθεση.  
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«Από τον Οκτώβριο του 2017, οι επενδύσεις σε κυβερ-

νητικά αξιόγραφα και ομόλογα αντιπροσώπευαν το 31% 

του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος και συνέ-

βαλαν πάνω από το 41% στο εισόδημα των τραπεζών 

από τόκους», προσθέτει η έκθεση. 

Ο νόμος αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότη-

τα της οικονομίας της Αιγύπτου και να στηρίξει τον μη 

τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα για την επίτευξη 

οικονομικής ένταξης, όπως δήλωσε η Υπουργός Επεν-

δύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας Sahar Nasr. 

Τον περασμένο Αύγουστο η Moody's είχε κατατάξει την 

μακροπρόθεσμη εκδοτική ικανότητα και τα ανασφάλι-

στα ομόλογα της Αιγύπτου στην κατηγορία Β3, διατη-

ρώντας σταθερή προοπτική. Η αξιολόγηση της Αιγύ-

πτου παραμένει αμετάβλητη έκτοτε, δεδομένων των 

υψηλών επιπέδων του χρέους της χώρας. 

 

Χρηματοοικονομικό συνέδριο “Seamless North     

Africa Conference” στο Κάιρο  

Στο διάστημα 6-7/2 πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1ο 

διεθνές συνέδριο τεχνολογίας του κλάδου χρηματοοικο-

νομικών υπηρεσιών με τίτλο “Seamless North Africa”, 

με συνδιοργανωτές την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου, το 

Συμβούλιο Αραβικής Οικονομικής Ενότητας (Council 

of Arab Economic Unity), τον Αραβικό Σύνδεσμο 

(League of Arab States) και την Αραβική Ομοσπονδία 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Arab Federation of e-

Commerce). Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του Αι-

γυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi και το παρακολούθησε 

πληθώρα υψηλόβαθμων αξιωματούχων της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης, εκπροσώπων του εγχώριου τραπεζικού 

τομέα, καθώς και 500 περίπου Αιγύπτιοι και διεθνείς 

εμπειρογνώμονες, αλλά και εκπρόσωποι επιχειρηματι-

κών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στόχος 

του συνεδρίου υπήρξε η ενίσχυση της ψηφιοποίησης 

του αιγυπτιακού κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσι-

ών και το «άνοιγμα» της εγχώριας αγοράς σε καινοτόμα 

τεχνολογικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε διεθνές 

επίπεδο στον εν λόγω κλάδο.      

     

Δάνειο $750 εκατ. της EBRD προς τη National Bank 

of Egypt 

Όπως ανέφερε στις αρχές Φεβρουαρίου ο οικονομικός 

Τύπος, τραπεζική κοινοπραξία υπό την Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε 

την παροχή δανειακού χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 

$750 εκατ. προς τη μεγαλύτερη τράπεζα της Αιγύπτου, 

National Bank of Egypt, με σκοπό την από πλευράς της 

διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην οικονομία της 

χώρας. Το εν λόγω δανειακό πακέτο έρχεται σε συνέχει-

α προηγούμενου, προ τριετίας δανείου της EBRD προς 

την αιγυπτιακή τράπεζα, ύψους $390 εκατ. Σημειώνεται 

ότι, κατά τα δημοσιεύματα, κεφάλαια $150 εκατ. από το 

δάνειο αναμένεται να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ενώ η National Bank of Egypt προσδοκά  

τη σύναψη μίας ακόμη δανειοληπτικής συμφωνίας με 

την EBRD εντός του πρώτου εξαμήνου 2018, ύψους 

$500 έως $750 εκατ. 

 

Η NBE θα αντλήσει κεφάλαια ύψους 250 εκατ. Λιρών 

από πρωτοβουλία υποθηκών της CBE 

Η Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου (NBE), ο παλαιότερος 

εμπορικός δανειστής της χώρας, ενέκρινε νέα γραμμή 

χρηματοδότησης EGP250 εκατ. για τη δανειοδότηση 

2.651 πολιτών χαμηλού εισοδήματος αξιοποιώντας την 

πρωτοβουλία για υποθήκες της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αιγύπτου.  

Όπως είναι γνωστό, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου 

(CBE) ξεκίνησε πρωτοβουλία ενυπόθηκων δανείων 

ύψους EGP10 δισ. τον Απρίλιο του 2014, η οποία αφο-

ρά τη χρηματοδότηση ακινήτων μέσω δανειοδοτήσεων 

απόκτησης κατοικιών για τάξεις χαμηλού-μεσαίου εισο-

δήματος με ευνοϊκούς όρους για μια περίοδο 20 ετών. 

Τα χρήματα θα δοθούν στις εμπορικές τράπεζες, υπό 

μορφή καταθέσεων για περίοδο 20 ετών με χαμηλά επι-

τόκια. Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος που απολαύουν 

του προγράμματος θα δανείζονται τα χρήματα με ετήσιο 

επιτόκιο 7% έως 8%. 

Όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα NBE έχει χορηγήσει 

πιστώσεις ύψους EGP2.408 εκατ. σε 26.219 πολίτες χα-

μηλού εισοδήματος από την έναρξη της πρωτοβουλίας. 

 

Η Αίγυπτος μελετά τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφι-

ακής τράπεζας 

Η Αίγυπτος εξετάζει την ιδέα της ίδρυσης ψηφιακών 

τραπεζών, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

της Αιγύπτου, Tarek Amer, προσθέτοντας ότι η τράπεζα 

προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Τα ως άνω ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδ-

ρίου ‘Seamless North Africa' που είχε ως στόχο την α-

νάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Η διήμερη διάσκεψη 

διοργανώθηκε στην Αίγυπτο από την Κεντρική Τράπεζα 

της Αιγύπτου, το Συμβούλιο Αραβικής Οικονομικής 

Ενότητας, τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών και την 

Αραβική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το συ-

νέδριο στοχεύει στην καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου 

οικονομικού συστήματος χρηματοοικονομικών τεχνολο-

γιών, επιτρέποντας σε παγκόσμιες εταιρείες του κλάδου 

να ξεκινήσουν τις τελευταίες καινοτομίες τους στην αι-

γυπτιακή αγορά. 

 

Αύξηση των «ισλαμικών» τραπεζικών μεριδίων στην 

Αίγυπτο κατά 16% το 2017 

Το μερίδιο αγοράς των ισλαμικών (σύμφωνα με τους 

κανόνες της Shariah) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 16% στα τέλη του 2017, 

καταγράφοντας EGP240 εκατ., δήλωσε ο επικεφαλής 

της αιγυπτιακής ισλαμικής οικονομικής ένωσης (EIFA). 

Η ισλαμική τραπεζική αγορά αντιπροσωπεύει 6% του 

αιγυπτιακού τραπεζικού συστήματος ενώ ο συνολικός 

όγκος των καταθέσεων σε αυτή ανερχόταν σε EGP205 
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δισ. τον περασμένο Δεκέμβριο, αποσπώντας το 6,5% 

των καταθέσεων των πελατών του τραπεζικού συστήμα-

τος. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο όγκος των καταθέσε-

ων που είναι συμβατές με τον θεσμό της Shariah έφτασε 

τις EGP180 δισ. στο τέλος του περασμένου έτους, ενώ ο 

αριθμός των καταστημάτων που διαθέτουν ισλαμικές 

τραπεζικές υπηρεσίες είναι 232 υποκαταστήματα που 

αντιπροσωπεύουν το 6,2% των συνολικών καταστημά-

των του τραπεζικού τομέα. 

Η αιγυπτιακή αγορά διαχειρίζεται τις ισλαμικές χρημα-

τοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω 14 τραπεζών που παρέ-

χουν 40 ισλαμικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τύ-

πων χρηματοδότησης και συστημάτων αποταμίευσης 

που εξυπηρετούν περίπου 3 εκατ. πελάτες. Για την τώρα 

οι τραπεζικοί φορείς που είναι συμβατοί με την Shariah, 

συμπεριλαμβάνουν τρεις πλήρως ανεπτυγμένες ισλαμι-

κές τράπεζες, ήτοι την Ισλαμική Τράπεζα της Αιγύπτου 

Faisal, την Al Baraka Bank-Egypt και την ισλαμική τρά-

πεζα του Αμπού Ντάμπι (ADIB)-Egypt και επιπροσθέ-

τως 11 τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής 

Τράπεζας της Αιγύπτου) οι οποίες διαθέτουν ισλαμικά 

παράθυρα. 

 

Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Κουβέιτ σε συνομιλίες 

για την παράταση της προθεσμίας καταθέσεων 

Η Αίγυπτος διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αραβία 

και το Κουβέιτ να επεκτείνει το χρόνο ωρίμανσης των 

(προθεσμιακών) τους καταθέσεων για μία επιπλέον πε-

ρίοδο  όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές χωρίς να α-

ποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της επέκτασης. Οι δύο 

καταθέσεις αξίας $4 δισ., επρόκειτο να απελευθερωθούν 

φέτος. Οι διαπραγματεύσεις ακολουθούν την έγκριση 

της ανανέωσης μιας κατάθεσης των ΗΑΕ ύψους $2,6 

δισ. που έλαβε η Αίγυπτος το 2013 και θα απελευθερω-

νόταν φέτος, η οποία ανανεώθηκε για άλλα πέντε χρό-

νια. Τραπεζικές  πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμεί-

νουν ανώνυμες, εκτιμούσαν το ποσό των αραβικών κα-

ταθέσεων που έλαβε η Αίγυπτος μεταξύ $25 και $30 

δισ. 

Η Αίγυπτος αναμένεται να καταβάλει περίπου $13 δισ. 

υποχρεώσεων προς ξένους έως το τέλος του 2018, ενώ 

οι πηγές επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της κεντρικής τρά-

πεζας να εξοφλήσει χρέη και εξωτερικές υποχρεώσεις 

εγκαίρως, σημειώνοντας ότι θα ανανεωθούν κάποιες 

εξωτερικές δεσμεύσεις και θα διασφαλίσουν τις ταμεια-

κές ροές κατά τη διάρκεια της επερχόμενης περίοδος. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) δήλωσε την 

Τετάρτη ότι το συνολικό εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου 

έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ανήλθε σε $80,8 δισ., 

σημειώνοντας αύξηση $1,8 δισ. έναντι του τέλους Ιουνί-

ου του 2017. Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 2,3% 

μέχρι το τέλος του 2017, σε σύγκριση με τα τέλη του 

2016, όταν ανέρχονταν σε $67 δισ., σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 

 

Αύξηση της δραστηριότητας μικροχρηματοδοτή-

σεων το 2017 

Οι δραστηριότητες μικροχρηματοδοτήσεων συνέχισαν 

την ανάπτυξή τους μέχρι τα τέλη του 2017, καταγρά-

φοντας EGP7,2 δισ. ($407 εκατ.), ήτοι αύξηση 59% σε 

σύγκριση με EGP4,49 δισ. το 2016, σύμφωνα με τον 

πρόεδρο της αιγυπτιακής χρηματοπιστωτικής εποπτικής 

αρχής EFSA κ. Mohamed Οmran. Ο αριθμός των δικαι-

ούχων από πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης κατά 

την περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 24%, καταγράφοντας 

€2.260 εκατ. μέχρι το τέλος του 2017, έναντι €1,8 εκατ. 

το 2016, πρόσθεσε ο πρόεδρος της EFSA. 

Από την άλλη πλευρά, η εμπορική δραστηριότητα κατέ-

λαβε μερίδιο αγοράς σε ποσοστό 61,4% με χρηματοδό-

τηση EGP4,3 δισ. και αριθμό δικαιούχων 1,51 εκατ., 

ενώ η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 17,55% και χρηματο-

δότηση EGP1,24 δισ. Η γεωργική δραστηριότητα κατέ-

λαβε την τρίτη θέση, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 

13,6% με χρηματοδότηση EGP968 εκατ. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου μειώνει τα επιτό-

κια κατά 100 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός 

μειώνεται 

Μετά τη σημειωθείσα μείωση του ετήσιου συνολικού 

πληθωρισμού τον Ιανουάριο του 2018 σε 17,1% και του 

βασικού πυρήνα του πληθωρισμού στο 14,4%, η Κεν-

τρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) μείωσε στις 15/2 τα 

βασικά επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης. Το επιτόκιο 

καταθέσεων μίας ημέρας μειώθηκε στο 17,75% από 

18,75% και το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέ-

ρας μειώθηκε στο 18,75% από 19,75%. Το βασικό επι-

τόκιο της κεντρικής τράπεζας και το προεξοφλητικό 

επιτόκιο μειώθηκαν κατά 100 μονάδες βάσης στο 

18,25%. 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της CBE αποφά-

σισε την περικοπή βάσει στοιχείων που επιβεβαίωσαν 

τη «συγκράτηση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέ-

σεων», σύμφωνα με τη σχετική δήλωση. Η Τράπεζα 

υποστηρίζει ότι η περικοπή εξακολουθεί να είναι σύμ-

φωνη με τις αυστηρές πραγματικές νομισματικές συνθή-

κες, προκειμένου να επιτευχθεί ο στοχευμένος πληθω-

ρισμός 13% (± 3%) το 4ο τρίμηνο του 2018 και μονο-

ψήφια μετά από αυτό. 

 

Μικρό μερίδιό της στην Αίγυπτο αναμένεται να εκχω-

ρήσει η Qatar National Bank 

Όπως ανέφερε στο τέλος Φεβρουαρίου ο εγχώριος οικο-

νομικός Τύπος, η Qatar National Bank (QNB) ανακοίνω-

σε πρόσφατα την πρόθεσή της να εκχωρήσει μερίδιο 

2,125% της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της θυγατρι-

κής της στην Αίγυπτο, QNB Alahly, προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τους κανονισμούς (listing rules) της 

αιγυπτιακής κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι, μετά την 

εκχώρηση του ως άνω μεριδίου, η συμμετοχή της μεγά-

λης καταρινής τράπεζας στην αιγυπτιακή QNB Alahly θα 

ανέρχεται σε 95%. Σημειώνεται εξάλλου ότι η QNB του 
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Κατάρ εισήλθε στην αιγυπτιακή τραπεζική αγορά το 

Μάρτιο 2013, εξαγοράζοντας τη γαλλική National Socié-

té Générale Bank (NSGB) και τα 160 υποκαταστήματά 

της στην Αίγυπτο, έναντι τιμήματος $2 δισ., ενώ η QNB 

Alahly αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα που 

λειτουργεί στην Αίγυπτο σε όρους ύψους ενεργητικού 

(πλησίον των €10 δισ.). Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύ-

πο, ουδεμία προοπτική αποχώρησης της τράπεζας από 

την αιγυπτιακή αγορά υφίσταται, παρά τις περί του αντι-

θέτου φημολογίες κατόπιν της «ψύχρανσης» των σχέσε-

ων Αιγύπτου-Κατάρ από τα μέσα του 2017.    

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Αίγυπτο 

Για τα τελευταία δύο χρόνια, η ιχθυοκαλλιέργεια υπήρ-

ξε μια από τις βασικές δραστηριότητες που προώθησε η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση. Τεράστιες εκμεταλλεύσεις ε-

γκαινιάστηκαν στην περιοχή της Διώρυγας Σουέζ και 

στο Kafr Al-Sheikh δυτικά του Νείλου στο βόρειο τμή-

μα της χώρας. Η δημιουργία μεγάλης κλίμακας ιχθυο-

τροφικών εγκαταστάσεων αποτελεί μέρος της κυβερνη-

τικής προσπάθειας για την τόνωση της παραγωγής ιχθύ-

ων προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές μια 

φθηνή πηγή πρωτεϊνών. Οι εν λόγω προσπάθειες για την 

ενθάρρυνση του κλάδου έχουν ικανοποιητική κατάληξη, 

με την ιχθυοκαλλιέργεια σήμερα να καλύπτει το 75% 

της συνολικής παραγωγής ιχθύων της Αιγύπτου. 

Η παραγωγή από την αλιεία αυξάνεται σταθερά, φθά-

νοντας τα 1,8 εκατ. τόνους πέρυσι, από περίπου 200.000 

τόνους στη δεκαετία του 1990, ή ρυθμό ανάπτυξης περί-

που 8-10% σε ετήσια βάση. Το είδος «τυλάπια» αντι-

προσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της αλιευτικής παρα-

γωγής της χώρας. Η Αίγυπτος είναι 10η στον κόσμο από 

άποψη ιχθυοπαραγωγής, αλλά μόνο σε όγκο και όχι σε 

αξία, για την οποία η Νορβηγία κατέχει την πρώτη θέ-

ση. Ωστόσο, παρά την αύξηση της παραγωγής, η Αίγυ-

πτος εξακολουθεί να απέχει πολύ από την αυτάρκεια 

στα ψάρια. Σύμφωνα με αναλυτές, 300.000 τόνοι ψα-

ριών εισάγονται ετησίως για να καλύψουν το χάσμα 

μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. 

Κατά τους ειδικούς, υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις 

στον τομέα της αλιείας με την υπόδειξη ότι επενδύσεις 

απαιτούνται ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις μετά τη συ-

γκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 

της ψύξης. Μόνο το 3% των ψαριών της Αιγύπτου επε-

ξεργάζεται ή εξάγεται σήμερα, που σημαίνει ότι το 97% 

της συγκομιδής πωλείται επί τόπου. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί πίεση στους ιχθυοκαλλιεργητές, αναγκάζο-

ντάς τους να πουλήσουν την συγκομιδή τους σχεδόν σε 

οποιαδήποτε τιμή για να αποφύγουν τις απώλειες. Συνε-

πώς, μια απλή διαδικασία ψύξης θα μπορούσε να επιμη-

κύνει τη ζωή των συγκομιδών ψαριών από 18 ώρες σε 

21 ημέρες, επιτρέποντας τη μεταφορά τους σε πιο μα-

κρινές τοποθεσίες όπως η Άνω Αίγυπτος. Οι περισσότε-

ροι τόποι ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκονται στο Δέλτα, με 

το 70% των ψαριών να παράγονται στο Kafr Al-Sheikh. 

Η βιομηχανία πλήττεται ακόμα περισσότερο από την 

εποχικότητα. Η συγκομιδή των ιχθύων πωλείται από τον 

Ιούλιο έως τον Ιανουάριο, αλλά στη συνέχεια δε συγκο-

μίζονται ψάρια, προκαλώντας ελλείψεις και αυξάνοντας 

τις τιμές. Αναμένεται ότι περισσότερες επενδύσεις στο 

στάδιο μετά τη συγκομιδή θα βοηθήσουν στην επίλυση 

πολλών από αυτά τα προβλήματα. Η μεταποίηση θα 

επέτρεπε, μεταξύ άλλων, την πλήρη χρήση όλων των 

τμημάτων των ψαριών, παρόλο που επί του παρόντος η 

τοπική αγορά μπορεί να μην είναι πολύ δεκτική στους 

μεταποιημένες ιχθύες. Με την πάροδο του χρόνου, ω-

στόσο, οι καταναλωτές, σύμφωνα με τους ειδικούς,  θα 

καλωσορίσουν τα μεταποιημένα ψάρια, όπως είχαν κα-

λωσορίσει τα μεταποιημένα πουλερικά νωρίτερα. Ωστό-

σο, επειδή η παραγωγή στην Αίγυπτο είναι κυρίως μι-

κρής κλίμακας, ολλανδοί εμπειρογνώμονες υδατοκαλ-

λιέργειας προτείνουν στους αγρότες να συνεργάζονται 

για την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη μεταποίηση 

των ψαριών τους δεδομένου ότι η αγορά αυξάνεται σε 

όγκο, αλλά ο τομέας δεν «ωριμάζει». 

Τέλος, αν και ο κλάδος επικρότησε τα σχέδια κρατικής 

ιχθυοκαλλιέργειας, προειδοποίησε ωστόσο ότι τα ψάρια 

που παράγονται από το κράτος δεν πρέπει να πωλούνται 

κάτω από τις τιμές κόστους, αφού αυτό θα είχε ως απο-

τέλεσμα να κλείσουν οι εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού 

τομέα. Αν η κυβέρνηση ήθελε να παράσχει επιδοτήσεις 

στον καταναλωτή, αυτές θα πρέπει να έχουν τη μορφή 

μετρητών, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κλάδου. 

 

Κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο κινητό τηλέφω-

νο αιγυπτιακής κατασκευής 

Η αιγυπτιακή εταιρεία Egyptian Company for Silicon 

Industries (SICO) κυκλοφόρησε τις 18/2 στην αγορά το 

πρώτο αιγυπτιακό κινητό τηλέφωνο με την ονομασία 

“Nile X” που συνδυάζει σύγχρονες και προηγμένες τεχ-

νολογίες σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές.  

Ο Πρόεδρος της εταιρείας Eng. Mohamed Salem δήλω-

σε ότι η SICO συνεργάζεται με τους τέσσερις Αιγυπτια-

κούς φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, όπως η 

Telecom Egypt, η Vodafone, η Orange και η Etisalat 

Misr, καθώς και με την Εθνική Ταχυδρομική Υπηρεσία 

και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και διανομείς σε 

όλη την Αίγυπτο για τη διάθεση του μοναδικού κινητού 

τηλεφώνου «made in Egypt» στην αγορά.  

Η συμμετοχή του εγχώριου στοιχείου στο παραγόμενο 

προϊόν φτάνει το 58% του νέου κινητού που θα κυκλο-

φορήσει σε οκτώ διαφορετικά μοντέλα με προσιτές τι-

μές για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες της κοινω-

νίας. Για την ώρα έχουν κυκλοφορήσει 6 μοντέλα με 

λιανικές τιμές από EGP999 έως 4.200 (46 – 195 ευρώ 

περίπου). Ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογίες, 

τόσο κορεατικές όσο και κινεζικές, το “Nile X” υποστη-

ρίζει τεχνολογία 4G, τρέχει σε Android 7.0 Nougat, κα-

θώς και μεγάλο αριθμό εφαρμογών όπως το Facebook, 

WhatsApp κλπ. Διαθέτει υψηλές προδιαγραφές, οι ο-

ποίες περιλαμβάνουν μια διπλή κάμερα 13 megapixel,  
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αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μνήμη RAM 

4GB, αποθήκευση 64 GB, οθόνη 5.7 HD και ταχεία 

φόρτιση. Σημειωτέον ότι ήδη έχει οργανωθεί ένα ισχυρό 

δίκτυο κέντρων τεχνικής υποστήριξης για το πρώτο αι-

γυπτιακό κινητό τηλέφωνο, με συνολικά 31 κέντρα εξυ-

πηρέτησης πελατών και συντήρησης σε όλη τη χώρα. 

 

Μεγάλη βρετανική επιχειρηματική αποστολή στην 

Αίγυπτο 

Στα μέσα Φεβρουαρίου επισκέφθηκε την Αίγυπτο μεγά-

λη βρετανική επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη 

από 57 ομίλους, υπό τον Εμπορικό Εκπρόσωπο του 

Βρετανού Π/Θ για την Αίγυπτο Sir Jeffrey Donaldson. 

Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, στην αποστολή με-

τείχαν βρετανικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει 

στην Αίγυπτο, αλλά και όμιλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, με σκοπό την ανάπτυ-

ξη εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών, με έμφαση 

στους κλάδους πετρελαίου και αερίου, εκπαίδευσης, 

κατασκευών υποδομών, μεταφορών και υπηρεσιών υγε-

ίας. Σημειώνεται ότι το οικονομικό έτος 2016/17, το 

μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισροών ξένων επεν-

δύσεων στην Αίγυπτο από την Ε.Ε. ($8,69 δισ.) προήλθε 

από τη Βρετανία ($5,5 δισ.). 

Η βρετανική επιχειρηματική αποστολή συνέπεσε χρονι-

κά, όπως και πέρσι, με τη μεγάλη περιφερειακή κλαδική 

έκθεση “Egypt Petroleum Show 2018” (12-14/2). Σύμ-

φωνα με σχετικές δηλώσεις του κ. Donaldson, υπάρχει 

ενεργό ενδιαφέρον βρετανικών ομίλων να επενδύσουν 

στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα και στην Οικονομική 

Ζώνη της Διώρυγας Σουέζ, με σκοπό την αξιοποίηση 

της στρατηγικής θέσης της Αιγύπτου και του ρόλου της 

ως περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου. Επιπλέ-

ον, ο κ. Donaldson τόνισε τις δυνατότητα τριμερούς συ-

νεργασίας Βρετανίας-Κίνας-Αιγύπτου, ιδιαίτερα στον 

κλάδο κατασκευών μεγάλων έργων υποδομών στη χώρα 

αλλά και στον ευρύτερο αφρικανικό χώρο, ενώ έδωσε 

έμφαση στην προοπτική παροχής τεχνολογίας, τεχνογ-

νωσίας και χρηματοδοτικών πόρων από πλευράς Βρετα-

νίας. 

Με ανωτέρω βρετανικές επισημάνσεις συντάχθηκε ο 

συμμετέχων στο επιχειρηματικό συνέδριο που διοργά-

νωσε -με την ευκαιρία της έλευσης της βρετανικής α-

ποστολής- διμερής επιχειρηματικός σύνδεσμος (British 

Egyptian Business Association), εκπρόσωπος της China 

Development Bank (CDB) στην Αίγυπτο κ. Shiyuan, 

προσθέτοντας στους τομείς που παρουσιάζουν ευνοϊκές 

προοπτικές τριμερούς συνεργασίας την ενέργεια και την 

υγεία. Ο κ. Shiyuan ανακοίνωσε εξάλλου στη διάρκεια 

του ως άνω συνεδρίου ότι η CDB διαθέτει χρηματοδοτι-

κούς πόρους συνολικού ύψους $3 δισ. για αναπτυξιακά 

προγράμματα στην Αίγυπτο, εκ των οποίων κονδύλια $2 

δισ. αφορούν τα έργα κατασκευής της Νέας Διοικητικής 

Πρωτεύουσας.       

Επίσκεψη γαλλικών επιχειρηματικών ομίλων στη 

Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα  

Στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία γαλλι-

κών επιχειρηματικών ομίλων, υπό το Γάλλο Πρέσβη 

στην Αίγυπτο κ. Roumtier, επισκέφθηκε την υπό κατασ-

κευή Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, όπου ενημερώθηκε 

για την πρόοδο των εργασιών και επιθεώρησε από κο-

ντά τα εν εξελίξει κατασκευαστικά έργα. Όπως δήλωσε 

ο Γάλλος Πρέσβης στη διάρκεια της επίσκεψης, «οι 

γαλλικές εταιρείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με 

την Αίγυπτο προκειμένου να καταστήσουν τη Νέα Διοι-

κητική Πρωτεύουσα σε έξυπνη και βιώσιμη πόλη».    

 

Αύξηση κερδοφορίας της εταιρείας τροφίμων Edita 

το 2017 

Τα κέρδη της κορυφαίας αιγυπτιακής εταιρείας Edita, 

που παράγει σνακ και ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια 

με συνεπενδυτή, τότε, την ελληνική επιχείρηση τροφί-

μων Chipita, αυξήθηκαν το 2017 κατά 44,5%, φθάνον-

τας το επίπεδο των EGP243 εκατ. ($13,8 εκατ.) όπως 

ανακοινώθηκε πρόσφατα. Το 2016 τα κέρδη της είχαν 

ανέλθει σε EGP168,17 εκατ., αντίστοιχα. 

Η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις εκτιμώμενες σε 

EGP3 δισ. το περασμένο έτος από EGP2,5 δισ. το χρόνο 

νωρίτερα. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, τα κέρδη 

αυξήθηκαν κατά 43% σε EGP74,11 εκατ., έναντι 

EGP51,75 εκατ. την ίδια περίοδο το 2016.  

Σημειωτέον ότι CEO και ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι 

ο επιφανής Αιγύπτιος επιχειρηματίας και πρόεδρος του 

Αιγυπτιακού σκέλους του θεσμοθετημένου Επιχειρημα-

τικού Συμβουλίου Ελλάδος-Αιγύπτου, κ. Hani Berzi. 

    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μεταστέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών στη Νέα 

Διοικητική Πρωτεύουσα 

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Abdeen, προέδρου της εται-

ρείας που διαχειρίζεται την υπό κατασκευή Νέα Διοικη-

τική Πρωτεύουσα, εντός περιόδου 18 μηνών αναμένεται 

να μεταστεγαστούν σημαντικές κυβερνητικές υπηρεσίες 

στη νέα πόλη, συμπεριλαμβανομένων του υπουργικού 

συμβουλίου, του προεδρικού επιτελείου και του κοινο-

βουλίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετα-

φορών, η κατασκευή της γραμμής ελαφρού προαστια-

κού σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας, μήκους 66 χλμ., 

με 11 σταθμούς, που θα συνδέει τα περίχωρα του Καΐ-

ρου με τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, αναμένεται να 

ξεκινήσει εντός του 2018 και να έχει ολοκληρωθεί έως 

τις αρχές του 2020.  
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Νέος όμιλος real estate από τη NUCA και τη Housing 

& Development Bank 

Όπως ανέφερε στις αρχές Φεβρουαρίου ο εγχώριος οι-

κονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή Αρχή Νέων Αστικών 

Κοινοτήτων (New Urban Communities Authority-

NUCA) και η Housing & Development Bank (HDB), σε 

συνεργασία με τη Holding Company for Investment & 

Development, δημιούργησαν νέο όμιλο real estate de-

velopers, υπό την επωνυμία “City Edge Developments”. 

Ο νέος όμιλος αναμένεται να επενδύσει κεφάλαια συνο-

λικού ύψους EGP5,5 δισ. στην ανάπτυξη οικιστικών 

projects που θα απευθύνονται σε ανώτερα εισοδήματα, 

αρχής γενομένης από δύο, το πρώτο με τίτλο “Etapa” 

στην περιοχή Sheikh Zayed και το δεύτερο στην περιο-

χή 6th of October City. Το επενδυτικό σχέδιο “Etapa” 

συνίσταται στη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος 

(compound), το 86% της έκτασης του οποίου θα αποτε-

λείται από πράσινους και υπαίθριους χώρους αναψυχής, 

ενώ το project στη 6th of October City συνίσταται στη 

δημιουργία συγκροτήματος μικτής χρήσης το οποίο θα 

περιλαμβάνει χώρους γραφείων και κατοικιών, σε συν-

δυασμό με χώρους αναψυχής και φιλοξενίας. 

 

Εκκίνηση κατασκευής 5.000 οικιστικών μονάδων 

στη νέα πόλη του Ελ Αλαμέιν 

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα, στις αρχές Φε-

βρουαρίου ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικιστικής Ανάπτυ-

ξης κ. Madbouly επισκέφθηκε τα κατασκευαστικά έργα 

στη νέα πόλη του Ελ Αλαμέιν, όπου έχει έχουν ήδη ξε-

κινήσει εργασίες για τη δημιουργία 5.000 οικιστικών 

μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής 

συγκροτημάτων κατοικιών ανά τη χώρα, με τίτλο 

“Sakan Misr”. Κατά τα δημοσιεύματα, έχει ήδη ολοκλη-

ρωθεί η κατασκευή 2.000 οικιστικών μονάδων, ενώ 

πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες σε 1.120 

κτιριακές μονάδες μικτής χρήσης, που αναμένεται να 

έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2019. Περαι-

τέρω, το Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυξης έχει αναθέ-

σει σε 6 μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, μεταξύ 

των οποίων οι Hassan Allam, Orascom Construction και 

Dorra Group, τη δημιουργία 15 οικιστικών κτιρίων με-

γάλου ύψους (μεταξύ 27 και 40 ορόφων), οι εργασίες 

κατασκευής των οποίων προσδοκάται να έχει ολοκλη-

ρωθεί έως τις αρχές του 2020.   

 

Σχέδιο δημιουργίας πάρκου αναψυχής τύπου 

“Disneyland” στο Ελ Αλαμέιν   
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις αρχές Φε-

βρουαρίου ο κυβερνήτης της περιφέρειας Matrouh στη 

βόρεια ακτή της Αιγύπτου υπέγραψε επενδυτική συμ-

φωνία με αμερικανο-σαουδαραβική κοινοπραξία, επεν-

δυτικού κόστους $3,3 δισ., για τη δημιουργία ολοκλη-

ρωμένου πάρκου αναψυχής, κατά το πρότυπο της 

“Disneyland” έκτασης 5.080 στρεμμάτων στην περιοχή 

του Ελ Αλαμέιν (Sidi Henaish), στην περιφέρεια Ma-

trouh. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, που αναμένεται να 

δημιουργήσει περί τις 40.000 θέσεις εργασίας, εκτιμάται 

πως θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 9-10 ετών, ενώ η 

πρώτη του φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διε-

τίας. Στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρέστη-

σαν η Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας 

κα Nasr, ο Υπουργός Τοπικής Ανάπτυξης κ. El-Guindy 

και η επικεφαλής της Γενικής Αρχής Επενδύσεων & 

Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) κα Zobaa. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Εγκαινίαση λειτουργίας α΄ φάσης κοιτάσματος Zohr 

από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο  

Στις 31/1 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε 

επίσημα την παραγωγή φυσικού αερίου από την υπό 

ολοκλήρωση πρώτη φάση ανάπτυξης του γιγαντιαίου 

κοιτάσματος Zohr.  Ελπίζεται ότι η παραγωγή από το εν 

λόγω κοίτασμα θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 

της αυτάρκειας της χώρας σε αέριο και περιορισμού -ως 

και εξάλειψης- των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού 

αερίου. Σημειώνεται ότι η παραγωγή αερίου από τα 6 

φρέατα της πρώτης φάσης εκμετάλλευσης του κοιτάσ-

ματος Zohr έχει ξεκινήσει, σε δοκιμαστική βάση, από τα 

μέσα Δεκεμβρίου 2017, με αρχική ποσότητα 350 εκατ. 

κ.π. ημερησίως. Η πρώτη φάση ανάπτυξης του κοιτάσ-

ματος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2018, με 

το επίπεδο της ημερήσιας παραγωγής να αυξάνεται στα-

διακά σε 1 δισ. κ.π., ενώ η δεύτερη φάση του αναμένε-

ται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019, οπότε το επί-

πεδο ημερήσιας παραγωγής θα ανέρχεται σε 2,7 δισ. 

κ.π. και ο αριθμός φρεάτων θα έχει αυξηθεί σε 20. Στην 

τελετή των εγκαινίων παρέστησαν υψηλοί αξιωματούχοι 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Υπο-

υργός Πετρελαίου κ. El-Molla, καθώς και ο κ. Descalzi, 

διευθύνων σύμβουλος του μεγάλου ιταλικού ομίλου 

ENI, ο οποίος ανακάλυψε και ανέπτυξε το κοίτασμα 

Zohr. Σύμφωνα με τον κ. El-Molla, κατόπιν σχετικών 

οδηγιών του Προέδρου της χώρας, θα καταβληθούν 

προσπάθειες για ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοι-

τάσματος έως τις αρχές -αντί για το τέλος- του 2019. 

Κατά τον Υπουργό, ως το τέλος του τρέχοντος έτους το 

επίπεδο της ημερήσιας παραγωγής φυσικού αερίου ανα-

μένεται να υπερβεί τα 6 δισ. κ.π. 

Σημειώνεται ότι ο όμιλος ENI κατέχει μερίδιο 60% στο 

οικόπεδο παραχώρησης Shorouk, όπου περιλαμβάνεται 

το Zohr, ενώ μερίδια 30% και 10% κατέχουν αντίστοιχα 

οι όμιλοι Rosneft και British Petroleum. Σύμφωνα με 

τον κλαδικό Τύπο, η ENI θα καρπώνεται μερίδιο 40% 

της παραγωγής του Zohr με σκοπό την κάλυψη του κό-

στους ανάπτυξης και εκμετάλλευσης, ενώ οι πλεονάζου-

σες παραγόμενες ποσότητες φυσικού αερίου (που θα 

αντιστοιχούν στο 60% της παραγωγής) θα επιμερίζονται 

μεταξύ του ιταλικού ομίλου και του αιγυπτιακού κρά-

τους (συγκεκριμένα, της κρατικής εταιρείας αερίου, 

EGAS) σε αναλογία 35% έναντι 65%, αντίστοιχα. Σύμ-

φωνα με τον Υπουργό Πετρελαίου, υπάρχει συμφωνία 

μεταξύ αιγυπτιακού κράτους και ENI για σταδιακή μεί-

ωση των μεριδίων της δεύτερης επί των εσόδων από την 
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εκμετάλλευση του κοιτάσματος, σε συνάρτηση με την 

αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων.     

 

Ο ενεργειακός όμιλος DEA θα εισφέρει επενδύσεις 

ύψους $500 εκατ. για έρευνες σε πετρελαϊκά πεδία της 

Αιγύπτου στην επόμενη τριετία 

Ο μεγάλος ενεργειακός όμιλος DEA σχεδιάζει να επεν-

δύσει γύρω στα $500 εκατ. στον τομέα ανάπτυξης πε-

τρελαϊκών πεδίων στην Αίγυπτο τα επόμενα τρία χρόνι-

α, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της. Η εταιρεία σκο-

πεύει να αντλήσει το προαναφερόμενο ποσό τα επόμενα 

τρία χρόνια για να αναπτύξει πεδία στο Δυτικό Δέλτα, 

το Desouk και τον Κόλπο του Σουέζ.  Η DEA με έδρα 

το Αμβούργο ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυ-

ξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αίγυπτο από το 

1974. Είναι εταίρος της BP στα πεδία φυσικού αερίου 

Δέλτα του Δυτικού Νείλου. 

 

Η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειές της να προσελ-

κύσει επενδύσεις για αναζήτηση ενεργειακών κοιτασ-

μάτων στον Κόλπο του Σουέζ 

Ο Αιγύπτιος Υπουργός πετρελαίου Tarek El Molla ανα-

κοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου συμφωνία με διεθνή 

εταιρεία για τη διενέργεια σεισμικής έρευνας στον κόλ-

πο του Σουέζ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων 

εξερεύνησης στην περιοχή. Σύμφωνα με δήλωσή του, 

υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του πετρελαϊκού τομέα 

και μιας από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες για τη διεξα-

γωγή περιφερειακής σεισμικής έρευνας στον Κόλπο της 

Σουέζ που θα βοηθήσει στην προσέλκυση διεθνών εται-

ρειών για την εντατικοποίηση των εργασιών αναζήτη-

σης και εξερεύνησης. Δεν ανέφερε, ωστόσο, την εται-

ρεία ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία. 

Ο Υπουργός είπε επίσης ότι η Αίγυπτος εργάζεται για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καυσίμων σε 

συνεργασία με ξένες εταιρείες εμπορίας. 

 

 

Το αέριο Zohr της Αιγύπτου: Πέρα από την ενέργεια 

Όπως πιστεύουν οι ειδικοί, το κοίτασμα φυσικού αερίου 

Zohr θα έχει σημαντικά οφέλη για την ευρύτερη οικονο-

μία καθώς και για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. 

Εκτός από την συνεισφορά στην επίτευξη αυτάρκειας σε 

φυσικό αέριο, το Zohr θα αποτελέσει μια άκρως ανα-

γκαία πηγή κεφαλαίων για την ευρύτερη οικονομία, κυ-

ρίως βοηθώντας τη χώρα να αποπληρώσει το αυξανόμε-

νο εξωτερικό χρέος της. Ο Πρόεδρος Abdel-Fattah Al-

Sisi που εγκαινίασε πρόσφατα την πρώτη φάση της πα-

ραγωγής στον τομέα Zohr, υπογράμμισε τη σημασία του 

έργου για την ευρύτερη οικονομία της χώρας και τη συ-

νεισφορά του στην στήριξη των συναλλαγματικών απο-

θεμάτων. Η Αίγυπτος κατάφερε να διατηρήσει σταθερά 

ή αυξανόμενα τα αποθέματά της από το 2016 που ξεκί-

νησε ένα πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης με τη 

βοήθεια δανείων από φορείς όπως το Διεθνές Νομισμα-

τικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ενώ το εξωτερικό χρέος της χώρας 

ανήλθε σε $81 δισ. τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

της Αιγύπτου αυξήθηκαν στο ύψος-ρεκόρ των $38,2 

δισ. 

Το γιγαντιαίο παράκτιο πεδίο Zohr, περίπου 190 χιλιό-

μετρα βόρεια του Port Said και 1.500 μέτρα βάθος, περι-

έχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού 

αερίου. Η παραγωγή στον τομέα είναι τώρα 400 εκατ. 

κ.π. την ημέρα, από 350 εκατ. κ.π. το Δεκέμβριο, όταν 

ξεκίνησε η αρχική φάση παραγωγής. Η παραγωγή από 

το πεδίο Zohr θα βοηθήσει την Αίγυπτο να επιτύχει αυ-

τάρκεια στο φυσικό αέριο και θα μειώσει τη δαπάνη για 

εισαγωγές. Σύμφωνα με τον υπουργό πετρελαίου Tarek 

Εl-Molla, η παραγωγή από το κοίτασμα θα εξοικονομή-

σει άμεσα πάνω από $60 εκατ. το μήνα σε εισαγωγές 

υγροποιημένου φυσικού αερίου ενώ μέχρι το τέλος του 

2018 θα μπορεί πλέον να εξοικονομεί $250 εκατ. το μή-

να. Επισημαίνεται ότι η Αίγυπτος είναι προγραμματι-

σμένο να εξοφλήσει περίπου $12 δισ. σε δάνεια και τό-

κους το 2018, συνεπώς τα χρήματα που εξοικονομού-

νται από τον κρατικό λογαριασμό για εισαγωγές φυσι-

κού αερίου θα βοηθήσουν στην ελάφρυνση του βάρους. 

Οι συνολικές επενδύσεις στο κοίτασμα Zohr υπολογί-

ζονται σε $12 δισ. μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης 

φάσης το 2019, οπότε η παραγωγή θα καταστεί πλήρης, 

ενώ πάνω από $5 δισ. έχουν ήδη επενδυθεί στο έργο 

μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Πετρελαίου. 

Το πεδίο άρχισε να λειτουργεί 28 μόνο μήνες μετά την 

ανακάλυψή του, κάτι που αποτελεί μοναδικό γεγονός 

δεδομένου ότι παρόμοιες ανακαλύψεις σε άλλα μέρη 

χρειάστηκαν έξι έως οκτώ χρόνια πριν ξεκινήσει η πα-

ραγωγή. Το 2016 πωλήθηκαν από τον ιταλικό όμιλο 

ENI στις πετρελαϊκές εταιρείες British Petroleum και 

Rosneft, μερίδια 10% και 30% αντίστοιχα των δικαιω-

μάτων της παραχώρησης του οικοπέδου Shorouk στο 

οποίο βρίσκεται το κοίτασμα Zohr. 

Κατά τον αρμόδιο Υπουργό, 1,6 δισ. κ.π. φυσικού αερί-

ου ημερησίως προστέθηκαν στην παραγωγή φυσικού 

αερίου στην Αίγυπτο το 2017. Οι νέες ποσότητες προ-

στέθηκαν από τέσσερα πεδία, συμπεριλαμβανομένου 

του Zohr, το οποίο ξεκίνησε την παραγωγή το Δεκέμ-

βριο του 2017. Η τρέχουσα παραγωγή φυσικού αερίου 

στην Αίγυπτο είναι 5,5 δισ. κ.π. την ημέρα. 

 

Η BP θα επενδύσει φέτος στην Αίγυπτο $1 δισ. 

Η BP σκοπεύει να επενδύσει πάνω από $1 δισ. στην Αί-

γυπτο φέτος, καθιστώντας τη χώρα για άλλη μια φορά 

κορυφαίο προορισμό για επενδύσεις, όπως δήλωσε ο Δ/

νων Σύμβουλος της εταιρείας Bob Dudley. Ο εν λόγω 

επιβεβαίωσε, επίσης, ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι οφει-

λές του αιγυπτιακού κράτους προς την εταιρεία του. 

Ως γνωστόν, το Κάιρο έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τις 

καθυστερούμενες οφειλές προς ξένες πετρελαϊκές εται-

ρείες μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2019 και να μην συσσω-

ρεύσει πλέον περισσότερο χρέος, ως μέρος της προσπά-

θειάς του να αντλήσει νέες ξένες επενδύσεις σε έναν 
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ενεργειακό τομέα που προσελκύει ενδιαφέρον μετά από 

τις πρόσφατες μεγάλες ανακαλύψεις αερίου. Στα τέλη 

Ιουνίου του 2017 η χώρα όφειλε $2,4 δισ. 

Κατά την ΒΡ δεν προβλέπεται συγκλονιστικά πλεονά-

ζουσα προσφορά πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας 

ή και πέρα από αυτή και σχεδιάζονται τιμές πετρελαίου 

που θα κυμαίνονται από $50 έως $65 ανά βαρέλι για την 

υπόλοιπη δεκαετία. Για φέτος, η τιμή θα βρίσκεται στο 

επίπεδο των $55 το βαρέλι και ίσως να βρεθεί λίγο πα-

ραπάνω από αυτό καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Δημιουργία Διαδικτυακής πύλης για την προώθηση 

επενδύσεων στην ενέργεια 

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου και η εταιρεία 

Baker Hughes, θυγατρική της General Electric, υπέγρα-

ψαν συμφωνία για την δημιουργία διαδικτυακής πύλης 

με σκοπό την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών και 

την προώθηση των ζωνών εξερεύνησης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και στόχο την προσέλκυ-

ση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 

πύλης, θα καταρτιστεί ψηφιακός χάρτης επενδύσεων για 

τις προς παραχώρηση περιοχές στην Αίγυπτο, προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των προσφο-

ρών. 

 

Υπογραφή σύμβασης για σεισμικές έρευνες με την 

εταιρεία Schlumberger 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης  Έκθεσης “EGYPS 

2018”, το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου υπέγρα-

ψε συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης πετρελαϊκών 

κοιτασμάτων Schlumberger για τη διενέργεια σεισμικών 

ερευνών στον κόλπο του Σουέζ. Η συμφωνία υπογράφη-

κε από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου, αρμόδιο 

για συμφωνίες και εξερεύνηση, κ. Ashraf Farag και τον 

διευθυντή της Schlumberger Hussein Ghazawy. 

Ο Υπουργός Πετρελαίου Tarek Al-Molla σχολίασε ότι η 

συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την πραγματοποίηση   

σεισμικής έρευνας προκειμένου να επανεκτιμήσει τα 

δεδομένα στον Κόλπο της περιοχής του Σουέζ, επιβε-

βαίωσε δε ότι η περιοχή του Σουέζ αποτελεί ενεργειακά 

υποσχόμενο τόπο πετρέλαιο αλλά απαιτείται περισσότε-

ρη δουλειά και μελέτες προκειμένου να ανακαλυφθούν, 

περαιτέρω, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

 

Αιγυπτιακή εταιρεία θα εισάγει φυσικό αέριο από το 

Ισραήλ αξίας $15 δισ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον τύπο 

στις 18/2, οι ισραηλινοί εταίροι των πεδίων Tamar και 

Leviathan υπέγραψαν δύο συμφωνίες για την πώληση 

αερίου στην εταιρεία Dolphinus της Αιγύπτου. Η εν λό-

γω ιδιωτική εταιρεία πρόκειται να εισαγάγει φυσικό αέ-

ριο από το Ισραήλ αξίας $15 δισ. σε χρονικό ορίζοντα 

δεκαετίας, εν αναμονή της ρυθμιστικής έγκρισης και 

από τις δύο χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή 

εταιρεία Delek Drilling. 

Οι εταίροι στα πεδία φυσικού αερίου Tamar και Levia-

than του Ισραήλ, με επικεφαλής την ισραηλινή εταιρεία 

Delek και την εταιρεία Noble, με έδρα το Τέξας, υπέ- 

γραψαν δύο συμφωνίες πώλησης αερίου στην αιγυπτια-

κή εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου Dolphinus για 

περίοδο δέκα ετών. Τα συνολικά έσοδα από τα κοιτά-

σματα Tamar και Leviathan υπολογίζονται σε $7,5 δισ. 

το καθένα. Η συνολική ποσότητα αερίου που θα προέρ-

χεται από το Leviathan και το Tamar θα φθάσει τα 32 

δισ. κυβικά μέτρα (bcm) για κάθε συμφωνία, ποσότητα 

η οποία αντιστοιχεί σε 3,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. 

«Χαιρετίζω την ιστορική συμφωνία που ανακοινώθηκε 

σχετικά με την εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ 

στην Αίγυπτο. Αυτό θα δώσει δισεκατομμύρια στο δη-

μόσιο ταμείο για να ωφελήσει την εκπαίδευση, την υγεί-

α και την κοινωνική ευημερία των πολιτών του Ισραήλ 

», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν 

Νετανιάχου στο Twitter. 

Αντίθετα, η Αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή Φυσικού Αε-

ρίου παρουσιάζεται να μην γνωρίζει την υπογραφή τέ-

τοιων συμφωνιών, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της Karem 

Mahmoud στον ιστότοπο ειδήσεων της Ahram. Ο εν 

λόγω πρόσθεσε ότι οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να 

υπογράφουν συμφωνίες εισαγωγής ή εξαγωγής αερίου, 

αλλά οι συμφωνίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται στην 

αρμόδια αρχή για έγκριση (ή απόρριψη). Πράγματι, για 

τις συμφωνίες εξαγωγής εκκρεμούν ορισμένοι όροι, 

συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων 

από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπως και οι άδειες εισα-

γωγής και εξαγωγής. 

«Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η πώλη-

ση του φυσικού αερίου στον Αγοραστή σύμφωνα με τις 

Συμφωνίες Εξαγωγών θα συμβεί, και αυτό μπορεί να 

οφείλεται στη μη τήρηση των όρων που προηγούνται 

των Συμφωνιών Εξαγωγής, το σύνολο ή μέρος αυτών» 

σύμφωνα με τη δήλωση. 

Η Αίγυπτος πέρασε τον περασμένο χρόνο έναν νέο νόμο 

για το φυσικό αέριο που επιτρέπει τον ανταγωνισμό 

στην αγορά με τη χορήγηση αδειών εισαγωγής φυσικού 

αερίου για ιδιωτικές εταιρείες. Ο νόμος δημιουργεί επί-

σης ένα ανεξάρτητο όργανο για τη ρύθμιση της αγοράς. 

Η τιμή του φυσικού αερίου που θα εισαχθεί από το Ισ-

ραήλ βάσει των δύο συμφωνιών θα καθοριστεί από έναν 

«τύπο τιμής που θα συνδέεται με την τιμή του βαρελιού 

πετρελαίου Brent», αναφέρει η δήλωση. 

«Όσον αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου, οι πω-

λητές και ο αγοραστής αξιολογούν διάφορες δυνατότη-

τες επιλογές για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην 

Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αραβι-

κού αγωγού μέσω της Ιορδανίας ή / και της εισόδου των 

πωλητών σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία EMG 

(διαχειριστές/ιδιοκτήτες του ομώνυμου υποθαλάσσιου 

αγωγού Φ.Α. Arish-Ashkelon μήκους 100 χλμ. ο οποίος 

συνδέει τον αγωγό Arab Gas Pipeline της Αιγύπτου με 

το Ισραήλ) και όλους ή μερικούς από τους μετόχους της 

για τη μεταφορά αερίου μέσω του υφιστάμενου αγωγού 

EMG στην Αίγυπτο», αναφέρει η δήλωση. «Επιπλέον, 

οι πωλητές αξιολογούν επίσης την επιλογή για έναν ε-

πιπλέον αγωγό που θα συνδέει το Ισραηλινό δίκτυο φυ-

σικού αερίου και την Αίγυπτο», πρόσθεσε η δήλωση. 

Η προμήθεια φυσικού αερίου στο πλαίσιο της συμφω- 
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νίας Tamar πρέπει να ξεκινήσει μόλις τεθεί σε λειτουρ-

γία η υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου στην Αίγυ-

πτο.  Η παροχή βάσει της συμφωνίας Leviathan αναμέ-

νεται να αρχίσει από την έναρξη της παραγωγής από τη 

δεξαμενή Leviathan. Η προμήθευση αναμένεται να συ-

νεχιστεί έως ότου παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα του 

αέριου που έχει συμφωνηθεί, ή τον Δεκέμβριο του 2030, 

όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. 

Όσον αφορά τις εμπλεκόμενες εταιρείες, η Dolphinus 

είναι εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου που σχεδιάζει 

να προμηθεύει αέριο σε μεγάλους βιομηχανικούς και 

εμπορικούς καταναλωτές στην Αίγυπτο. Η Noble En-

ergy κατέχει το 39,66% του Leviathan και το 32,5% του 

Tamar. Η Delek Drilling κατέχει το 45,34% του Levia-

than και το 22% του Tamar.  Η εταιρία Ratio Oil Explo-

ration Ltd. Partnership κατέχει μερίδιο 15% στο Levia-

than. Η Isramco Negev 2 LP κατέχει ποσοστό 28,75% 

στο Tamar. 

 

«Ουδέν σχόλιο» από το Υπουργείο Πετρελαίου για τη 

συμφωνία αερίου μεταξύ ιδιωτικών αιγυπτιακών και 

ισραηλινών επιχειρήσεων 

Το Υπουργείο πετρελαίου της Αιγύπτου απάντησε τη 

Δευτέρα 21/2 στις ανακοινώσεις για νέα μαζική συμφω-

νία φυσικού αερίου μεταξύ της αιγυπτιακής ιδιωτικής 

εταιρείας Dolphinus και των ισραηλινών εταιρειών φυ-

σικού αερίου, λέγοντας ότι «δε σχολιάζει διαπραγματεύ-

σεις ή συμφωνίες που αφορούν εταιρείες του ιδιωτικού 

τομέα κατά την εισαγωγή ή πώληση φυσικού αερίου». 

Σε δηλώσεις Τύπου της 23/2, ο εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Πετρελαίου Hamdy Abdel Aziz είπε ότι το Υ-

πουργείο θα ασχοληθεί με οποιαδήποτε αίτηση άδειας ή 

άδειας από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τους ισχύον-

τες κανονισμούς, υπό το φως της στρατηγικής της Αιγύ-

πτου να καταστεί περιφερειακός κόμβος για την ενέρ-

γεια. 

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την 

ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, θέτοντας σε 

εφαρμογή ένα κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει στις 

ιδιωτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν το εθνικό δίκτυο 

φυσικού αερίου για το εμπόριο εντός των εγκρίσεων και 

των απαιτήσεων που καθορίζονται από την Ρυθμιστική 

Αρχή της Αγοράς Αερίου. Οι δηλώσεις έρχονται ώρες 

μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Delek Drilling του 

Ισραήλ ότι η αιγυπτιακή ιδιωτική εταιρεία Dolphinus 

πρόκειται να εισάγει φυσικό αέριο από το Ισραήλ αξίας 

$15 δισ., εν αναμονή της έγκρισης από τις δύο χώρες. 

Το Ισραήλ, σε αντιδιαστολή, χαιρέτισε τη συμφωνία, 

αναγγέλλοντάς την ως «ιστορική», σύμφωνα με δηλώ-

σεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετα-

νιάχου. 

 

 

Συνάντηση του πρόεδρου Sisi με τον CEO της Sie-

mens και συζήτηση για νέα έργα 

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Abdel-Fattah El-Sisi συνα-

ντήθηκε τη Δευτέρα 19/2 με τον CEO της Siemens Joe 

Kaeser στο Κάιρο για συζητήσεις για περαιτέρω συνερ-

γασίες και επενδυτικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με δήλωση 

του γραφείου του προέδρου ο κ. El-Sisi εξέφρασε την 

εκτίμησή του για το τι έχει επιτύχει η γερμανική εταιρεί-

α στην Αίγυπτο όσον αφορά έργα ανάπτυξης και υποδο-

μής, συμπεριλαμβανομένων των τριών σταθμών ηλε-

κτροπαραγωγής στο Beni Suef, Borollos και New Capi-

tal City, αξίας €6 δισ. Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Αί-

γυπτος προσβλέπει στην ενίσχυση της σημερινής της 

εταιρικής σχέσης με τη Siemens σε τομείς όπως η ανα-

νεώσιμη ενέργεια και οι μεταφορές. 

Ο κ. Kaeser εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεχι-

ζόμενη συνεργασία του με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, η 

οποία οδήγησε σε πολλά επιτυχημένα μεγάλης κλίμακας 

έργα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης το χρονοδιά-

γραμμα για τους τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, 

επιβεβαιώνοντας ότι η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με 

το σχέδιο, με τις μονάδες να παράγουν 14,4 GW μέχρι 

τον Ιούλιο του 2018. 

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος και α-

ξιωματούχοι της Siemens συζήτησαν επίσης την ιδέα 

ίδρυσης «Πανεπιστημίου Werner von Siemens» στην 

Αίγυπτο. Αυτό θα ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο της εται-

ρείας, παρέχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα 

της τεχνολογίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και της ηλε-

κτρονικής. 

Οι τρεις σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευά-

ζονται στην Αίγυπτο από τη Siemens πρόκειται να πα-

ράγουν 14,4 GW ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον Ιούλιο 

του 2018. 

 

Έκδοση των εκτελεστικών κανονισμών της νομοθε-

σίας για την αγορά αερίου  

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, εκδόθηκαν -με μικρή καθυστέρηση- στη διάρ-

κεια του Φεβρουαρίου οι εκτελεστικοί κανονισμοί της 

νέας νομοθεσίας για την αγορά φυσικού αερίου (Ν. 

196/2017), η οποία κυρώθηκε από τον Πρόεδρο Al Sisi 

στις αρχές Αυγούστου 2017 και καταργεί το κρατικό μο-

νοπώλιο στην εισαγωγή και διανομή αερίου, ενώ ταυτό-

χρονα συστήνει νέα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (Gas 

Regulatory Authority). αναμένεται να εκδοθούν πριν το 

τέλος του τρέχοντος έτους.  

 

Ρύθμιση χρεών βιομηχανιών χρηστών φυσικού αερίου 

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου ενέκρινε πρόσφα-

τα ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της αποπληρωμής συσ-

σωρευμένων χρεών βιομηχανικών μονάδων που χρησι-

μοποιούν φυσικό αέριο. Οι εν λόγω ρυθμίσεις επιτρέπουν 

την αποπληρωμή παρελθόντων χρεών βιομηχανικών μο-

νάδων σε περίοδο πενταετίας. Οι μονάδες που θα από-

πληρώσουν εξ ολοκλήρου τα συσσωρευμένα χρέη τους 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 4  



 

 

 
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 

από κατανάλωση φυσικού αερίου θα απαλλάσσονται από 

τόκους υπερημερίας, ενώ εκείνες που θα τα αποπληρώ-

σουν εντός περιόδου ενός έτους θα απαλλάσσονται από 

το 80% της επιβάρυνσης τόκων. Το ποσοστό της απαλ-

λαγής από τους τόκους των συσσωρευμένων χρεών θα 

βαίνει κλιμακωτά μειούμενο, όσο αυξάνεται η περίοδος 

αποπληρωμής τους. 

 

Αποπληρωμή οφειλών $250 εκατ. προς ξένους πετρε-

λαϊκούς ομίλους το Μάρτιο 

Στο τέλος Φεβρουαρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της 

κρατικής εταιρείας πετρελαίου, EGPC, κ. El-Regal, δή-

λωσε ότι στη διάρκεια του Μαρτίου το αιγυπτιακό κρά-

τος προτίθεται να αποπληρώσει εκκρεμείς οφειλές προς 

ξένους πετρελαϊκούς ομίλους της τάξεως των $250 εκατ., 

σε συνέχεια αποπληρωμών ύψους $300 εκατ. το Φεβρου-

άριο και $200 εκατ. τον Ιανουάριο, σε απόλυτη τήρηση 

του ορισθέντος από τις αρχές του έτους χρονοδιαγράμμα-

τος. Σημειωτέον ότι δέσμευση της κυβέρνησης αποτελεί 

η εξάλειψη των εκκρεμών οφειλών της προς αυτούς ως 

τον Ιούνιο 2019 και η μη εκ νέου συσσώρευση νέων στο 

μέλλον.    

 

Εγκαινίαση θερμοδυναμικής μονάδας ηλιακής ενέρ-

γειας στην Αλεξάνδρεια 

Στις 27/2 πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Borg El 

Arab, λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια, τα εγκαίνια θερμο-

δυναμικής μονάδας ηλιακής ενέργειας (“Multipurpose 

Applications by Thermodynamic Solar”-MATS), συνολι-

κού επενδυτικού κόστους €22 εκατ., εκ των οποίων €12,5 

εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από επιχορήγηση της Ε.Ε. Η 

νέα μονάδα στοχεύει να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο 

τρόπο μοντέρνες τεχνολογίες για την ενσωμάτωση της 

παραγόμενης ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο 

της Αιγύπτου. Η μονάδα θα παράγει ηλεκτρική και θερ-

μική ενέργεια, καθώς επίσης ψύξη και αφαλατωμένο νε-

ρό, χρησιμοποιώντας τοπικές πηγές ηλιακής ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 

από τη μονάδα (“Concentrating Solar Power”) είναι ιτα-

λικής προέλευσης (της “Italian National Agency for New 

Technologies”-ENEA), ενώ, πέραν της Ιταλίας, για τη 

δημιουργία της νέας μονάδας συνεργάστηκαν εταίροι 

από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία. Τα εγκαίνι-

α πραγματοποίησαν οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Ηλεκτρισμού 

κ. Shaker και Ανώτερης Εκπαίδευσης & Έρευνας κ. 

Ghafar, καθώς και ο επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπεί-

ας της Ε.Ε. Πρέσβης κ. Surkos.     

Αιγυπτιακά δημοσιεύματα περί ενεργειακής συνερ-

γασίας με Κύπρο 

Στο τέλος Φεβρουαρίου, ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύ-

πος αναφέρθηκε σε δήλωση του Υπουργού Πετρελαίου 

κ. El-Molla, σύμφωνα με την οποία αναμένεται έως τα 

μέσα του 2018 να οριστικοποιηθεί συμφωνία Αιγύπτου-

Ε.Ε. για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ 

Κύπρου και Αιγύπτου. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η 

κατασκευή του αγωγού από την Κύπρο εντάσσεται στο 

πλαίσιο της στόχευσης της Αιγύπτου να καταστεί περι-

φερειακός διαμετακομιστικός κόμβος για το φυσικό αέ-

ριο, και στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ανάλογη συμφωνία 

για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και αερίου από το 

Ιράκ, μέσω Ιορδανίας. 

Σε δημοσίευμά του στο τέλος Φεβρουαρίου, το κρατικό 

ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA αναφέρθηκε εξάλ-

λου σε πρόσφατη συνάντηση του Κύπριου Πρέσβη στο 

Κάιρο κ. Μορίτση και του επικεφαλής του ομίλου Euro 

Africa Interconnector, κ. Κτορίδη, με την ηγεσία του 

Υπουργείου Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου. Οι δύο πλευρές 

συζήτησαν τις εξελίξεις που ακολούθησαν την υπογρα-

φή του Μνημονίου Συνεργασίας το Φεβρουάριο 2017 

μεταξύ της Egyptian Electricity Holding Company 

(EEHC) και της Euro Africa Interconnector για την ε-

γκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέει τα 

ηλεκτρικά δίκτυα Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας, έργο που 

εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικότατα οφέλη και 

στις τρεις πλευρές, διασυνδέοντας μάλιστα τα δίκτυα 

Κύπρου και Αιγύπτου με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, μέσω 

Κρήτης. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν να συντονιστούν όσον αφορά την ανταλ-

λαγή πληροφοριών με σκοπό την επίσπευση της ολο-

κλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας του έργου.   

     

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η πλατφόρμα “Marketplace” στο Facebook 

(διαθέσιμη για πρώτη φορά στα αραβικά) θα ξεκινή-

σει online αγοραπωλησίες στην Αίγυπτο  

Το Facebook θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην παρου-

σίαση της πλατφόρμας άμεσων αγοραπωλησιών 

“Marketplace” (OnLine Market Shopping) μέσω του 

Διαδικτύου στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Αλγερία, 

επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Facebook στην ηλεκτρο-

νική έκδοση Ahram Online. Η “Marketplace”  κυκλοφό-

ρησε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2016 και είναι διαθέ-

σιμη σε άλλες 51 χώρες.  

Οι χρήστες θα μπορούν να αγοράσουν και να πουλή-

σουν αντικείμενα στην πλατφόρμα επί συνδρομητικής 

βάσης (peer-to-peer), η οποία θα είναι διαθέσιμη για 

πρώτη φορά στα αραβικά. Με μια υπάρχουσα κοινότητα 

164 εκατ. ενεργών μηνιαίων χρηστών στον αραβικό 

κόσμο, το Facebook έχει ήδη ένα κοινό που δαπανά πο-

λύ χρόνο στην πλατφόρμα – ενώ επιπλέον μια λειτουρ-

γία ηλεκτρονικού εμπορίου στα κινητά τηλέφωνα μπο-

ρεί να βοηθήσει το Facebook να μονιμοποιηθεί ως η 

ευχερέστερη εφαρμογή (go-to app) για σχεδόν όλες τις 

σχετιζόμενες με το Διαδίκτυο ανάγκες των χρηστών,  
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όπως δήλωσε ο Jonathan Labin, Διευθύνων Σύμβουλος 

του Facebook για Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και 

Πακιστάν. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε κινητά 

και επιτραπέζιους υπολογιστές και θα κυκλοφορήσει για 

τους χρήστες iOS και Android. 

Σημειωτέον ότι οι ηλεκτρονικές δαπάνες στην περιοχή 

MENA αυξήθηκαν από $2,7 δισ. σε $7,3 δισ. τα τελευ-

ταία δύο χρόνια. 

 

Η Αίγυπτος θα καθορίσει την τοπική τιμή αγοράς για 

το σιτάρι το Μάρτιο 

Η Αίγυπτος θα καθορίσει την τοπική τιμή αγοράς για το 

σιτάρι το Μάρτιο, ένα μήνα πριν από τη συγκομιδή, δή-

λωσε στο τέλος Φεβρουαρίου το Υπουργείο Γεωργίας. 

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σίτου στον κόσμο δε διευ-

κρίνισε εάν θα διατηρήσει ένα σύστημα που συνδέει την 

τοπική τιμή αγοράς με τις παγκόσμιες τιμές ή θα επι-

στρέψει σε ένα άλλο με βάση το οποίο επιδοτεί τους 

αγρότες σε μια καθορισμένη τιμή πάνω από τις παγκό-

σμιες τιμές. Το περασμένο έτος η Αίγυπτος προμηθεύ-

τηκε περίπου 3,6 εκατ. τόνους σίτου στο πλαίσιο του 

νέου καθεστώτος τιμολόγησης. Το Υπουργείο δήλωσε 

ότι η κατανάλωση σιταριού που χρησιμοποιείται για το 

πρόγραμμα επιδότησης ψωμιού ανέρχεται σε περίπου 9 

εκατ. τόνους ετησίως. 

 

Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας το 

Μάρτιο 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε 

τη διατήρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας 

προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επι-

χειρήσεων με τα τελωνεία για το Μάρτιο στο επίπεδο 

των 16 λιρών ανά δολλάριο, για έβδομο συνεχόμενο 

μήνα. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της αιγυ-

πτιακής λίρας έναντι του αμερικανικού δολλαρίου δια-

τηρήθηκε σταθερή κατά τον τρέχοντα μήνα, ανερχόμενη 

στις 17,57 λίρες στο τέλος Φεβρουαρίου.  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Στόχευση βιομηχανικής ανάπτυξης 3,7% το οικονο-

μικό έτος 2017/18 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εμπο-

ρίου & Βιομηχανίας, ο στόχος ρυθμού ανάπτυξης της 

βιομηχανίας κατά το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται 

σε 3,7%, έναντι ανάπτυξης 2,8% κατά το οικονομικό 

έτος 2016/17. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται στον κλάδο μεταποίησης –

εξαιρουμένου του κλάδου διύλισης πετρελαίου- ανέρχε-

ται κατά το τρέχον οικονομικό έτος σε EGP60 δισ. 

(περίπου $3,4 δισ.), με το 88% των επενδυτικών κεφα-

λαίων να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνε-

ται ότι ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε 

άνοδο κατά 11,7% στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 

του 2017, σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2017 της 

αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), ενώ οι 

επενδύσεις σε βιομηχανικούς κλάδους αυξήθηκαν κατά 
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30% το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας 

Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (Federation of Egyptian In-

dustries - FEI).     

 

Εκκίνηση λειτουργίας νέας μεγάλης μονάδας παρα-

γωγής τσιμέντου στο Beni Suef 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εντός του αμέσως 

προσεχούς διαστήματος αναμένεται να ξεκινήσει η λει-

τουργία νέας μεγάλης μονάδας παραγωγής τσιμέντου, 

παραγωγικής δυναμικότητας 13 εκατ. τόνων ετησίως, 

στην περιοχή Beni Suef της Άνω Αιγύπτου. Η μονάδα 

περιλαμβάνει 6 γραμμές παραγωγής, ημερήσιας δυναμι-

κότητας 6.000 τόνων εκάστη, ενώ το επενδυτικό κόστος 

κατασκευής της –που ξεκίνησε εδώ και 18 μήνες- ανέρ-

χεται σε $1,1 δισ. Η νέα μονάδα είναι ιδιοκτησίας της Al

-Arish Company for Cement, η οποία ανήκει στον αι-

γυπτιακό Στρατό. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η 

προσθήκη νέας μεγάλης παραγωγικής τσιμεντοβιομηχα-

νίας, κρατικής μάλιστα ιδιοκτησίας, στον ήδη κορεσμέ-

νο εν λόγω αιγυπτιακό βιομηχανικό κλάδο, δημιουργεί 

σκεπτικισμό όσον αφορά το μέλλον του, καθώς και τη 

βιωσιμότητα των υπολοίπων τσιμεντοβιομηχανιών που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα. Σύμφωνα με πρόσφατα 

στοιχεία, η παραγωγική δυναμικότητα της εγχώριας τσι-

μεντοβιομηχανίας το 2017 ανερχόταν σε 79 εκατ. τόνο-

υς, υπερκαλύπτοντας σημαντικά το επίπεδο της εγχώ-

ριας ζήτησης (στους 53 εκατ. τόνους), ενώ τουλάχιστον 

3 από τις 20 τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας πραγματο-

ποίησαν ζημίες.   

 

Η Αίγυπτος στοχεύει να επωφεληθεί από την τεχνογ-

νωσία της Σιγκαπούρης στη δημιουργία βιομηχανι-

κών ζωνών 

Ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Tarek Qabil 

δήλωσε στο τέλος Φεβρουαρίου ότι η Αίγυπτος επιδιώ-

κει να επωφεληθεί από την εμπειρία της Σιγκαπούρης 

στη βιομηχανική ανάπτυξη, τη δημιουργία βιομηχανι-

κών ζωνών και την εξοικείωση με την τελευταία βιομη-

χανική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα της 

βιομηχανίας στη Σιγκαπούρη. 

Ο Υπουργός, κατά την επίσκεψή του στη Σιγκαπούρη, 

δήλωσε ότι η Αίγυπτος διαθέτει μεγάλες επενδυτικές 

ευκαιρίες στον κλάδο της βιομηχανίας, οι οποίες μπο-

ρούν να προσελκύσουν τους επιχειρηματίες της Σιγκα-

πούρης, ιδίως μετά την έναρξη του πρώτου ολοκληρω-

μένου χάρτη βιομηχανικών επενδύσεων της Αιγύπτου. Ο 

εν λόγω χάρτης περιλαμβάνει διάφορες ευκαιρίες που 

υπάρχουν στον βιομηχανικό τομέα, με βάση τα ανταγω-

νιστικά πλεονεκτήματα κάθε Νομού της χώρας. Οι συ-

νομιλίες του Υπουργού με ανώτερους αξιωματούχους 

και επιχειρηματίες στην ασιατική χώρα επικεντρώθηκαν 

στις προσπάθειες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 

Τρία σημαντικά έργα για την παραγωγή χουρμάδων 

στην Αίγυπτο 

Ο Εμιρατινός Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος 

«Διεθνές Βραβείο Χαλίφα για τους φοίνικες παραγωγής 

χουρμάδων και την Αγροτική Καινοτομία» Abdul Wa-

hab Zayed δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα υλο-

ποιήσει τρία σχέδια για την παραγωγή χουρμάδων στην 

Αίγυπτο, με επενδύσεις συνολικού ύψους EGP40 εκατ. 

Σε σχετικές δηλώσεις του στο Μέγα τη Δευτέρα, ο Ζά-

ιντ δήλωσε ότι το πρώτο έργο θα αφορά την ανάπτυξη 

και λειτουργία του εργοστασίου χουρμάδων της Siwa το 

οποίο έχει ήδη τοποθετήσει το αιγυπτιακό προϊόν στο 

χάρτη της διεθνούς αγοράς. Το δεύτερο έργο σχετίζεται 

με ένα εργοστάσιο χουρμάδων που θα εγκαινιαστεί στην 

περιφέρεια της New Valley μέσα σε έξι μήνες με κόστος 

EGP15 εκατ. Όσον αφορά το τρίτο σχέδιο, θα συνδεθεί 

με την εκπόνηση μιας στρατηγικής για να καταστεί η 

Αίγυπτος κόμβος για τη φύτευση, επεξεργασία και εξα-

γωγή χουρμάδων, σημείωσε ο αξιωματούχος των ΗΑΕ. 

Παράλληλα, ο κ. Zayed τόνισε τη σημασία της έκθεσης 

χουρμάδων της Siwa, η οποία προσελκύει πολλούς εισα-

γωγείς, ιδίως από την Ασία, και βοηθά στο άνοιγμα νέ-

ων αγορών για αιγυπτιακούς χουρμάδες σε διάφορα μέ-

ρη του κόσμου. 

 

Ρωσική βιομηχανική ζώνη στην Οικονομική Ζώνη 

Διώρυγας Σουέζ 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, η Αίγυπτος και η Ρωσία αναμένεται να υπογρά-

ψουν εντός του Μαρτίου συμφωνία για την κατασκευή 

ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή του Ανατολι-

κού Port Said, εντός της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυ-

γας Σουέζ, συνολικής επενδυτικής αξίας $7 δισ. Οι σχετι-

κές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών εξελίσ-

σονται από το Φεβρουάριο 2015, ενώ σύμφωνα με το 

MENA, πρόσφατα το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & 

Βιομηχανίας απέστειλε στη ρωσική πλευρά τελικό σχέδιο 

σύμβασης για την κατασκευή της ζώνης, εκτιμώμενου 

επενδυτικού κόστους $190 εκατ. Η ρωσική βιομηχανική 

ζώνη αναμένεται να κατασκευαστεί σε έκταση 5,25 τετρ. 

χλμ., εκ των οποίων 2,8 τετρ. χλμ. θα καταλαμβάνουν 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ η λοιπή έκταση θα πε-

ριλαμβάνει οικιστικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, κα-

θώς και χώρους αναψυχής για τους εργαζόμενους. Τα 

έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Russian Direct Invest-

ment Fund (RDIF), καθώς και από αιγυπτιακούς τραπεζι-

κούς ομίλους. Οι τρεις φάσεις κατασκευής της ρωσικής 

βιομηχανικής ζώνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 

το έτος 2031. 
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Εγκαίνια νέων γραμμών παραγωγής της βιομηχανίας 

Mars στην Αίγυπτο 

Στις 27/2, η μεγάλη πολυεθνική βιομηχανία ζαχαρωδών 

προϊόντων Mars εγκαινίασε δύο νέες γραμμές παραγωγής 

στη μονάδα της που λειτουργεί στην περιοχή 6th of Octo-

ber στα περίχωρα του Καΐρου, συνολικού επενδυτικού 

κόστους EGP750 εκατ. (περίπου $42,7 εκατ.). Σύμφωνα 

με τον επικεφαλής του ομίλου Mars Wrigley Confection-

ery κ. Radvan, η Αίγυπτος αποτελεί το κεντρικό σημείο 

παραγωγής της Mars στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανα-

τολής, ενώ αναμένονται ως το τέλος του έτους πρόσθετες 

επενδύσεις του ομίλου στην Αίγυπτο, ώστε το συνολικό 

τους ύψος να φθάσει το επίπεδο των EGP2 δισ. Κατά τον 

κ. Radvan, η προσθήκη των δύο νέων γραμμών παραγω-

γής θα αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της Mars από την 

Αίγυπτο στο επίπεδο των $100 εκατ., με τον όγκο εξαγω-

γών να αποτελεί το 90% της συνολικής παραγωγής της 

μονάδας. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Προχωρούν τα αιγυπτιακά σχέδια για τρένο υψηλής 

ταχύτητας μεταξύ Ain Sokhna και της νέας πόλης El 

Alamein El-Gedida και monorail για τη Νέα Διοικη-

τική Πρωτεύουσα. 

Συνολικά 45 κοινοπραξίες και διεθνείς εταιρείες αντα-

γωνίζονται στην εκτέλεση και χρηματοδότηση δύο αι-

γυπτιακών σιδηροδρομικών έργων για ένα τρένο μεγά-

λης ταχύτητας μεταξύ Ain Sokhna και El Alamein El-

Gedida και της σιδηροδρομικής γραμμής μονής τροχιάς 

της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, αντίστοιχα. Κατά 

την αιγυπτιακή εφημερίδα Al Gomhuria, η αρμόδια διυ-

πουργική επιτροπή που διαχειρίζεται τις προσφορές 

στην οποία συμμετέχουν τα υπουργεία κατασκευών και 

μεταφορών, πρόκειται να ανακοινώσει τους νικητές πριν 

από το τέλος Φεβρουαρίου. Ο κατάλογος των ανταγω-

νιστών περιλαμβάνει 23 υποψήφιους για το τρένο υψη-

λής ταχύτητας μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και της 

Μεσογείου και 22 για το έργο του monorail που θα συν-

δέει τα δυτικά προάστια του Καΐρου με τις πόλεις-

δορυφόρους 6th October,  Sheikh Zayed City και Nasr 

City. Η πρώτη φάση κατασκευής του monorail θα απο-

τελείται από 35 χλμ., θα έχει 10 σταθμούς και θα εξυπη-

ρετεί ένα εκατομμύριο επιβάτες την ημέρα. Μόλις ολο-

κληρωθεί η σύνδεση, θα υπάρχουν 22 σταθμοί.  

  



 

 

Προσεχείς Εκθέσεις 
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Event: BATIMAT EGYPT 2018  

Duration: 1-4/3/2018  

Tel.: +(33-1) 475-6500, +(202) 2270-3584 

Fax: +(202) 2270-3585 

Website, e-mail: 
https://www.batimat-egypt.com, info@batimat.com,  mar-

keting@batimat-egypt.com   

Organizer : 
Reed Expositions France, Arabian German Exhibitions & 

Publishing Ltd. 

Hall No.: New Egypt International Exhibition Center  

Event: Ceramica Exhibition  

Duration: 1-4/3/2018  

Tel.: +(202) 2082-2137 – 2082-2109, +(20) 0128-3633814   

Fax: +(202) 2082-2108 

Website, e-mail: http://ceramicamarket.com, info@ceramicamarket.com    

Organizer : Green Land for Organizing Exhibitions & Conventions 

Hall No.: Cairo Fair Grounds, Nasr City  

Event: CAIRO Fashion & Tex  
Duration: 8-10/3/2018  

Tel.: +(202) 2623-3190 / 91  

Fax: +(202) 2623-3195  

Website, e-mail: 
http://www.cairofashiontex.com, in-

fo@pyramidsfaireg.com   

Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex  Hall (1,2,3,4,5) - Cairo International 

Convention & Exhibition Center  

Event: Cairo International Fair  

Duration: 14-23/3/2018  

Tel.: +(202) 2402-7354  

Website, e-mail: http://www.cairofair.com, info@cairofair.com   

Organizer : Egypt Expo & Convention Authority 

Hall No.: Cairo Fair Grounds, Nasr City  

Event: EgyStitch & Tex (1) & (2) Exhibitions  

Duration: 15-18 /3/2018, 22-25/3/2018  

Tel.: +(202) 3335-5423  

Fax : +(202) 3336-7979  

Website, e-mail: http://www.egystitchandtex.com, info@visionfairs.com    

Organizer : Vision Fairs Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex  Hall (1,2,3,4) - Cairo International 

Convention & Exhibition Center  

Event: Indoors Exhibition  

Duration: 29/3-1/4/2018  

Tel.: +(202) 2770-3675, 2770-4254, 2770-4552  

Fax : +(202) 2578 5889 

Web site, e-mail: http://www.indoors-expo.com, indoors@ahram.org.eg  

Organizer : Al Ahram Advertising Agency 

Hall No.: 
Exhibition Complex  Hall (1,2,3,4,5) - Cairo International 

Convention & Exhibition Center  

https://www.batimat-egypt.com/
mailto:info@batimat.com
mailto:marketing@batimat-egypt.com
mailto:marketing@batimat-egypt.com
http://ceramicamarket.com/
mailto:info@ceramicamarket.com
http://www.cairofashiontex.com/
mailto:info@pyramidsfaireg.com
mailto:info@pyramidsfaireg.com
http://www.cairofair.com/
mailto:info@cairofair.com
mailto:info@visionfairs.com
http://www.indoors-expo.com
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Φεβρουάριος 2018: Κεντρικός δείκτης EGX30 
Χρηματιστηρίου Αιγύπτου
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