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Άνοιγμα πρόσθετης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2016/17 λόγω αύξησης κρατικών δαπανών 
 
Η κυβέρνηση κινείται για να ανοίξει πρόσθετη πίστωση στον τρέχοντα προϋ-
πολογισμό για να απορροφήσει την τεράστια αύξηση των δημόσιων δαπανών 
μετά την ελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δήλωσε στις αρχές Μαΐ-
ου ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για τις μακροοικονομικές πολιτι-
κές Ahmed Kouchouk. Η εν λόγω πρόσθετη πίστωση θα αφορά στο τρίτο και 
στο τέταρτο τμήμα του προϋπολογισμού τα οποία περιλαμβάνουν τις κατανο-
μές των τόκων για το δημόσιο χρέος και τα κονδύλια για επιδοτήσεις, επιχορη-
γήσεις και κοινωνικές παροχές, αντίστοιχα. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται 
σε διάφορους λόγους, όπως δήλωσε ο κ. Kouchouk, επισημαίνοντας ότι η κύ-
ρια αιτία ήταν η άνοδος των επιτοκίων του δημόσιου χρέους κατά 600 μονάδες 
βάσης κατά το τρέχον έτος 2016-2017, γεγονός που επηρέασε τις υποχρεώσεις 
της κυβέρνησης. Όταν προσδιοριστεί η αξία των πρόσθετων πιστώσεων θα 
αποσταλεί  προς έγκριση στην Βουλή. Επιπλέον, ο κ. Kouchouk αποκάλυψε 
ότι η κυβέρνηση αύξησε την πρόβλεψη για το έλλειμμα της τρέχουσας χρήσης 
στο 10,9% του ΑΕΠ. 
 
 
 
 
Αιτίες αύξησης κρατικής δαπάνης – επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κοινωνι-
κές παροχές 
 
Η απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας τον περασμένο Νοέμβριο η οποία 
είχε ως συνέπεια μια έντονη πτώση πάνω από 50% έναντι του δολλαρίου, από 
EGP8,87 σε περίπου EGP18,10 σήμερα, οδήγησε τότε την Κεντρική Τράπεζα 
της Αιγύπτου (CBE) σε αύξηση του βασικού επιτοκίου την ίδια ημέρα κατά 
300 μονάδες βάσης σε 15,75% στο πλαίσιο του λεγόμενου «μηχανισμού του 
διαδρόμου». Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της κρα-
τικής δαπάνης επιδότησης των πετρελαϊκών προϊόντων, δεδομένου ότι η Αίγυ-
πτος είναι καθαρός εισαγωγέας. Οι επιδοτήσεις για τρόφιμα αυξήθηκαν επίσης 
μετά την αύξηση του κόστους του ψωμιού λόγω του υψηλού κόστους των ει-
σαγωγών σίτου, ενώ και τα επιτόκια αυξήθηκαν στο 20% στα βραχυπρόθεσμα 
κρατικά χρεόγραφα. Σημειωτέον ότι στην αρχή του οικονομικού έτους η τιμή 
του δολλαρίου είχε εκτιμηθεί σε EGP9,25 και η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου 
ήταν $40. Ωστόσο οι εξελίξεις συνοδεύτηκαν από την πτώση της αξίας της 
λίρας και την αύξηση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από το επί-
πεδο των $50 το βαρέλι. Το σχέδιο προϋπολογισμού για την επόμενη δημοσιο-
νομική χρήση 2017-2018 προϋποθέτει μια μέση τιμή των 55 δολλαρίων ανά 
βαρέλι πετρελαίου, θεωρώντας ότι είναι μια συντηρητική τιμή για να αποφευ-
χθούν ενδεχόμενες μεταβολές των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  
 



 

 

Πτώση της ανεργίας το 1
ο
 τρίμηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστι-
κής υπηρεσίας (CAPMAS), κατά το 1ο τρίμηνο 2017 ο 
δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο 12%, έναντι 12,7% κατά 
το 1ο τρίμηνο του 2016 και 12,4% κατά το 4ο τρίμηνο του 
2016. Κατά την CAPMAS, το εργατικό δυναμικό της Αι-
γύπτου ανήλθε σε 29,15 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του 
2017, αυξημένο κατά 79.000 έναντι του προηγούμενου, 
4ου τριμήνου του 2016. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι ηλικίας 
μεταξύ 15 και 29 ετών αποτέλεσαν το 79% του συνολικού 
αριθμού ανέργων κατά το 1ο τρίμηνο 2017.  
Το ύψος της δαπάνης για επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και 
κοινωνικές παροχές είχε τεθεί στο επίπεδο των EGP206 
δισ. στον τρέχοντα προϋπολογισμό, εκ των οποίων EGP35 
δισ. για την υποστήριξη των εισαγωγών πετρελαίου και 
EGP41 δισ. για την αγορά σιτηρών. Ωστόσο, η πτώση της 
λίρας ώθησε προς τα άνω τις εκτιμήσεις των επιδοτήσεων 
πετρελαίου σε EGP94 δισ. και των αγορών σιτηρών σε 
EGP54 δισ., αντίστοιχα. Η κυβέρνηση αύξησε την κατά 
κεφαλήν επιχορήγηση επισιτιστικής βοήθειας σε EGP21 
μηνιαίως αντί για EGP18 τον Δεκέμβριο 2016, για να α-
ντισταθμίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος έφθασε το υψηλό-
τερο ποσοστό των τελευταίων 30 ετών και πλησίασε το 
31% το Μάρτιο. Οι πληρωμές τόκων στο δημόσιο χρέος 
στον γενικό προϋπολογισμό ανήλθαν σε EGP2,22 δισ., 
αλλά το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να φθάσουν τις 
EGP315 δισ., σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του 
Υφυπουργού Οικονομικών Mohammad Ma'ait.  
 
Κυβερνητικές εκτιμήσεις για θετικές επιπτώσεις των 

πρόσφατων μεταρρυθμιστικών μέτρων 
 

Τις θετικές επιπτώσεις των πρόσφατων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων της κυβέρνησης, ειδικά για την δημοσιονομική κα-
τάσταση της Αιγύπτου επεσήμανε ο Υφυπουργός Οικονο-
μικών. Σύμφωνα με εκτίμηση των δεδομένων: 

Το Υπουργείο Οικονομικών έγινε πιστωτής στην Κε-
ντρική Τράπεζα (CBE) για πρώτη φορά ύστερα 
από πολλά χρόνια, μετά την παύση της δυνατότη-
τας υπερανάληψης και άμεσης χρηματοδότησής 
του από την CBE. 

"Για πρώτη φορά, εφαρμόζουμε όλα τα οικονομικά 
μέτρα χωρίς καθυστέρηση και δεν υπάρχει καθυ-
στέρηση στις οικονομικές επιδόσεις ως αποτέλε-
σμα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε αποφύγει ή 
δεν υλοποιήσαμε. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν 
απαραίτητες", τόνισε. Η πρώτη φάση της οικονομι-
κής μεταρρύθμισης είναι η πιο δύσκολη, συμπερι-
λαμβανομένης της διακύμανσης της λίρας και της 
αύξησης των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, 
ωστόσο τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δια-
δικασιών είναι πολύ ελπιδοφόρα. Η δεύτερη φάση 
των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στοχεύει σε δύο 
σημαντικά πράγματα: την αύξηση των εξαγωγών 
και της παραγωγής, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι 
το 80% των αναγκών σε μέτρα ολοκληρώθηκε συ-
μπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας σχεδίων 
νόμων για την επιτάχυνση των βιομηχανικών α-
δειοδοτήσεων, των επενδύσεων και της πτώχευσης. 

Ο όγκος των ξένων επενδύσεων σε κρατικά χρε-
όγραφα έφθασε τα 5 δισεκατομμύρια δολ-
λάρια μέχρι τα μέσα Απριλίου, αλλά η κυ-
βέρνηση τις χειρίζεται προσεκτικά, δεδομέ-
νου ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμες ε-
πενδύσεις και δεν παρέχουν συναλλαγματι-
κά αποθέματα, αλλά ταυτόχρονα είναι χρή-
σιμες επειδή δημιουργούν ανταγωνιστικό-
τητα στην αγορά καθώς και εξωτερική ρευ-
στότητα, ενώ παρέχουν επίσης θετικούς 
δείκτες και εμπιστοσύνη στην αιγυπτιακή 
οικονομία και τα κυβερνητικά εργαλεία.  

"Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τα οικονομικά 
μέτρα που αναφέρονται στη δημοσιονομική 
κατάσταση του κρατικού προϋπολογισμού, 
καθώς και να βελτιώσουμε την οικονομική 
δραστηριότητα για να μειώσουμε το 
έλλειμμα. Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα περι-
λάμβαναν μεσοπρόθεσμα μια ομάδα μέτρων 
που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας των φορολογικών συστη-
μάτων, τη διεύρυνση της φορολογικής βά-
σης, τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και τη 
βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης των 
φόρων. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην 
αύξηση του δείκτη φορολογικών εσόδων 
του συνολικού ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα 
αντιπροσωπεύουν σήμερα το 13% του ΑΕΠ 
στην Αίγυπτο, ενώ φτάνουν το 27% σε πολ-
λές χώρες της Μέσης Ανατολής και την Τυ-
νησία.  

 
Η κυβέρνηση στοχεύει στη βελτίωση της αποτε-

λεσματικότητας της διαχείρισης των δημό-
σιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα για την 
επίτευξη καλύτερης απόδοσης των κρατι-
κών δαπανών. Αυτό θα αντικατοπτρίζει το 
επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πολίτες και την τροποποίηση του συ-
νταξιοδοτικού συστήματος. Θα αυξήσει 
επίσης τις μη φορολογικές πηγές εσόδων 
που προέρχονται από τα πλεονάσματα κρα-
τικών επιχειρήσεων, θα μειώσει τις επιδοτή-
σεις ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξορθολο-
γήσει την επιδότηση των προϊόντων πετρε-
λαίου. Τέλος, η επιδότηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στον σημερινό κρατικό προϋπολογι-
σμό ανήλθε σε EGP28,9 δισ., σε σύγκριση 
με EGP31,7 πέρυσι. 
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Αναμενόμενος πληθωρισμός 21,6% τον Ιούνιο  

Ο πληθωρισμός της Αιγύπτου αναμένεται να φθάσει το 
21,6% μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2016-
2017, δήλωσε στις αρχές Μαΐου ο Π/Θ κ. Sherif Ismail. 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Αιγύπτου αυξήθηκε 
για πέντε συνεχόμενους μήνες, φτάνοντας τα 30,9% το 
Μάρτιο, αφότου η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου 
(CBE) έθεσε το τοπικό νόμισμα υπό καθεστώς ελεύθε-
ρης διακύμανσης στις 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
Ελαφρά άνοδος των αιγυπτιακών συναλλαγματικών 
αποθεμάτων τον Απρίλιο  
Όπως ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου η Κεντρική Τράπε-
ζα της Αιγύπτου, τα συναλλαγματικά αποθέματα της 
χώρας στα τέλη Απριλίου έφθασαν τα $28,64 δισ., 
έναντι $28,53 δισ. τον Μάρτιο και $26,54 δισ. τον Φε-
βρουάριο. Τα συναλλαγματικά αποθέματα τελών Απρι-
λίου επαρκούν για να καλύψουν την χρηματοδότηση 
των εισαγωγών για 5,2 μήνες.            
 
Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών το α΄ τρίμηνο του 
2017 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Ε-
μπορίου & Βιομηχανίας στις αρχές Μαΐου, οι αιγυπτια-
κές εξαγωγές αυξήθηκαν στην διάρκεια του α΄ τριμήνου 
του 2017 στα $5,52 δισ., εμφανιζόμενες κατά $730 εκατ. 
(ή 15,3%) ανώτερες εκείνων του αντίστοιχου τριμήνου 
του 2016. Από την άλλη, οι αιγυπτιακές εισαγωγές μειώ-
θηκαν κατά 29% το α΄ τρίμηνο τρέχοντος έτους, ανερχό-
μενες σε $12,11 δισ. Το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου 
μειώθηκε συνακόλουθα κατά το α΄ τρίμηνο 2017 κατά 
46,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και α-
νήλθε σε $6,6 δισ. Σύμφωνα εξάλλου με πρόσφατα δημο-
σιευθέντα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσί-
ας (CAPMAS), το εμπορικό έλλειμμα κατέγραψε μείωση 
κατά 56% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο τ.ε., φθάνο-
ντας το επίπεδο των $2,1 δισ., έναντι $4,7 δισ. τον Φε-
βρουάριο 2016. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κα-
τά 22,1% και ανήλθαν σε $2 δισ. (έναντι $1,6 δισ. τον 
Φεβρουάριο 2016), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
35,8% και ανήλθαν σε $4,1 δισ. (έναντι $6,4 δισ. τον Φε-
βρουάριο 2016). 
 
Οικονομική μεγέθυνση 3,9% κατά το 3ο τρίμηνο οικο-
νομικού έτους 2016/17 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Προ-
γραμματισμού, ο ρυθμός μεγέθυνσης της αιγυπτιακής 
οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομι-
κού έτους (Ιαν.-Μαρ.) ανήλθε σε 3,9%, έναντι ρυθμού 
μεγέθυνσης 3,6% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του περα-
σμένου οικονομικού έτους (2015/16). Ο εν λόγω αυξημέ-
νος ρυθμός μεγέθυνσης οφείλεται πρωτίστως στις 
έντονες αναπτυξιακές τάσεις των κλάδων μεταποίησης 
και κατασκευών.   

Περιορισμός του πρωτογενούς ελλείμματος το 9μηνο 
του έτους 2016/17 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουρ-
γείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα στην 
διάρκεια του πρώτου οκταμήνου τρέχοντος οικονομικού 
έτους (Ιούλιος 2016 – Φεβρουάριος 2017) εμφανίστηκε 
μειωμένο, σε σχετικούς όρους, σε ετήσια βάση, εξαιτίας 
της μεγαλύτερης αύξησης που σημείωσαν τα δημόσια 
έσοδα (+22,6%, σε EGP310,5 δισ.) έναντι των κρατικών 
δαπανών (+14,2%, σε EGP532,5 δισ.). Το συνολικό 
έλλειμμα ανήλθε κατά το οκτάμηνο τρέχοντος οικονομι-
κού έτους σε EGP226,6 δισ., αντιπροσωπεύοντας 7% του 
ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος EGP222,9 δισ. κατά την αντί-
στοιχη περίοδο του οικονομικού έτους 2015/16, που α-
ντιπροσώπευε ποσοστό 8,2% του ΑΕΠ. Σημειώνεται πά-
ντως ότι, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου 
κ. El-Molla, το ύψος των επιδοτήσεων καυσίμων στην 
διάρκεια των πρώτων 9 μηνών του οικονομικού έτους 
2016/17 εμφανίστηκε αυξημένο, στα επίπεδα των EGP78 
δισ. (πλησίον των $4,32 δισ.), έναντι EGP41 δισ. κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του οικονομικού έτους 2015/16, 
βασικά εξαιτίας της αύξησης του κόστους εισαγωγών 
καυσίμων λόγω της απελευθέρωσης της συναλλαγματι-
κής ισοτιμίας της λίρας τον παρελθόντα Νοέμβριο. Κατά 
τον Υπουργό, το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων κατά 
το τρέχον οικονομικό έτος εκτιμάται πως θα υπερβεί το 
επίπεδο των EGP110 δισ., κατά πολύ ανώτερο από τις 
αρχικές εκτιμήσεις του φετινού προϋπολογισμού (EGP35 
δισ.) Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει επι-
δοθεί, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες,  σε εκστρατεία 
εφοδιασμού των πολιτών με «έξυπνες» κάρτες καυσίμων 
(όπως και τροφίμων), με την προσδοκία ότι το νέο ηλε-
κτρονικό σύστημα αγορών καυσίμων θα εξορθολογήσει 
και περικόψει τις κρατικές δαπάνες επιδοτήσεων.       
 Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού 
Υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές δημοσιονομι-
κό έλλειμμα στην διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου τρέ-
χοντος οικονομικού έτους (Ιούλιος 2016 – Μάρτιος 
2017) εμφανίστηκε μειωμένο κατά 47% σε ετήσια βάση, 
ανερχόμενο σε EGP41,6 δισ., βασικά εξαιτίας της μεγα-
λύτερης αύξησης που σημείωσαν τα δημόσια έσοδα 
(+24,9%, σε EGP363,7 δισ.) σε σχέση με τις κρατικές 
δαπάνες (+18,4%, σε EGP631,4 δισ.).  
 
 
Αύξηση εμβασμάτων Αιγυπτίων του εξωτερικού στο 
διάστημα 11.2016-3.2017 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας Αιγύπτου (CBE), τα εισερχόμενα μεταναστευτικά 
εμβάσματα Αιγυπτίων του εξωτερικού κατά την περίοδο 
Νοεμβρίου 2016-Μαρτίου 2017 εμφανίστηκαν αυξημέ-
να κατά 13,8%, στα $8 δισ., έναντι $7 δισ. κατά το αντί-
στοιχο διάστημα Νοεμβρίου 2015-Μαρτίου 2016. Σύμ-
φωνα με εγχώριες οικονομικές εκτιμήσεις, δεν επαλη-
θεύθηκαν ως εκ τούτου απαισιόδοξες προβλέψεις προ 
της απελευθέρωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
λίρας, περί σημαντικού περιορισμού των μεταναστευτι-
κών εμβασμάτων ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης. 
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Μικρή συγκριτικά άνοδος του δείκτη πληθωρισμού 
στην Αίγυπτο 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κε-
ντρικής Τράπεζας (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού ση-
μείωσε τον Απρίλιο 2017 μικρή σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο περαιτέρω άνοδο κατά 31,46% σε ετήσια βάση, 
έναντι ανόδων της τάξεως του 30,91% τον Μάρτιο, 
30,25% τον Φεβρουάριο και 28,14% τον Ιανουάριο τρέ-
χοντος έτους. Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός 
κατέγραψε μικρή υποχώρηση και ανήλθε τον Απρίλιο 
σε 32,06%  σε ετήσια βάση, έναντι 32,25% τον Μάρτιο 
και 33,1% τον Φεβρουάριο. 
 
Δημόσια έσοδα $3 δισ. από διάθεση ομολόγων στις 
διεθνείς αγορές 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις 24.5 
το αιγυπτιακό δημόσιο άντλησε έσοδα ύψους $3 δισ. 
από έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές ομολόγων 
σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν ομόλογα 
5ετούς διάρκειας με μέση απόδοση 5,45%, από τα οποία 
αντλήθηκαν $750 εκατ., 10ετούς διάρκειας με μέση α-
πόδοση 6,65%, από τα οποία αντλήθηκαν $1 δισ. και 
30ετούς διάρκειας με μέση απόδοση 7,95%, από τα ο-
ποία αντλήθηκαν $1,25 δισ. Σύμφωνα με σχετική δήλω-
ση του Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy, το 80% 
των εσόδων από τα εν λόγω ομόλογα προήλθε από την 
Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.   
 
Βασικά μεγέθη αιγυπτιακού προϋπολογισμού 2017/18 
Στα τέλη Μαΐου δημοσιοποιήθηκαν από το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Οικονομικών τα μεγέθη του προϋπολογι-
σμού του προσεχούς οικονομικού έτους (2017/18). Οι 
κύριες συνιστώσες του προϋπολογισμού, δεδομένης της 
υπόθεσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει σε 4,6%, 
μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: (α) Κρατικές 
δαπάνες: EGP1,2 τρισ. έναντι EGP974,8 δισ. το 2016/17 
(+23,7%), (β) δημόσια έσοδα: EGP834,6 δισ. έναντι 
EGP669,8 δισ. το 2016/17 (+24,6%), (γ) συνολικό 
έλλειμμα: EGP370 δισ. έναντι EGP319,5 δισ. το 
2016/17 (+15,8) και (δ) συνολικό ύψος επιδοτήσεων: 
EGP310,6 δισ. έναντι EGP200,7 δισ. το 2016/17 
(+54,8%). Κατά τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Al-
Monayer, ο δημοσιονομικός στόχος φορολογικών εσό-
δων για το προσεχές οικονομικό έτος ανέρχεται σε 
EGP603 δισ., συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
εσόδων, ύψους EGP12 δισ. (ή 0,3% του ΑΕΠ) που θα 
δημιουργήσει η προγραμματιζόμενη αύξηση του συντε-
λεστή ΦΠΑ σε 14%. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει 
στην μείωση κατά το προσεχές έτος του συνολικού δη-
μοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ στο 
9%, από το αρχικά στοχευόμενο 9,8% του ΑΕΠ -και το 
προσφάτως εκτιμώμενο 10,9% του ΑΕΠ- στο οικονομι-
κό έτος 2016/17. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα πρόσφατα 
στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, το 
δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο 9μηνο του τρέ-
χοντος οικονομικού έτους (Ιουλ. 2016-Μαρτ. 2017) α-
νήλθε σε 8% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 9,4% του ΑΕΠ 
κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονο-
μικού έτους (2015/16). 

Η κυβέρνηση προγραμματίζει περικοπές φόρων για 
τα χαμηλά εισοδήματα 
Όπως ανέφερε στα τέλη Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προγραμματίζει κατά 
το επόμενο οικονομικό έτος (2017/18) να περικόψει την 
φορολογία των χαμηλών εισοδημάτων κατά συνολικά 
EGP7δισ., με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επι-
πτώσεων των πρόσφατων οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
επί του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα 
με δηλώσεις του αρμόδιου για την φορολογία Υφυπουρ-
γού Οικονομικών κ. Al-Monayer, οι φορολογικές εκ-
πτώσεις θα ανέλθουν σε 80% για εκείνους με μηνιαίο 
εισόδημα στις EGP1.200 και σε 40% για τις μεσαίου 
εισοδηματικού επιπέδου ομάδες. Σημειώνεται επίσης ότι 
η κυβέρνηση στοχεύει σε αύξηση των κονδυλίων κοινω-
νικών παροχών που θα διατεθούν στον προϋπολογισμό 
του προσεχούς οικονομικού έτους, από το επίπεδο των 
EGP10 δισ. στο τρέχον οικονομικό έτος, σε EGP15,4 
δισ.      
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος της Αιγύπτου εγκρίθηκε 
από την Βουλή 
Με την προσέλκυση επενδυτών να αποτελεί δεδηλωμέ-
να μία εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων αιγυπτια-
κής οικονομίας, το Κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε 
στις 7 Μαΐου νέο επενδυτικό νόμο, σκοπός οποίου είναι 
καταστήσει εφικτή την υλοποίηση εν λόγω στόχου. Το 
σχετικό κείμενο βασίζεται σε εκείνο του Μαρτίου 2015, 
όταν η Κυβέρνηση είχε αποδυθεί σε αγώνα δρόμου, 
προκειμένου προσελκύσει το ενδιαφέρον – ξένων, κυρί-
ως – επενδυτών, ενόψει της Αναπτυξιακής Διάσκεψης 
“Egypt the Future”  (Sharm El Sheikh, 13-15.03.2015 ), 
διέπεται δε από την αυτή λογική, ήτοι εκείνη παροχής 
κινήτρων, σε ποικίλες πτυχές και στάδια επενδυτικής 
δραστηριότητας. Ενδεικτικώς αναφέρονται:                                                                    
–φοροελαφρύνσεις, οποίες δύνανται ανέλθουν σε ποσο-
στό έως και 50%, για επενδύσεις σε υπανάπτυκτες πε-
ριοχές,  
-επιστροφή ημίσεως επενδεδυμένου ποσού για αγορά 
γης, όπου σχεδιάζεται κατασκευή παραγωγικής μονά-
δας, εάν η παραγωγή ξεκινήσει εντός δύο ετών 
-ανάληψη από Κυβέρνηση κόστους σύνδεσης νέων μο-
νάδων με υπηρεσίες κοινής ωφελείας  
-μείωση γραφειοκρατίας (μέσω διαδικασίας “one stop 
shop”) 
-παροχή επιπλέον κινήτρων – πιθανώς συνδεόμενων με 
φοροελαφρύνσεις -  για έναρξη νέων επιχειρήσεων και 
-προαγωγή «Ελευθέρων Ζωνών».     

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ αφού κυρωθεί από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τη διοίκηση να καλείται 
να υπερβεί αγκυλώσεις της και να ανταποκριθεί στις 
προβλέψεις της νέας νομοθεσίας. Η Υπουργός Επενδύσε-
ων, κα Sahar Nasr, ανέλαβε, σύμφωνα με δηλώσεις της, 
όπως εντός του προσεχούς μηνός προετοιμάσει τα σχετι-
κά εκτελεστικά διατάγματα τα οποία στην πράξη αντικα-
τοπτρίζουν την ουσία της εφαρμογής του.  
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Νέα κίνητρα για δραστηριοποίηση στην Άνω Αίγυ-
πτο 
Μεγάλα χρηματικά ποσά θα διοχετευθούν στις Βιομη-
χανικές Περιοχές στην Άνω Αίγυπτο με σκοπό να συμ-
βάλουν στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης όπως 
και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, καθώς ο 
νέος επενδυτικός νόμος θα διαμορφωθεί για να παρά-
σχει περισσότερα κίνητρα για τα μακρινά και παραμε-
λημένα νότια τμήματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός 
Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας Sahar Nasr. Το 
Υπουργείο έσπευσε να προωθήσει τις επενδύσεις στην 
Άνω Αίγυπτο σε εκπλήρωση της σχετικής υπόσχεσης 
του Προέδρου Abdel Fattah Al Sisi, σύμφωνα με δήλω-
ση της Υπουργού κατά την τελετή εγκαινίων μεγάλου 
συγκροτήματος παραγωγής δομικών υλικών που σημα-
τοδότησε την εναρκτήρια δράση του σχετικού προγράμ-
ματος. Το εν λόγω συγκρότημα αποτελείται από επτά 
εξειδικευμένα εργοστάσια συνολικού επενδυτικού κό-
στους EGP6 δισ. με στοχοθετημένη παραγωγική δυναμι-
κότητα 6.000 τόνων την ημέρα και 3.000 θέσεις εργασί-
ας. 
"Η ανάπτυξη των περιφερειών της Άνω Αιγύπτου απο-
τελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης καθώς, 
αυτή τη φορά, στα συνολικά κίνητρα και οφέλη περι-
λαμβάνεται η παροχή δωρεάν γης στους επενδυτές που 
κατέστη μόλις τώρα τελικά διαθέσιμη" όπως δήλωσε ο 
Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Tarek Kabil.   
 
Αντιμετώπιση λειψυδρίας μέσω εθνικού σχεδίου κό-
στους $20 δισ. 
Ο Υπουργός Υδατικών Πόρων και Άρδευσης Mohamed 
Abd El-Aty δήλωσε ότι ειδικό εθνικό σχέδιο που στο-
χεύει στην αύξηση των υδάτινων πόρων της χώρας 
ύψους $20 δισ. πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή για την 
περίοδο από το 2017 έως το 2037. Με τους περισσότε-
ρους από τους υδάτινους πόρους να εισάγονται από το 
εξωτερικό, η Αίγυπτος αντιμετωπίζει αυξανόμενες προ-
κλήσεις καθώς χρειάζεται να εισάγει νερό που εκτιμάται 
σε 34 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, όπως δήλωσε ο κ. Abd 
El-Aty κατά την πρόσφατη υπουργική διάσκεψη με τίτ-
λο “Ένωση για τις μεσογειακές χώρες". Η Αίγυπτος βα-
σίζεται στην επαναχρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού, 
γεφυρώνοντας ένα κενό που ανέρχεται στο 25% των 
αναγκών νερού, ενώ η χώρα, υπό το βάρος των περιβαλ-
λοντικών αλλαγών που πλήττουν τις ακτές της, πέραν 
των αναγκών του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού της, 
πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες περισσότερων από 5 
εκατ. προσφύγων. 
 
Συνάντηση Μεικτής Επιτροπής Αιγύπτου-Σαουδικής 
Αραβίας 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Αιγύπτου κ. Tarek Kabil στις αρχές 
Μαΐου, η Μεικτή Επιτροπή Αιγύπτου – Σαουδικής Αρα-
βίας είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί στο Ριάντ 
στα μέσα Μαΐου για να δώσει συνέχεια στο θέμα της 
εφαρμογής των πρόσφατων συστάσεων που δημοσιεύ-
θηκαν κατά την 15η σύνοδο της επιτροπής, υπό την προ-
εδρία των Υπουργών Εμπορίου των δύο χωρών.  

Κατά την συνάντηση θα συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας και αύξησης του όγκου 
των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών, 
καθώς επίσης και ορισμένα οικονομικά ζητήματα κοι-
νού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων κοινές επενδύ-
σεις και εκθέσεις καθώς και συνεργασία για την ανάπτυ-
ξη της προστασίας των καταναλωτών, την αλιεία, τη 
βιομηχανία τροφίμων, την ιατρική, την υγεία και τις 
μεταφορές. 
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου 
Abdel Fattah Al Sisi στο Ριάντ, ο κ. Kabil ανασκόπησε 
με Σαουδάραβες αξιωματούχους το θέμα της ενίσχυσης 
του ενδοεπιχειρησιακού εμπορίου και εξάλειψης των 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές. Συμφώνη-
σαν επίσης για τη διευκόλυνση των διαδικασιών διεξα-
γωγής εκθέσεων στις δύο χώρες και την ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης για διευκόλυνση της ανταλ-
λαγής δεδομένων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως με τις εξαγωγές 
αιγυπτιακών αγροτικών προϊόντων προς τη Σαουδική 
Αραβία. Ο κ. Kabil δήλωσε επίσης ότι στις συναντήσεις 
του Ριάντ με τον ομόλογό του εξέτασαν τρόπους αύξη-
σης των σαουδαραβικών επενδύσεων στην αγορά της 
Αιγύπτου, ειδικά υπό το φως των νέων προσπαθειών της 
κυβέρνησης να εξαλείψει τα εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν οι ξένοι επενδυτές στην Αίγυπτο. 
 
Συζητήσεις Αιγύπτου-Τυνησίας για την προώθηση 
επενδυτικής συνεργασίας 
Η Γενική Αρχή Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών 
(GAFI) επανεκκίνησε στις αρχές Μαΐου την 3η συνάντη-
ση της κοινής τεχνικής επιτροπής Αιγύπτου - Τυνησίας. 
Στη συνεδρίαση επανεξετάστηκαν μέσα για την προώ-
θηση των διμερών σχέσεων στις επενδύσεις και τις υπη-
ρεσίες που παρέχονται στους επενδυτές. 
Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Αιγύ-
πτου και της Τυνησίας έφτασε τα $181,1 εκατ. το 2016, 
με τις αιγυπτιακές εξαγωγές προς την Τυνησία να ανέρ-
χονται $137 εκατ., και τις εξαγωγές της Τυνησίας προς 
την Αίγυπτο σε $44,1 εκατ. Οι κύριες αιγυπτιακές εξα-
γωγές στην Τυνησία περιλάμβαναν τρόφιμα, βαμβάκι, 
υφάσματα, σαπούνι, εξοπλισμό, ηλεκτρικά μηχανήματα, 
λαχανικά και προϊόντα πετρελαίου. 
 
Συνεργασία Αιγύπτου και FAO 
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Γεωργίας Abdel Monem El 
Banna και ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) Hussein 
Gadain υπέγραψαν  στις αρχές Μαΐου δύο κείμενα συ-
νεργασίας ως μέρος ενός Κοινού προγράμματος για την 
αγροτική ανάπτυξη. Το πρώτο κείμενο αποσκοπεί στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας της ποιότητας και της ποσό-
τητας των καλλιεργειών στην επαρχία Fayoum. Το δεύ-
τερο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας στην Μεσογειακή 
πόλη Matrouh. 
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Αλλαγές σε σύστημα θεωρήσεων σε αλλοδαπούς ιδιο-
κτήτες ακινήτων 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, το αιγυ-
πτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στις 3.5 εισήγηση 
για τροποποίηση των ελάχιστων αξιών που απαιτούνται 
για την χορήγηση θεωρήσεων εισόδου και διαμονής ξέ-
νων υπηκόων οι οποίοι αγοράζουν κατοικίες στην χώρα. 
Πιο συγκεκριμένα, αναθεωρήθηκε προς τα άνω η ελάχι-
στη αξία κτήσης των ακινήτων που απαιτείται για την 
χορήγηση θεώρησης εισόδου και διαμονής διάρκειας 
ενός έτους από τα $50.000 στα $100.000, ενώ η ελάχι-
στη αξία κλιμακώνεται για θεωρήσεις μεγαλύτερης 
διάρκειας, φθάνοντας τα $400.000 για 5 έτη. Σύμφωνα 
με την σχετική ανακοίνωση, η ως άνω τροποποίηση ο-
φείλεται στις ανατιμήσεις που έλαβαν πρόσφατα χώρα 
στην εγχώρια αγορά ακινήτων.        

 
Αντικατάσταση ηγεσίας της οικονομικής ζώνης της 
Διώρυγας του Σουέζ  
Στις αρχές Μαΐου η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανέθεσε, με 
αιφνιδιαστικό τρόπο, την διοίκηση της οικονομικής ζώ-
νης της Διώρυγας Σουέζ στον πρόεδρο της Αρχής της 
Διώρυγας, Στρατηγό Mohammed Mamish, ο οποίος α-
ντικατέστησε τον μέχρι τότε, ιδιαίτερα επιτυχημένο, 
πρόεδρο της οικονομικής ζώνης, κ. Darwish.  
 
Ολοκλήρωση αξιολόγησης προόδου μεταρρυθμίσεων 
από κλιμάκιο του ΔΝΤ 
Στο διάστημα 30.4 έως 11.5, τεχνικό κλιμάκιο του ΔΝΤ 
επισκέφθηκε την Αίγυπτο με σκοπό την αξιολόγηση του 
προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλο-
ποιεί η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι το ΔΝΤ είχε 
επανειλημμένα εκφραστεί θετικά αναφορικά με την πρό-
οδο του αιγυπτιακού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η 
αξιολόγηση αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας 
αφ’ ενός των ανησυχιών του Ταμείου για την πορεία του 
πληθωρισμού αλλά και τον ρυθμό αποκατάστασης των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων, και αφ’ ετέρου των 
προσδοκιών ότι μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης αξιο-
λόγησης θα προχωρήσει η καταβολή της δεύτερης δόσης 
της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του Ταμείου προς την 
Αίγυπτο.  
Στις 12.5, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι επήλθε συμφωνία σε 
τεχνικό επίπεδο, που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την 
δεύτερη δόση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του Τα-
μείου προς την Αίγυπτο, ύψους $1,25 δισ., η οποία, κατά 
τον Αιγύπτιο Υπουργό Οικονομικών κ. Al-Garhy, αναμέ-
νεται να καταβληθεί έως τα τέλη προσεχούς Ιουνίου. Το 
ΔΝΤ εξήρε τις προσπάθειες της αιγυπτιακής κυβέρνησης 
και της Κεντρικής Τράπεζας με στόχο την επανεκκίνηση 
της οικονομίας, καθώς και το ευρύ μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα που αυτές υλοποιούν, ενώ συνέστησε στην Κε-
ντρική Τράπεζα να χρησιμοποιήσει την αύξηση των επι-
τοκίων ως μέσον συγκράτησης του πληθωρισμού. 
 

Όπως ανέφεραν εξάλλου εγχώρια οικονομικά δημοσιεύ-
ματα, σύμφωνα με πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
τρίτη και τελευταία δόση, ύψους $1 δισ., δανειακής διευ-
κόλυνσης της Τράπεζας προς την Αίγυπτο, συνολικού 
ύψους $3 δισ., για την δημοσιονομική στήριξη της χώ-
ρας, αναμένεται να καταβληθεί τον προσεχή Δεκέμβριο. 
Σημειωτέον ότι οι 2 προηγούμενες δόσεις της διευκόλυν-
σης είχαν καταβληθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα τον 
Σεπτέμβριο 2016 και τον Μάρτιο τρέχοντος έτους. 
 
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P επαναβεβαιώνει το 
αξιόχρεο της Αιγύπτου 
Σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης της Αιγύπτου από 
το ΔΝΤ, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & 
Poor’s (S&P) επαναβεβαίωσε στις 12.5 την βραχυπρό-
θεσμη και μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της 
χώρας, σε επίπεδο “B/B-” με σταθερές προοπτικές, επι-
σημαίνοντας την ισορροπία που υφίσταται μεταξύ των 
μακροοικονομικών κινδύνων που συνεπάγονται τα με-
γάλα ελλείμματα (δημοσιονομικό και εξωτερικών συ-
ναλλαγών), των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η χώ-
ρα από το ΔΝΤ και του προγράμματος διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση. 
 
Επισκέψεις Αιγυπτίου Προέδρου Al Sisi σε Κουβέιτ 
και Μπαχρέιν 
Στις αρχές Μαΐου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi 
πραγματοποίησε 2 διαδοχικές επισκέψεις στο Κουβέιτ 
και το Μπαχρέιν. Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός Τύπος, 
οι συναντήσεις και επαφές του Προέδρου με τις ηγεσίες 
των 2 χωρών, πέραν των πολιτικών θεμάτων, επικε-
ντρώθηκαν και σε ζητήματα διμερούς οικονομικής συ-
νεργασίας, προσέλκυσης εκατέρωθεν επενδύσεων και 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας με σκοπό την βελτίωση του 
οικονομικού περιβάλλοντος με σκοπό την άνθηση της 
επιχειρηματικότητας. Σημειωτέον ότι στο Μπαχρέιν ο 
Αιγύπτιος Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης (Economic Devel-
opment Council), με σκοπό την τόνωση της διμερούς 
οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.   
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Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα με χρηματοδότηση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου 
Εμπορίου & Βιομηχανίας στις 19.5, η Παγκόσμια Τρά-
πεζα, σε συντονισμό με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, 
προετοιμάζει την χρηματοδότηση νέου αναπτυξιακού 
προγράμματος στην χώρα, με κονδύλια ύψους $200 ε-
κατ., με σκοπό την στήριξη οικονομικών δραστηριοτή-
των εντάσεως εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα ανα-
μένεται να έχει τετραετή διάρκεια και να δημιουργήσει 
90 χιλ. άμεσες και 130 χιλ. έμμεσες θέσεις εργασίας με 
έμφαση στις φτωχές περιοχές της χώρας, όπως δήλωσε ο 
Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, 
μετά την συνάντησή του με τον αρμόδιο διευθυντή της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, κ. Jorgensen. Επιπλέον, στο 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται σεμινάρια επαγγελματικής 
κατάρτισης για 45 χιλ. νέους, καθώς και ανακαινίσεις 
σχολείων, κέντρων νεότητας, μονάδων υγειονομικής 
φροντίδας και κοινωνικής προστασίας.     
 
Σαουδαραβικά σχέδια για αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων στην Αίγυπτο 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου οικονομικού 
Τύπου, στο πλαίσιο συνάντησης της Αιγύπτιας Υπουρ-
γού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr με 
μεγάλους σαουδαραβικούς επενδυτικούς ομίλους στις 
19.5 στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της Ισλαμι-
κής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) στην Τζέντα, εκφρά-
στηκε από πλευράς σαουδαραβικών ομίλων η επιθυμία 
για σταδιακή αύξηση των επενδύσεων προς την Αίγυπτο 
στα –υπέρογκα- επίπεδα πλησίον των $51 δισ. Έμφαση 
δίνεται από πλευράς Σαουδαράβων επενδυτών σε ανα-
πτυξιακά projects στους κλάδους γεωργίας, βιομηχανί-
ας, τουρισμού, ενέργειας, αγοράς ακινήτων, αλλά και 
στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας Σουέζ, καθώς και 
σε άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται 
στην χώρα. Σημειώνεται ότι το τρέχον ύψος των σαου-
δαραβικών ιδιωτικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχε-
ται σε $6 δισ. Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, η κα Nasr, στην διάρκεια του ταξιδιού της στην 
Τζέντα, υπέγραψε επίσης μνημόνιο κατανόησης με την 
Islamic Corporation for the Development of the Private 
Sector (ICD), με σκοπό την χρηματοδότηση έργων υπο-
δομής στην Αίγυπτο.   
 
 
Χρηματοδοτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας προς 
την Αίγυπτο 
Στα τέλη Μαΐου, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & 
Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr και ο Υπουργός Οικιστι-
κής Ανάπτυξης κ. Madbouly συναντήθηκαν με τον Α-
ντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, αρμόδιο για τις 
χώρες Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής, κ. Ghanem και με 
τον διευθυντή για θέματα Αιγύπτου κ. Alam, και συζή-
τησαν τις λεπτομέρειες για την λήψη της 3ης δόσης, 
ύψους $1 δισ., δανειακής διευκόλυνσης της Τράπεζας 
προς την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $3 δισ., για την 
δημοσιονομική στήριξη της χώρας.  

Σημειώνεται ότι η εκταμίευση της 3ης δόσης αναμένεται 
να καταβληθεί προς τα τέλη του τρέχοντος έτους και να 
χρησιμοποιηθεί για στήριξη του προγράμματος οικονο-
μικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της αιγυπτιακής 
κυβέρνησης, φαίνεται ωστόσο πως η αιγυπτιακή πλευρά 
προσπαθεί να επισπεύσει την λήψη της. Η Αίγυπτος 
συμφώνησε εξάλλου με την Παγκόσμια Τράπεζα την 
έλευση κλιμακίου της δεύτερης στην διάρκεια του Ιου-
νίου, με σκοπό τον εντοπισμό νέων επενδυτικών σχεδί-
ων προς χρηματοδότηση, καθώς και νέων τρόπων περαι-
τέρω ενίσχυσης του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην 
ανάπτυξη της Αιγύπτου.  
 
Συζητήσεις Αιγύπτου με Ε.Ε. και Γαλλία για συνερ-
γασία στην γεωργία 
Στα τέλη Μαΐου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Γεωργίας κ. El-
Banna συναντήθηκε με αντιπροσωπείες της Ε.Ε. και της 
Agence Française de Développement (AFD) και συζή-
τησε μαζί τους προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρού και μεσαίου μεγέθους 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στην διαχείριση 
των υδάτινων πόρων που προορίζονται για άρδευση και 
αγροτικές χρήσεις. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. ήδη υλοποιεί 
προγράμματα τεχνικής βοήθειας και παρέχει χρηματο-
δότηση για την χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα 
διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσης σε αγροτικές πε-
ριοχές, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος για την 
μεταρρύθμιση του τομέα διαχείρισης υδάτων στην Αίγυ-
πτο (Water Sector Reform Program).    
 
Δηλώσεις διοικητή Κεντρικής Τράπεζας περί εισρο-
ών ξένων επενδύσεων 
Σε δηλώσεις του στα τέλη Μαΐου, ο διοικητής της Κε-
ντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) κ. Amer, ανέφερε 
ότι σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας από την απόφαση 
αύξησης των επιτοκίων αναφοράς στις 21.5, έχουν κα-
ταγραφεί ασυνήθιστα υψηλές εισροές ξένων επενδυτι-
κών κεφαλαίων της τάξεως των $850 εκατ., ενώ το αμέ-
σως προσεχές διάστημα αναμένονται πρόσθετες εισροές 
που θα φέρουν το συνολικό ύψος των εισερχόμενων 
ξένων επενδύσεων στο τέλος Μαΐου στα επίπεδα του $1 
δισ. Οι εν λόγω δηλώσεις του κ. Amer ήλθαν ως απά-
ντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε η αιγυπτιακή κυβέρ-
νηση από μερίδα οικονομικών αναλυτών, οι οποίοι υπο-
στήριξαν ότι η αύξηση των επιτοκίων αναφοράς θα επη-
ρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις. 
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Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης από την 
EBRD 
Στις 28.5, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διε-
θνούς Συνεργασίας κα Nasr, μαζί με τον Υπουργό Οικι-
στικής Ανάπτυξης κ. Madbouly και τους προέδρους της 
εθνικής εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της Αιγύ-
πτου (HCWW) και της τοπικής θυγατρικής της στο Fay-
oum, υπέγραψαν με την αρμόδια διευθύντρια της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης 
(EBRD) κα Heckman χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 
€186 εκατ., για την υλοποίηση προγράμματος ανάπτυ-
ξης συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων στην επαρ-
χία Fayoum. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφοδιάσει με 
σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης άνω του 1 εκατ. κατοί-
κους της εν λόγω επαρχίας, καθώς και να μειώσει τα 
επίπεδα ρύπανσης της λίμνης Qarun, η οποία μέχρι σή-
μερα γίνεται δέκτης των απορριπτόμενων λυμάτων. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή 8 μονάδων 
κατεργασίας υγρών λυμάτων, καθώς και την επέκταση 
και αποκατάσταση 17 συνολικά υφιστάμενων μονάδων. 
Επίσης, περιλαμβάνει την επέκταση του αποχετευτικού 
δικτύου και την αγορά εξοπλισμού για τις μονάδες που 
θα κατασκευαστούν ή επεκταθούν. 
 
Κύρωση νέας νομοθεσίας για την λειτουργία των 
ΜΚΟ στην Αίγυπτο 
Στις 29.5 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε νέα 
νομοθεσία που θα διέπει την οργάνωση και λειτουργία 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην χώρα, ο 
οποίος είχε προηγουμένως ψηφισθεί από το αιγυπτιακό 
κοινοβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Η νέα νομοθεσία 
περιορίζει το εύρος επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων των 
αιγυπτιακών ΜΚΟ αυστηρά σε έργα αναπτυξιακού και 
κοινωνικού χαρακτήρα, απαγορεύοντας ρητώς την ενα-
σχόληση με ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφά-
λειας και της δημόσιας τάξης. Σημειωτέον ότι ορίζεται 
μεταβατική περίοδος ενός έτους για την συμμόρφωση 
των αιγυπτιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολι-
τών προς τη νέα νομοθεσία. 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
Οικονομική στήριξη της African Export-Import 
Bank προς την Αίγυπτο 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Μαΐου, η 
African Export-Import Bank (Afreximbank) προχώρησε 
σε συμφωνία παροχής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
προς την μεγαλύτερη τράπεζα της Αιγύπτου, National 
Bank of Egypt (NBE), ύψους $300 εκατ., με σκοπό την 
στήριξη των προσπαθειών εκβιομηχάνισης της οικονο-
μίας της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην χρηματοδό-
τηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.    

Άνοδος της εγχώριας ρευστότητας τον Μάρτιο 
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), η εγχώρια προσφορά χρήμα-
τος αυξήθηκε τον Μάρτιο τρέχοντος έτους κατά 4,68% 
(ήτοι κατά EGP123,1 δισ.) έναντι του Φεβρουαρίου, στα 
επίπεδα των EGP2,75 τρισ. Σε ετήσια βάση, τα επίπεδα 
εγχώριας ρευστότητας αυξήθηκαν κατά 38,4% τον Μάρ-
τιο 2017. Σημειώνεται ότι από την άλλη, ο ρυθμός καθα-
ρής αύξησης των εγχώριων στοιχείων ενεργητικού κατέ-
γραψε τον Μάρτιο τρέχοντος έτους επιβράδυνση κατά 
36,3% έναντι του Φεβρουαρίου, με την αξία αυτών να 
ανέρχεται σε EGP2,79 τρισ.    
 
Οδηγίες Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου σχετικά με 
γραφεία συναλλάγματος 
Στις αρχές Μαΐου, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
(CBE) εξέδωσε οδηγίες προς τα εγχώρια τραπεζικά ι-
δρύματα, υποχρεώνοντάς τα να συναλλάσσονται με έως 
7 το πολύ γραφεία-ανταλλακτήρια συναλλάγματος (από 
τα 92 που λειτουργούν συνολικά στην χώρα). Παράλλη-
λα τους επέτρεψαν τρίμηνη μεταβατική περίοδο προ-
σαρμογής, με την υποχρέωση να της καταθέτουν τις 
σχετικές συμβάσεις που συνάπτουν με γραφεία συναλ-
λάγματος.    
 
Αναμενόμενη άρση περιορισμών μεταφοράς κεφα-
λαίων από την CBE  
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της κ. 
Amer, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) προτίθεται 
σύντομα να άρει το όριο, ύψους $100.000 ετησίως, που 
ισχύει για διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων φυσικών 
προσώπων σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Ο εν λόγω 
περιορισμός είχε επιβληθεί μετά το ξέσπασμα της πολι-
τικής κρίσης στην χώρα το 2011, σε μία προσπάθεια 
αποτροπής της φυγής αιγυπτιακών κεφαλαίων στο εξω-
τερικό. Σύμφωνα με τον κ. Amer, «σήμερα δεν υφίστα-
ται ανάγκη για επιβολή ανώτατων ορίων στις μεταφορές 
συναλλάγματος». Σημειώνεται ότι η άρση –έως τον Ιού-
νιο τ.ε.- του εν λόγω περιορισμού, όπως και εκείνου που 
ισχύει για την μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό προς 
χρηματοδότηση εισαγωγών μη βασικών αγαθών, ύψους 
$50.000 μηνιαίως που έχει πλήξει ιδιαίτερα τις εισαγω-
γικές επιχειρήσεις, αποτελούν δεσμεύσεις της Αιγύπτου 
προς το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την παρο-
χή από το Ταμείο εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκό-
λυνσης ύψους $12 δισ. προς την χώρα.        
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου αυξάνει τα επιτόκια 
αναφοράς 
Στις 21.5, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) 
της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου αποφάσισε, σε συνέ-
χεια των σχετικών συστάσεων του ΔΝΤ στην κατεύθυν-
ση τιθάσευσης του πληθωρισμού, να αυξήσει τα επιτό-
κια αναφοράς κατά 200 μονάδες βάσης, καθορίζοντάς 
τα στο 16,75% για το επιτόκιο καταθέσεων, στο 17,75% 
για το επιτόκιο χορηγήσεων και στο 17,25% για το κύ-
ριο επιτόκιο. Σημειώνεται ότι στόχο της Κεντρικής Τρά-
πεζας αποτελεί η μείωση του πληθωρισμού στα επίπεδα 
του 13% έως τα τέλη του 2018 και σε μονοψήφια επίπε-
δα στην συνέχεια. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, 
η εν λόγω απόφαση αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά 
τις επενδύσεις, το εγχώριο χρέος και το δημοσιονομικό 
έλλειμμα. 
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Εφαρμογή τέλους χαρτοσήμου στις χρηματι-
στηριακές συναλλαγές 
Σύμφωνα με δήλωση του Αιγύπτιου Υφυπουργού Οικο-
νομικών κ. Al-Mounir στα μέσα Μαΐου, από τις αρχές 
Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του τέλους 
χαρτοσήμου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, με συ-
ντελεστές 0,125% στο πρώτο έτος εφαρμογής του, 
0,15% και του 0,175% κατά το δεύτερο και τρίτο έτος 
εφαρμογής του, αντίστοιχα. Η σχετική νομοθεσία ψηφί-
στηκε στα μέσα Μαΐου από την αρμόδια επιτροπή του 
αιγυπτιακού κοινοβουλίου.  
 
Έγκριση νομοθεσίας που τροποποιεί την λειτουργία 
Χρηματιστηρίου 
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Χρηματιστηρί-
ου Αιγύπτου κ. Omran στις 25.5, το αιγυπτιακό υπουρ-
γικό συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις της νομοθεσίας 
που διέπει την λειτουργία της χρηματιστηριακής αγο-
ράς. Κατά τον κ. Omran, οι εν λόγω τροποποιήσεις αφο-
ρούν την θητεία του προέδρου του Χρηματιστηρίου (4 
έτη, ανανεώσιμη για ακόμη 4), καθώς και την δυνατότη-
τα εκπροσώπησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων στο 11μελές διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστη-
ρίου με 1 έδρα.  
 
Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 59,6% των 
τραπεζικών πιστώσεων (στοιχεία 1.2017) 
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μηνός Ιανουαρίου 2017, ο 
επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 59,6% των συνο-
λικών τραπεζικών πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις 
προς όλους τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Ιανουα-
ρίου 2017 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 69,6% σε σύ-
γκριση με τον Ιανουάριο του 2016, ανερχόμενες συνολι-
κά σε EGP1,35 τρισ. Από την άλλη, το ύψος των συνολι-
κών καταθέσεων στις τράπεζες σημείωσε ως τα τέλη Ια-
νουαρίου 2017 αύξηση κατά 47,1% έναντι του Ιανουαρί-
ου 2016, ανερχόμενο σε EGP2,82 τρισ., εκ των οποίων 
ποσοστό 61,7% αντιπροσώπευσαν οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών. 
Σημειώνεται εξάλλου ότι στα τέλη Μαΐου η Κεντρική 
Τράπεζα Αιγύπτου ανακοίνωσε την εκκίνηση πρωτοβου-
λίας, συνολικού ύψους χρηματοδοτήσεων προς τον εγχώ-
ριο τραπεζικό τομέα της τάξεως των EGP30 δισ., με στό-
χο την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών προκειμένου 
να χρηματοδοτούν μικροεπιχειρήσεις. Σύμφωνα με σχετι-
κές δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κ. 
Amer, σκοπός του εγχειρήματος είναι η μεγέθυνση του 
χρηματοδοτικού χαρτοφυλακίου των αιγυπτιακών τραπε-
ζών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ανέρχεται 
σήμερα σε επίπεδο λίγο άνω των EGP100 δισ., στο επί-
πεδο των EGP400 δισ. κατά τους προσεχείς μήνες. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 

3η συνάντηση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος-
Αιγύπτου (Κάιρο, 3.5.2017) 
 
Την Τετάρτη 3 Μαΐου,  με την παρουσία του Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, πραγματοποιήθηκε 
στο Κάιρο  η 3η συνάντηση του Επιχειρηματικού Συμ-
βουλίου Ελλάδος – Αιγύπτου. Οι δύο πλευρές εκπροσω-
πήθηκαν από τους συμπροέδρους των δύο σκελών κ.κ. 
Ιωάννη Γιώτη και Hani Berzi, αντίστοιχα.  
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης επισκέφθηκε την 
Αίγυπτο επιχειρηματική αποστολή από την Ελλάδα η 
οποία διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ. Τα μέλη της αποστο-
λής απαρτίζονταν από  εκπροσώπους 17 ελληνικών επι-
χειρήσεων οι οποίες αντιπροσώπευαν τους κλάδους τρο-
φίμων, δομικών υλικών, φαρμακευτικών, κατασκευών, 
τηλεπικοινωνιών, ηλιακών συστημάτων, διαχείρισης 
υδάτων, υπηρεσιών logistics και μεταφορών.  
Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης που ακολούθησε τη Συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε επιχειρηματικό φόρουμ με 
εκατέρωθεν παρουσιάσεις θεμάτων οικονομικού ενδια-
φέροντος και στη συνέχεια συναντήσεις των εκπροσώ-
πων των ελληνικών επιχειρήσεων με ομόλογες αιγυπτια-
κές (Β2Β). Στις εν λόγω επαφές συμμετείχαν 30 περίπου 
αιγυπτιακές επιχειρήσεις από αντίστοιχους κλάδους. 
Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 4 Μαΐου, πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στην πόλη Ain 
Sokhna επί της Ερυθράς Θαλάσσης, έδρα του φορέα 
επενδύσεων της οικονομικής ζώνης της Διώρυγας του 
Σουέζ (Suez Special Economic Zone). Το σχετικό πρό-
γραμμα περιέλαβε ενημέρωση για τη λειτουργία και 
τους σκοπούς της εν λόγω Αρχής και εν συνεχεία ξενά-
γηση στο χώρο της Οικονομικής (ελεύθερης) Ζώνης, 
στις λιμενικές εγκαταστάσεις καθώς και σε επιχείρηση 
εγκατεστημένη στο τμήμα που έχει εκχωρηθεί προς εκ-
μετάλλευση στην Κίνα. Την αποστολή συνόδευσε στέ-
λεχος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου.  
Κατά το σκέλος των επιχειρηματικών συναντήσεων 
(Β2Β) υπήρξαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις αν και ο α-
ριθμός των ενδιαφερθέντων αιγυπτίων επιχειρηματιών 
ήταν σχετικά περιορισμένος. Επιπλέον επαφές είχαν τα 
μέλη της αποστολής και κατά τη διάρκεια της δεξίωσης 
την οποία παρέθεσε ο Πρέσβυς στην πρεσβευτική κα-
τοικία προς τιμήν του κ. Υφυπουργού. 
Σημειωτέον ότι από αιγυπτιακής πλευράς την εν λόγω 
συνάντηση και τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαί-
σιό της, διοργάνωσε ο επιχειρηματικός φορέας ΕΒΑ 
(Egyptian Businessmen’s Association) στις αίθουσες 
του οποίου φιλοξενήθηκαν και οι επιχειρηματικές επα-
φές (Β2Β). 
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Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 
στην επιτυχή οργάνωση και ευόδωση των σκοπών της 
αποστολής ιδίως δε μέσω της οργάνωσης συναντήσεων 
μελών της με αιγυπτιακές εταιρείες, τόσο συμπληρωμα-
τικά με τις επαφές Β2Β που έλαβαν χώρα στο ΕΒΑ όσο 
και ανεξάρτητα από αυτές, για όσες από τις ελληνικές 
εταιρείες εκδήλωσαν σχετική επιθυμία. Όλο το προσω-
πικό του Γραφείου μας βρισκόταν εξ άλλου στο χώρο 
της εκδήλωσης τεθέν στη διάθεση της αποστολής. 
Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Έλληνα Υφυπουργού, ο 
οποίος ηγήθηκε της αποστολής, ο κ. Κουίκ απευθύνθηκε 
κατ’ αρχάς με χαιρετισμό στο άνοιγμα της εκδήλωσης 
και κατόπιν και στο κλείσιμό της - από κοινού με τον 
Αιγύπτιο Υπουργό Εμπορίου κ Tarek Kabil -  με τον 
οποίο είχε στη συνέχεια ιδιαίτερη συνάντηση. Κατά τη 
συνομιλία των δύο Υπουργών συζητήθηκαν μεταξύ 
άλλων θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και επιβεβαιώ-
θηκε η βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς 
συνεργασίας στον ευρύτερο εμπορικό και επιχειρηματι-
κό τομέα. Τέλος, ο κ. Υφυπουργός, στο πλαίσιο της εν 
θέματι εκδήλωσης, συνάντησε και είχε συνομιλία με 
μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΑ καθώς και με επιχειρηματίες, 
ενθαρρύνοντάς τους να διευρύνουν τις συναλλαγές τους 
με την Ελλάδα και να διερευνήσουν τη δυνατότητα συ-
νεργασίας στον επενδυτικό τομέα. Επιπλέον, στον κ. 
Υφυπουργό δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθεί και να 
συζητήσει αναλυτικά με επιχειρηματίες και εκπροσώ-
πους κρατικών και ιδιωτικών επιχειρηματικών φορέων 
κατά την διάρκεια της προαναφερθείσας δεξίωσης που 
παρέθεσε η Πρεσβεία στην Πρεσβευτική κατοικία το 
βράδυ της Τετάρτης 3 Μαΐου. 
 
 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιθυμούν να δοκιμάσουν 
την τύχη τους στα μεγάλα έργα 
Καθώς η κυβέρνηση εργάζεται για το σχέδιό της με στό-
χο την υλοποίηση των μεγάλων έργων (Mega Projects), 
οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αίγυπτο ελπίζουν να 
έχουν το μερίδιό τους από το μεγάλο κέικ μέσω κάλυψης 
που θα παρέχουν σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις που 
θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των έργων. Οι ασφαλι-
στικές εταιρείες επιδιώκουν επίσης να επεκταθούν γεω-
γραφικά έξω από το Κάιρο, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Δέλτα και της Άνω Αιγύπτου. 
Ο Mohamed Abdel Gawwad, διευθύνων σύμβουλος της 
Orient Takaful Insurance, αναμένει ότι ο ασφαλιστικός 
τομέας θα αναπτυχθεί φέτος με την παροχή υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών στο πλαίσιο των μεγάλων έργων που 
σχεδιάζει να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Τα έργα υποδομής 
και οι νέες ανακαλύψεις πετρελαίου ακούγονται σαν 
σπουδαίες προσφορές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
πόσο μάλλον το έργο της νέας διοικητικής πρωτεύουσας, 
δήλωσε ο καθηγητής Abdel Gawwad στην καθημερινή 
οικονομική έκδοση "Al Borsa". Ο κ. Gawwad είπε ότι η 
εταιρεία του έχει σχέδιο για την παροχή ασφάλισης μη-
χανικών για μια σειρά έργων, μεταξύ των οποίων δύο 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη νέα διοικητική πρωτεύ-
ουσα και στην περιοχή Burullus. 

Η Orient Takaful Insurance εργάζεται επίσης για να επε-
κταθεί στην Άνω Αίγυπτο ως μέρος μιας στρατηγικής 
2016-2019 που εγκρίθηκε από την μητρική της εταιρείας 
στα ΗΑΕ, πρόσθεσε ο Abdel Gawwad. 
Ο Ahmed Shehab, γενικός διευθυντής της Suez Canal 
Insurance, είπε ότι μερικές ασφαλιστικές εταιρείες είχαν 
ενεργήσει για να αλλάξουν τη στρατηγική τους μετά την 
απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τον αυ-
ξημένο ρυθμό πληθωρισμού και τις αυξήσεις των τιμών, 
και φυσικά την αύξηση στους φόρους. Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες είχαν ήδη περιγράψει ένα σχέδιο για ασφάλι-
στρα πριν από τις πρόσφατες αλλαγές στο οικονομικό 
τοπίο, δήλωσε ο κ. Shehab, σημειώνοντας ότι αυτό συνε-
παγόταν επαναξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων 
ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις νέες τιμές μετά την α-
πελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αναμένει 
τα ασφάλιστρα να αυξηθούν κατά 20%, εάν οι πελάτες 
αποδεχθούν την επανεκτίμηση. 
Ο Ahmed Morsi, διευθύνων σύμβουλος της Αιγυπτιακής 
Ασφαλιστικής Εταιρείας Takaful (Property), μίλησε για 
μια "κάπως ομιχλώδη" προοπτική για τον ασφαλιστικό 
τομέα το 2017. Η αξία των αποζημιώσεων προς τους πε-
λάτες είναι πιθανό να αυξηθεί έως το τέλος του τρέχο-
ντος έτους, ώστε να καλύψει και να ξεπεράσει την αξία 
των ασφαλίστρων μετά την επανεκτίμηση των στοιχείων 
του ενεργητικού, δήλωσε ο κ. Morsi. Είναι σαφές ότι η 
ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου επηρεάζεται από τα 
επαναλαμβανόμενα ατυχήματα και τις αποζημιώσεις. 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

 
 
Αιγυπτιακές τράπεζες χορηγούν κονδύλια για ανά-
πτυξη υποδομών στο Κάιρο 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Μαΐου, η 
Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Τραπεζών (FEB) υπέγραψε 
πρόσφατα πρωτόκολλο συνεργασίας με το Τμήμα Στρα-
τιωτικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων και τις περιφέρειες του Καΐρου και της Γκίζα, 
για την χρηματοδότηση έργων υποδομής στις περιοχές 
Helwan, Badrashin και Manishiet Al Qanater της μητρο-
πολιτικής περιοχής Καΐρου. Τα κονδύλια που αναμένε-
ται να διατεθούν από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα στα 
εν λόγω projects υπολογίζονται σε EGP170 δισ. και 
έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος των παράτυπων φτωχών οικισμών του Καΐρου. 
Σημειώνεται ότι ο εγχώριος τραπεζικός τομέας θα συ-
νεισφέρει, πέραν των ως άνω κονδυλίων, και τεχνική 
βοήθεια για την ισόρροπη ανάπτυξη των ανωτέρω πε-
ριοχών, καθώς και για την επιμόρφωση του επιτόπιου 
ανθρώπινου δυναμικού.        
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Πιθανή αναβίωση του σχεδίου κινεζικών επενδύσεων 
στη νέα πρωτεύουσα 
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος στα 
τέλη Μαΐου, τα Υπουργεία Επενδύσεων & Διεθνούς 
Συνεργασίας, καθώς και Οικιστικής Ανάπτυξης, βρίσκο-
νται εκ νέου σε συνομιλίες με τον μεγάλο κινεζικό 
όμιλο China Fortune Land Development Company, προ-
κειμένου αυτός να επανέλθει στο επενδυτικό έργο κατα-
σκευής νέας διοικητικής πρωτεύουσας, συνεισφέροντας 
κεφάλαια ύψους $20 δισ., συγκεκριμένα στην κατα-
σκευή συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών, βιομηχα-
νικής ζώνης, σχολείων, πανεπιστημίου και χώρων ανα-
ψυχής. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω μεγάλος κινεζικός 
όμιλος, όπως και ο κρατικός όμιλος China State Con-
struction Engineering Company είχαν υπογράψει προκα-
ταρκτικές συμφωνίες με την αιγυπτιακή κυβέρνηση 
στην διάρκεια του 2016 για πραγματοποίηση επενδύσε-
ων σε κατασκευή υποδομών στη νέα διοικητική πρωτεύ-
ουσα, ωστόσο στα τέλη του 2016 και τις αρχές του 2017 
το κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον αποσύρθηκε, ως α-
ποτέλεσμα διαφωνιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, 
μετατοπίζοντας το επενδυτικό και κατασκευαστικό βά-
ρος υλοποίησης των έργων σχεδόν εξ ολοκλήρου σε 
αιγυπτιακούς ομίλους. Όπως σημείωσε ο οικονομικός 
Τύπος, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς 
Συνεργασίας κας Nasr, κατά την πρόσφατη επίσκεψή 
της στην Κίνα στο πλαίσιο της συνάντησης κορυφής της 
πρωτοβουλίας του «Νέου Δρόμου του Μετα-
ξιού» (Πεκίνο, 14-15.5), εκμεταλλευόμενη την ευκαιρί-
α, επισκέφθηκε και συζήτησε με τους υπεύθυνους της 
China Fortune Land Development τις προοπτικές και 
τους όρους για την ενδεχόμενη επάνοδό της στην υλο-
ποίηση του μεγάλου επενδυτικού έργου δημιουργίας της 
νέας διοικητικής πρωτεύουσας, σε απόσταση 60 χλμ. 
ανατολικά του Καΐρου. Η αιγυπτιακή πλευρά προσδοκά 
ότι η συμφωνία που θα επαναφέρει το κινεζικό επενδυ-
τικό ενδιαφέρον στο έργο θα έχει επιτευχθεί έως το τέ-
λος του 2017.    
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Ενεργειακή στρατηγική Αιγύπτου για την περίοδο 
2018-2030 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου στα 
μέσα Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έδωσε στην δη-
μοσιότητα τις γενικές γραμμές της ενεργειακής στρατη-
γικής της, η υλοποίηση της οποίας θα ξεκινήσει το 
2018, με χρονικό ορίζοντα έως το 2030. Κατά τα δημο-
σιεύματα, οι κλάδοι πετρελαίου / φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούν επενδύσεις της τάξεως 
των $75 δισ. έως το 2022, εκ των οποίων τα $30 δισ. 
αφορούν τον πετρελαϊκό κλάδο –με έμφαση στην ανά-
πτυξη και αξιοποίηση των κοιτασμάτων αερίου βορείως 
της Αλεξάνδρειας-και τα $45 δισ. τον κλάδο παραγωγής 
και διανομής ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τον Υπουργό 
Πετρελαίου κ. El Molla «στόχο της κυβέρνησης αποτε-
λεί η επίτευξη, έως το 2030, μίας ανταγωνιστικής οικο-
νομίας με διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, με 
έμφαση στην καινοτομία, την τεχνογνωσία και την κοι-
νωνική δικαιοσύνη».    

Αύξηση κρατικών κονδυλίων για εισαγωγές φυσικού 
αερίου το 2018 
Σύμφωνα με πηγές της κρατικής εταιρείας πετρελαίου 
(EGPC), το αιγυπτιακό κράτος αύξησε τα δημόσια κον-
δύλια που προορίζονται για χρηματοδότηση εισαγωγών 
φυσικού αερίου το 2018 κατά $500 εκατ., ανεβάζοντας 
τα συνολικά κονδύλια στα $3 δισ., στοχεύοντας στην 
μείωση της απόστασης που χωρίζει το επίπεδο της εγχώ-
ριας παραγωγής αερίου και των αναγκών των ηλεκτρο-
παραγωγικών μονάδων της χώρας. Κατά τις ίδιες πηγές, 
η Αίγυπτος θα σταματήσει να εισάγει αέριο όταν το επί-
πεδο της εγχώριας παραγωγής φθάσει τα 6 δισ. κ.π. φυ-
σικού αερίου και τα 28,5 χιλ. βαρέλια συμπυκνωμάτων 
αερίου ημερησίως. 
 
Η Αίγυπτος υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σε ισραηλινή εταιρεία 
Όπως ανέφεραν κλαδικά δημοσιεύματα αρχών Μαΐου, 
με πρόσφατη απόφασή του ελβετικό δικαστήριο υποχρε-
ώνει την Αίγυπτο να καταβάλει αποζημίωση της τάξεως 
των $2 δισ. στον ισραηλινό όμιλο Ampal-American Is-
rael Corporation, για ζημίες που αυτός υπέστη εξαιτίας 
της διακοπής παροχής αιγυπτιακού φυσικού αερίου στο 
Ισραήλ που έλαβε χώρα το 2012. Σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές, η αιγυπτιακή πλευρά προτίθεται να δια-
πραγματευθεί απ’ ευθείας συμβιβαστική συμφωνία με 
τον ισραηλινό όμιλο, μετά την αρνητική για τα αιγυ-
πτιακά συμφέροντα απόφαση του δικαστηρίου.      
 
Ξεκινούν οι φορτώσεις ιρακινού πετρελαίου προς Αί-
γυπτο 
Σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα, βασισμένα σε 
ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ στις 
4.5, έχουν ξεκινήσει, όπως αναμενόταν, οι φορτώσεις 
ιρακινού πετρελαίου προς την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της 
σχετικής πρόσφατης διμερούς συμφωνίας που προβλέ-
πει την εισαγωγή 12 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου πε-
τρελαίου από το Ιράκ σε ετήσια βάση, με δυνατότητα 
ανανέωσης. Το πρώτο φορτίο, σύμφωνα με το ιρακινό 
Υπουργείο Πετρελαίου και την αιγυπτιακή κρατική ε-
ταιρεία πετρελαίου (EGPC), περιλαμβάνει 2 εκατ. βαρέ-
λια αργού πετρελαίου, και αναμένεται να παραδοθεί στα 
μέσα Μαΐου. 
 
Ιδιωτικοποίηση της Engineering for the Petroleum 
& Process Industries-Enppi  
Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος στα μέσα 
Μαΐου, προχωρά η ιδιωτικοποίηση της κρατικής κατα-
σκευαστικής / τεχνικής εταιρείας έργων του κλάδου πε-
τρελαιοειδών, Enppi. Συγκεκριμένα, 3 επενδυτικές τρά-
πεζες, οι CI Capital, Beltone Financial (αιγυπτιακών 
συμφερόντων) και Arqaam Capital (εμιρατινών συμφε-
ρόντων) αναμένεται να διαγωνιστούν για την απόκτηση 
πακέτου μετοχών της Enppi μέσω της διαδικασίας αρχι-
κής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ) στο Χρηματιστήριο Αι-
γύπτου, και να καταθέσουν σχετικές προσφορές στον 
σύμβουλο της ιδιωτικοποίησης, την κρατική επενδυτική 
τράπεζα NI Capital. Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού 
Υπουργείου Πετρελαίου, αναμένεται να διατεθεί στο 
Χρηματιστήριο μερίδιο 24% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Enppi, το 97% του οποίου κατέχει σήμερα η κρατι-
κή εταιρεία πετρελαίου, EGPC.   

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 1  



 

 

 
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7  

 

 

Εκκίνηση παραγωγής αερίου από τα κοιτάσματα του 
Δυτικού Δέλτα 
Στις 10.5, o Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi παρέστη στην 
τελετή που σηματοδότησε την εκκίνηση της παραγωγής 
αερίου από τα κοιτάσματα του Δυτικού Δέλτα, στα ανοι-
κτά βορείως της Αλεξάνδρειας, τα οποία προβλέπεται ότι 
θα καλύψουν –όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις ανά-
πτυξής τους- πλησίον του 25% των αναγκών της χώρας 
σε αέριο. Η εξόρυξη του αερίου από τα εν λόγω κοιτά-
σματα γίνεται σε συνεργασία με τον βρετανικό πολυεθνι-
κό όμιλο BP και τον γερμανικό DEA. Το εκτιμώμενο 
μέγεθος των κοιτασμάτων, μετά την ολοκλήρωση της α΄ 
φάσης ανάπτυξής τους,  ανέρχεται σε 5 τρισ. κ.π. και 55 
εκατ. βαρέλια συμπυκνωμάτων αερίου, ενώ η πλήρης 
παραγωγική δυναμικότητά τους εκτιμάται σε 1,2 δισ. κ.π. 
αερίου ημερησίως, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέ-
ταρτο της σημερινής παραγωγής της Αιγύπτου. Σημειω-
τέον ότι η παραγωγή στα πρώτα 2 από τα 5 συνολικά 
κοιτάσματα της περιοχής (Taurus & Lybra) έχει ξεκινή-
σει από τα τέλη Μαρτίου. Ο Πρόεδρος Al Sisi παρότρυνε 
τους ως άνω εμπλεκόμενους ομίλους να έχουν ολοκλη-
ρώσει την β΄ φάση ανάπτυξης των κοιτασμάτων εντός 
του 2018. 
 
Σταδιακή αποπληρωμή χρεών προς διεθνείς πετρελα-
ϊκές εταιρείες 
Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας Αιγύπτου (CBE) κ. Amer στις 16.5, η Αίγυπτος 
πρόσφατα κατέβαλε ποσόν $750 εκατ. έναντι συσσω-
ρευμένων χρεών της προς διεθνείς πετρελαϊκούς ομί-
λους, ενώ προτίθεται να προχωρήσει στην αποπληρωμή 
ακόμη $750 εκατ. στις αρχές Ιουνίου, περιορίζοντας 
έτσι κατά $1,5 δισ. το μέχρι σήμερα σύνολο των χρεών 
της προς τους εν λόγω ομίλους, ύψους $3,5 δισ. 
 
Σχεδιαζόμενες επενδύσεις εταιρείας διανομής ηλε-
κτρισμού του Βορείου Καΐρου  
Όπως ανέφεραν πρόσφατα κλαδικά δημοσιεύματα, η 
τοπική εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού Βορείου Καΐρου 
(North Cairo Electricity Distribution Co.) σχεδιάζει να 
επενδύσει κατά το προσεχές οικονομικό έτος (2017/18) 
κεφάλαια ύψους EGP638 εκατ. με σκοπό να κατασκευ-
άσει τουλάχιστον 2 νέα κέντρα ενεργειακού ελέγχου, 
καθώς και να ανακαινίσει τα πεπαλαιωμένα δίκτυα δια-
νομής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αυξημένα επί-
πεδα ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας. Σημειώνεται 
ότι η εταιρεία διαθέτει σήμερα 2 κέντρα ενεργειακού 
ελέγχου, διανέμει ρεύμα σε 4,3 εκατ. συνδρομητές και 
κατέχει 60 σταθμούς διανομής που υποστηρίζονται από 
πλησίον των 16.720 μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.  
 
 
 

Σημαντικές εξοικονομήσεις θα προσφέρουν τα νέα 
κοιτάσματα αερίου 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Προέ-
δρου, κ. Al Sisi, τα νέα, σε φάση ανάπτυξης κοιτάσματα 
αερίου, κυρίως εκείνα του Zohr, του Ανατολικού και 
του Δυτικού Δέλτα, εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 
στην χώρα κονδύλια πλησίον των $3,6 δισ. ετησίως 
όταν φθάσουν σε επαρκή επίπεδα παραγωγικής δυναμι-
κότητας. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος στοχεύει στην επί-
σπευση της παραγωγής φυσικού αερίου από τα ανωτέρω 
κοιτάσματα, με σκοπό να σταματήσει τις εισαγωγές αε-
ρίου έως το έτος 2019. Περαιτέρω, ο Υπουργός Πετρε-
λαίου κ. El Molla δήλωσε στα μέσα Απριλίου ότι η ανά-
πτυξη του κοιτάσματος Zohr προχωρά κανονικά και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το οποίο προβλέπει σε 
πρώτη φάση την παραγωγή πλησίον του 1 δισ. κ.π. αερί-
ου ημερησίως έως τα τέλη του 2017, ενώ σε δεύτερη 
φάση η παραγωγική δυναμικότητα θα πλησιάσει τα 2,7 
δισ. κ.π. ημερησίως έως τα τέλη του 2019. Κατά τον κ. 
El Molla, το συνολικό ύψος των επενδύσεων στο κοίτα-
σμα Zohr θα έχει φθάσει το ύψος των $8 δισ. στην διάρ-
κεια του οικονομικού έτους 2017/18.  
 
Προσπάθειες περιορισμού των εισαγωγών υγροποιη-
μένου αερίου το 2018 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κλαδικού Τύπου, παρά 
την πρόσφατη αύξηση των προϋπολογιζόμενων κρατι-
κών κονδυλίων για την χρηματοδότηση εισαγωγών αε-
ρίου το 2018, η Αίγυπτος βρίσκεται σε συνομιλίες με 
τους διεθνείς προμηθευτές της προκειμένου να περικό-
ψει τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2018, 
καθώς αναμένεται να έχει ξεκινήσει και φθάσει σε ικανά 
επίπεδα η εγχώρια παραγωγή από τα νέα κοιτάσματα. 
Κατά τα δημοσιεύματα, η κρατική εταιρεία αερίου 
(EGAS) προσπαθεί να μεταθέσει χρονικά παραδόσεις 
υγροποιημένου αερίου που είναι προγραμματισμένες για 
φέτος, ενώ επίσης επαναπροσδιορίζει τον προγραμματι-
σμό αγορών της κατά το προσεχές έτος, περιορίζοντας 
των αριθμό φορτίων από 70 σε 30. Σύμφωνα με ορισμέ-
νους αναλυτές, εφ’ όσον επαληθευθούν τα ως άνω δη-
μοσιεύματα, η «απόσυρση» της Αιγύπτου από τις διε-
θνείς αγορές υγροποιημένου αερίου με την προσδοκία 
της άμεσης αύξησης της εγχώριας παραγωγής, ενδεχο-
μένως αποτελεί βεβιασμένη κίνηση από πλευράς της 
αιγυπτιακής κυβέρνησης. 
Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε ότι πολύ πρόσφατα ξεκί-
νησε την παραγωγή του και συνδέθηκε με το εθνικό δί-
κτυο αερίου το κοίτασμα Nedoko (West-4), στην ευρύ-
τερη περιοχή του κοιτάσματος Nooros στην περιοχή του 
Δέλτα. Η ανάπτυξη του εν λόγω κοιτάσματος διενεργεί-
ται από τον όμιλο Balaeim Petroleum Company 
(Petrobel, πρόκειται για κοινοπραξία της ENI με την 
EGPC), ενώ η τρέχουσα παραγωγική του δυναμικότητα 
ανέρχεται σε 175 εκατ. κ.π. αερίου και 1.400 βαρέλια 
συμπυκνωμάτων αερίου ημερησίως. 
Κυβερνητική έγκριση συμφωνιών έρευνας με ξένους 
πετρελαϊκούς ομίλους 
Όπως ανέφεραν οικονομικά δημοσιεύματα, στις 25.5 το 
αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 6 συμφωνίες 
μεταξύ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC) και 
ξένων πετρελαϊκών ομίλων, για έρευνες νέων κοιτασμά-
των στην Δυτική Έρημο.   
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ΕΜΠΟΡΙΟ 
Σχέδια της κυβέρνησης για εγκατάσταση κέντρων 
εφοδιασμού (logistics) στη Δυτική Αφρική 
Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας εξετάζει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας κόμβων logistics για αιγυπτια-
κά προϊόντα στα κράτη της Δυτικής Αφρικής κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς προκειμένου να εξα-
σφαλίσει τη συνεχή τροφοδοσία των εκεί αντιπροσώπων 
και εισαγωγέων. Το Υπουργείο επί του παρόντος διαφο-
ροποιείται στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα δε-
δομένου ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει κάποια προβλή-
ματα όσον αφορά την εξαγωγή προς τις δύο χώρες λόγω 
της απόστασης και της εξάρτησης των αφρικανών εισα-
γωγέων από αγορές ευκαιρίας (spot markets) σύμφωνα 
με υπάλληλο του Υπουργείου. 
Διευκρινίζεται ότι οι κόμβοι εφοδιασμού αφορούν σε 
μεγάλες αποθήκες με διαφορετικά είδη εμπορευμάτων 
και αγαθών που ζητούνται από τις ξένες αγορές.  
Οι αιγυπτιακές εξαγωγές ανήλθαν σε $20 δισ. στο τέλος 
του 2016 συμπεριλαμβανομένων εξαγωγών ύψους $3,7 
δισ. προς την Αφρική. 
Κατά τους εκπροσώπους  της αιγυπτιακής κυβέρνησης, 
η υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας με κράτη της 
Δυτικής Αφρικής έχει μακρύ δρόμο, προσθέτοντας ότι 
στην παρούσα φάση η εγκατάσταση κόμβων logistics, η 
διοργάνωση εμπορικών αποστολών, καθώς και η συμμε-
τοχή σε εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσμα-
τικούς τρόπους προώθησης των εξαγωγών προς την Α-
φρική κατά την αμέσως προσεχή περίοδο. Προς το πα-
ρόν, το Υπουργείο κατάφερε να δημιουργήσει τους τε-
λευταίους δύο μήνες  τον πρώτο κόμβο εφοδιασμού  
(logistics) στην Κένυα στην Ανατολική Αφρική. 
 
Αιγυπτιακή παραγωγή σίτου, συγκομιδή 2017 
Η Αίγυπτος διαθέτει σιτηρά που επαρκούν για κάλυψη 
των εγχώριων αναγκών σε διάστημα περίπου 2,6 μηνών 
στα στρατηγικά της αποθέματα και αναμένει να αγορά-
σει περίπου 3,8 εκατομμύρια τόνους από τους ντόπιους 
αγρότες, σύμφωνα με τον υπουργό Εφοδιασμού και 
Προμηθειών κ. Meselhy. Η Αίγυπτος, ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας σιτηρών στον κόσμο, σκοπεύει να αγοράσει 
συνολικά περίπου 4 εκατ. τόνους σιταριού αυτή τη σε-
ζόν συντρίβοντας, ταυτόχρονα, το λαθρεμπόριο που κο-
στίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια τα τελευταία 
χρόνια. Η κυβέρνηση έχει εντείνει την επιτήρηση της 
τοπικής προμήθειας σιταριού με σκοπό την πρόληψη 
απάτης. 
Ο κ. Meselhy δήλωσε ότι ο κρατικός φορέας αγοράς 
σιτηρών, Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC),  θα συνε-
χίσει να εισάγει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής με 
στόχο την αύξηση της επάρκειας των στρατηγικών απο-
θεμάτων στους 6 μήνες. Σύμφωνα με τον κ. Meselhy, ο 
αριθμός των 2,6 μηνών δεν περιλάμβανε ποσότητες σι-
ταριού που έχουν συμφωνηθεί μέσω συμβολαίων από 
την GASC, αλλά δεν έχουν ακόμη παραληφθεί και δεν 
είναι σαφές ποιες ποσότητες παραμένουν σε εκκρεμότη-
τα. Η ποσότητα μηνιαίας κατανάλωσης σιταριού από 
την GASC, την οποία χρησιμοποιεί για την προμήθεια 
του «Προγράμματος Επιδότησης Ψωμιού», ανερχόταν 
σε περίπου 800.000 τόνους το μήνα, πρόσθεσε ο κ. 
Meselhy. Ο εν λόγω φορέας αγόρασε περίπου 5,6 εκα-
τομμύρια τόνους σίτου κατά τη διάρκεια της σεζόν 2016
-17. 

Όπως ανέφεραν εξάλλου οικονομικά δημοσιεύματα μέ-
σων Μαΐου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμηθειών έχει 
μέχρι τώρα προμηθευτεί 1,03 εκατ. τόνους σίτου από 
εγχώριους καλλιεργητές, από την έναρξη της φετινής 
συγκομιδής στα μέσα Απριλίου, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Σημειώνεται ότι ενώ οι αρχικοί 
υπολογισμοί της αιγυπτιακής κυβέρνησης ανέφεραν για 
φέτος προμήθεια 4-4,5 εκατ. τόνων σίτου από τους καλ-
λιεργητές, τον Απρίλιο ο αρμόδιος Υπουργός κ. 
Meselhy μείωσε τις εκτιμήσεις στα επίπεδα των 3,8 ε-
κατ. τόνων. Το Υπουργείο Προγραμματισμού έχει εξάλ-
λου ανακοινώσει ότι στοχεύει να αυξήσει την συνολική 
αποθηκευτική δυναμικότητα των σιλό στα επίπεδα των 
3,13 εκατ. τόνων κατά το οικονομικό έτος 2017/18, 
έναντι 1,53 εκατ. τόνων το οικονομικό έτος 2015/16. 
Σημειωτέον ότι η Αίγυπτος, που αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο παγκοσμίως εισαγωγέα σίτου, παράγει ετησίως μετα-
ξύ 8 και 10 εκατ. τόνους σιτηρών, εισάγει πλησίον των 
10 εκατ., ενώ η ετήσια εγχώρια κατανάλωση προσεγγί-
ζει τους 18 εκατ. τόνους σιτηρών.   
 
Επιβολή δασμών dumping 60% σε κινεζικά ελαστικά 
Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας διέταξε την 
επιβολή δασμών ντάμπινγκ για ελαστικά λεωφορείων 
και φορτηγών που εισάγονται από την Κίνα και κατα-
σκευάζονται από την εταιρεία Prinx Chengshan, καθώς 
το τιμολόγιο εκτιμάται ότι είναι το 60% της αξίας των 
αποστολών (υποτιμολόγηση). Σύμφωνα με την ημερή-
σια εφημερίδα "Al Mal", η αρμόδια Υπηρεσία του Υ-
πουργείου «Μονάδα Εμπορικής Επεξεργασίας» (CPU)  
έδωσε εντολή στο Τελωνείο να εφαρμόσει δασμό ντά-
μπινγκ σύμφωνα με το νόμο 161/1998 με σκοπό την 
προστασία της οικονομίας από τις συνέπειες των παρα-
βατικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου. Το Υπουρ-
γείο ζήτησε από την τελωνειακή υπηρεσία να εισπράξει 
χρηματοοικονομική ασφάλεια αξίας 60% επί της αξίας 
των φορτίων από τις 10 Απριλίου 2017 έως ότου απε-
λευθερωθούν τα εμπορεύματα, και να ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες αναθεώρησης που μπορεί να επιστρέψουν 
δασμούς σε περίπτωση αναθεώρησης περιθωρίων ντά-
μπινγκ. Σημειωτέον ότι η κινεζική Prinx Chengshan Tire 
Company είναι μία από τις βασικές νέες ξένες εταιρείες 
στην Αίγυπτο που εισάγουν ελαστικά στην εγχώρια αγο-
ρά. 
 
Η Αίγυπτος αναστέλλει την εξαγωγή ιχθύων προκει-
μένου να συγκρατήσει την τιμή τους 
Η Αίγυπτος ανέστειλε τις εξαγωγές ψαριών ύστερα από 
αύξηση των πωλήσεων στις ξένες αγορές μετά την υπο-
τίμηση του νομίσματος το Νοέμβριο του 2016, που είχε 
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση έλλειψης στην προσφορά 
σε τοπικό επίπεδο και άνοδο στις εγχώριες τιμές.  
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Το μέτρο ελήφθη κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου 
Abdel Fattah Al Sisi ο οποίος δεν αποκάλυψε πόσο θα 
διαρκέσει η αναστολή, αλλά υποσχέθηκε στους Αιγυπτί-
ους, οι οποίοι έχουν δει την αγοραστική τους δύναμη να 
υποβαθμίζεται έντονα από την υποτίμηση, ότι θα εφαρ-
μοστούν μέτρα για να βοηθήσουν την αγορά να προσαρ-
μόσει τις τιμές χαμηλότερα. "Εξαγάγαμε 40.000 τόνων 
ψαριών ετησίως, αλλά κατά τους πρώτους μήνες του 
2017 εξήχθησαν 120.000 τόνοι. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις εξαγωγές 
ψαριών ", εξήγησε ο Πρόεδρος. Το μεγαλύτερο ποσο-
στό των αιγυπτιακών εξαγωγών ψαριών κατευθύνεται 
στα κράτη του Κόλπου. 
 
Ο ΦΠΑ πιέζει τις τιμές λογισμικού προς τα άνω κα-
τά 100% 
Η πρόσφατη εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) με συντελεστή 13% προκάλεσε αύξηση των τι-
μών του λογισμικού κατά 100%, τη στιγμή μάλιστα που 
η τοπική αγορά διαπιστώνει πτώση των πωλήσεων κατά 
περισσότερο από 50%. Η αξία του εισαγόμενου εξοπλι-
σμού έχει επίσης αυξηθεί μεταξύ 30 και 50% λόγω της 
διακύμανσης της αιγυπτιακής λίρας. 
Πρόεδρος γνωστής αιγυπτιακής εταιρείας λογισμικού, 
δήλωσε στην οικονομική έκδοση Al Mal Business Daily 
ότι δεν γνωρίζει ακόμα πώς θα εισπραχθεί ο ΦΠΑ - είτε 
εφ’ άπαξ είτε σε δόσεις- προσθέτοντας ότι η τιμή ενός 
από τα προγράμματα λογισμικού της εταιρείας αυξήθη-
κε από EGP100.000 σε EGP250.000, ήτοι αύξηση 
113%, μετά την επιβολή του ΦΠΑ. 
Σημειώνεται ότι ο Αιγύπτιος Υπουργός Επικοινωνιών 
έχει προσδιορίσει τον αριθμό των εταιρειών λογισμικού 
που λειτουργούν στην Αίγυπτο στις 500, οι οποίες ει-
σφέρουν στην εθνική οικονομία το ποσό των $2 δισ. 
ετησίως περίπου. 
Εκπρόσωπος του κλάδου και επικεφαλής του τμήματος 
λογισμικού άλλης εταιρείας (Etisal Association), επισή-
μανε την απτή αύξηση της ζήτησης των εταιρειών του 
βιομηχανικού τομέα σε προγράμματα λογισμικού, σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα 5 χρόνια. Πιστεύει όμως 
ότι η απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
βοήθησε στην εξάλειψη του ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος του αιγυπτιακού λογισμικού στις ξένες αγορές. 
Κατά την επικρατούσα άποψη, η διακύμανση οδήγησε 
σε αύξηση των μισθών του κλάδου κατά 22 έως 25% 
και του εισαγόμενου εξοπλισμού κατά 90%, λαμβάνο-
ντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση υιοθετεί ταυτό-
χρονα μέτρα λιτότητας με στόχο τη μείωση των δαπα-
νών και την εξασφάλιση ξένου συναλλάγματος στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσε-
ων στη χώρα. 
Ως γνωστόν, η βιομηχανία λογισμικού είχε απαλλαγεί 
από τον ΦΠΑ πριν από τις οδηγίες της Αρχής Δημόσιων 
Φόρων τον Σεπτέμβριο του 2016 με τις οποίες επιβλή-
θηκε ΦΠΑ 13% στους λογαριασμούς των εταιρειών. Ο 
κλάδος εκτιμά ότι οι τιμές των προγραμμάτων λογισμι-
κού θα αυξηθούν φέτος κατά 30% σε σύγκριση με το 
2016, αποδίδοντας την εν λόγω αύξηση στον πληθωρι-
σμό και στον ΦΠΑ 13%. 

Επιχορήγηση κατανάλωσης ύψους EGP1 δισ. για το 
Ραμαζάνι 
Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε να 
εκταμιεύσει επιχορήγηση αξίας EGP1 δισ. για τους κα-
τόχους καρτών παροχής αγαθών στην διάρκεια του ιε-
ρού μήνα του Ραμαζανιού, ανακοινώθηκε από τους Υ-
πουργούς Οικονομικών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προμηθειών. Η επιχορήγηση θα καταβληθεί στους κα-
τόχους των καρτών απορίας κατά τη διάρκεια ενός μη-
νός προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρόσφατες αυ-
ξήσεις των τιμών, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Al-Garhy σε κοινή συνέντευξη τύπου στο υπουργικό 
συμβούλιο. Κάθε πολίτης θα λάβει το ποσό των EGP14, 
το οποίο θα εκταμιευθεί στο Ραμαζάνι, μετά τη κατανο-
μή του κονδυλίου των EGP1 δισ. στους κατόχους καρ-
τών, πρόσθεσε ο Υπουργός. Θα προστεθούν επιπλέον 2 
κιλά ζάχαρης για κάθε πολίτη ενώ οι δικαιούχοι μπο-
ρούν να επιλέξουν επίσης άλλα βασικά προϊόντα εκτός 
από τη ζάχαρη. 
 
Διατήρηση τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας 
Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την διατήρηση 
της προκαθορισμένης για τον Μάιο ισοτιμία της λίρας 
προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επι-
χειρήσεων με τα τελωνεία, στο επίπεδο των 16,5 λιρών 
ανά δολλάριο, στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο και σε 
περίπου 10% χαμηλότερο επίπεδο έναντι της ισοτιμίας 
που προσφέρουν οι εγχώριες τράπεζες (λίγο άνω των 
18,1 λιρών ανά δολλάριο στα μέσα Μαΐου).  
 
 
 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
 
 
Προοπτικές του κλάδου τροφίμων 
 
Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος των τροφίμων δεν έχει 
ισχυρή εκπροσώπηση στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
(EGX), οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο κλάδος θα μπορούσε 
να παίξει βασικό ρόλο στην τόνωση του όγκου των συ-
ναλλαγών κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, αναφέρ-
θηκαν στην ανάγκη συγκέντρωσης περισσότερων εται-
ρειών τροφίμων στο EGX, καθώς οι σημερινές εισηγμέ-
νες εταιρείες δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό όγκο 
του κλάδου στην οικονομία. 
Οι μετοχές ορισμένων εταιρειών τροφίμων έχουν υψηλό 
ρυθμό ανάπτυξης, ειδικά στο ανώτερο επίπεδο κατανά-
λωσης. Μάλιστα, οι επιδόσεις του τομέα αυξήθηκαν κα-
τά 74% μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αιγύπτου (CBE) να υποτιμήσει το εγχώριο νόμισμα στις 
3 Νοεμβρίου 2016. Σήμερα, 4 εταιρείες, ήτοι η Juhayna, 
η Edita Food Industries, η Obour Land  και η Domty, 
κατέχουν το 87% του κλάδου, ενώ το υπόλοιπο 13% δια-
νέμεται μεταξύ άλλων 7 εταιρειών που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της αλευροβιομηχανίας, της ελαιουργί-
ας και της γεωργίας. 
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Αν και η υποτίμηση της λίρας προκάλεσε αρνητικές επι-
πτώσεις στους περισσότερους από τους οικονομικούς 
τομείς, οι εταιρείες τροφίμων αποφάσισαν να επεκτεί-
νουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια του τρέ-
χοντος έτους, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών. Τον 
Μάρτιο, η εταιρεία Juhayna εγκαινίασε ένα αγρόκτημα 
σε μια περιοχή 10.000 feddans στην όαση El Bahariya με 
συνολική επένδυση ύψους EGP600 εκατ., ενώ η Domty 
επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά της Αιθιο-
πίας. Όσον αφορά την Obour Land, η εταιρεία σχεδιάζει 
να προσθέσει νέα είδη χυμών και γαλακτοκομικών προϊ-
όντων στη γκάμα των προϊόντων της, ενώ η Edita έχει 
επενδύσει κεφάλαια EGP450 εκατ. για να προσθέσει νέα 
γραμμή παραγωγής και νέο εργοστάσιο. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής εταιρείας 
El Tawfeek Brokerage κ. Mohamed Fath εξέφρασε την 
άποψη ότι ο τομέας τροφίμων και ποτών χρειάζεται πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις να εισαχθούν στο Αιγυπτιακό 
Χρηματιστήριο (EGX), προσθέτοντας ότι οι νέες εταιρεί-
ες θα πρέπει να απολαμβάνουν υψηλής οικονομικής φε-
ρεγγυότητας, καθώς και υψηλά έσοδα, για να προσελκύ-
σουν επενδυτές. Οι εισηγμένες σήμερα 11 εταιρείες τρο-
φίμων δεν αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό όγκο της 
βιομηχανίας τροφίμων, όπως εξήγησε. 
Εν τω μεταξύ, τα έσοδα των εταιρειών τροφίμων δεν ε-
πηρεάσθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την θέση της αιγυ-
πτιακής λίρας σε καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης, κα-
θώς οι εταιρείες μετακύλησαν την αύξηση των πρώτων 
υλών και του σχετικού κόστους στο τελικό προϊόν, πράγ-
μα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές έφεραν τελικώς την 
επιβάρυνση. Συγκεκριμένα: 
Η Juhayna (γαλακτοκομικά – χυμοί) αύξησε τις τιμές της 
κατά 42% από την υποτίμηση της λίρας ενώ η Obour 
Land (γαλακτοκομικά-χυμοί) προχώρησε σε αύξηση κα-
τά 46% σταδιακά από το Νοέμβριο του 2016. Επίσης, η 
Edita (σνάκς) - σ.σ.: αρχικά επένδυση της ελληνικής 
Chipita- αύξησε τις τιμές των προϊόντων της κατά 25-
47%, ενώ η Domty (γαλακτοκομικά) ανακοίνωσε την 
αύξηση των προϊόντων της κατά 30% κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2016. 
Ειδικοί σε θέματα χρηματοδοτήσεων της αγοράς αναμέ-
νουν ότι οι εταιρείες τροφίμων θα πραγματοποιήσουν 
υψηλά έσοδα κατά το προσεχές διάστημα, ένα θέμα το 
οποίο θα αντικατοπτριστεί στις επιδόσεις των μετοχών 
των εισηγμένων στο EGX εταιρειών.  
Θεωρούν ότι οι εταιρείες αυτές ήταν σε θέση να απορρο-
φήσουν τα αποτελέσματα της υποτίμησης της λίρας, προ-
σθέτοντας ότι στην περίοδο που έρχεται αναμένεται να 
σημειωθεί σταθερότητα των τιμών μετά την σταθεροποί-
ηση της ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολ-
λαρίου. 
Επισημαίνουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 5 μηνών, οι κυριότερες μετοχές του κλάδου τροφίμων 
σημείωσαν αύξηση με ένα ποσοστό που κυμαίνεται με-
ταξύ 40-100%, διακρίνουν μια τάση προς την κατεύθυν-
ση της εξαγοράς εταιρειών κατά την προσεχή περίοδο, 
ιδίως από ξένους επενδυτές. 
 
 

Επιπλέον, ο Επικεφαλής του Χρηματιστηριακού Τομέα 
στην εταιρεία συμβούλων Pioneers Holding for Financial 
Investment κ. Amer Abdel Qadeer, αναμένει ένα άλμα 
στις μετοχές των κρατικής ιδιοκτησίας εταιρειών επεξερ-
γασίας τροφίμων (αλευροβιομηχανίες, ελαιουργίες κλπ), 
ενισχυμένες από τα ισχυρά περιουσιακά στοιχεία και τα 
αναμενόμενα υψηλά έσοδα κατά τους προσεχείς μήνες. 
 
Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της North Cairo 
Mills Company (άλευρα) η άνοδος της μετοχής της οποί-
ας αντανάκλασε αύξηση 143,2% στα έσοδα κατά τη 
διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της χρήσης 2016-2017 
αξίας EGP34,3 εκατ. ως τα τέλη Φεβρουαρίου, σε σύ-
γκριση με EGP14,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους. 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
 
 
Διεθνής κοινοπραξία σκοπεύει να επενδύσει στον λι-
μένα της Sokhna 
Όπως ανέφερε στις αρχές Μαΐου ο εγχώριος οικονομι-
κός Τύπος, διεθνής κοινοπραξία προτίθεται να επενδύ-
σει κεφάλαια συνολικού ύψους $500 εκατ. για την κατα-
σκευή αποθηκευτικών μονάδων και σταθμών διαχείρι-
σης υγρών προϊόντων πετρελαίου και υγροποιημένου 
αερίου στον λιμένα της Sokhna, στην περιοχή του Σου-
έζ. Η κοινοπραξία αποτελείται από τον όμιλο IFC 
(International Finance Corporation) της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, την EBRD, την αιγυπτιακή Commercial In-
ternational Bank (CIB), οι οποίες αναμένεται να συνει-
σφέρουν κεφάλαια ύψους $320 εκατ. για την χρηματο-
δότηση του έργου, ενώ ο αιγυπτιακός επενδυτικός 
όμιλος Amiral αναμένεται να χρηματοδοτήσει την υπό-
λοιπη επένδυση, με κεφάλαια ύψους $180 εκατ. Η υπο-
γραφή της σχετικής συμφωνίας, στην οποία παρέστησαν 
ο Αιγύπτιος Π/Θ καθώς και οι Υπουργοί Πετρελαίου και 
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, έλαβε χώρα με-
ταξύ του προέδρου της Αρχής Διώρυγας Σουέζ, Στρατη-
γού Mamish, και του διευθύνοντος συμβούλου του ομί-
λου Sonker, που διαχειρίζεται το project.     
 
Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το δίμηνο 
Μαρτίου-Απριλίου 2017 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Αρ-
χής της Διώρυγας Σουέζ, τα έσοδα της Διώρυγας αυξή-
θηκαν κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου τρέχοντος 
έτους κατά 4,1% (ή $33,3 εκατ.) έναντι του αντίστοιχου 
διμήνου του 2016, φθάνοντας το επίπεδο των $857,3 ε-
κατ., έναντι $820,4 εκατ. το αντίστοιχο δίμηνο του 2016. 
Κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2017 διήλθαν την 
Διώρυγα συνολικά 2.973 πλοία μεταφέροντας φορτία 
ύψους 170,8 εκατ. τόνων, έναντι 2.847 πλοίων (με φορτί-
α ύψους 156,4 εκατ. τόνων) που είχαν διέλθει το αντί-
στοιχο δίμηνο του 2016 (αύξηση 4,4% στον αριθμό πλοί-
ων). 
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Υπογραφή συμφωνίας για χρηματοδότηση κατα-
σκευής τραμ Αλεξάνδρειας 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, υπεγράφη πρόσφα-
τα συμφωνία μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και 
της Agence Française de Développement (AFD), για την 
χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στο τραμ της 
Αλεξάνδρειας, με κονδύλια ύψους $100 εκατ. Το εν λό-
γω έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του παλαιού 
δικτύου του τραμ της πόλης και την κατασκευή νέου 
σταθμού. Το συνολικό επενδυτικό κόστος του έργου 
ανέρχεται σε $360 εκατ., εκ των οποίων τα $180 εκατ. 
θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ, τα $100 εκατ. από 
την AFD και τα υπόλοιπα $80 εκατ. από το αιγυπτιακό 
κράτος. Σύμφωνα με την Αιγύπτια Υπουργό Επενδύσε-
ων & Διεθνούς Συνεργασίας, κα Nasr, το νέο σύστημα 
τραμ της Αλεξάνδρειας αναμένεται να μεταφέρει μεταξύ 
75 και 100 εκατ. επιβάτες σε ετήσια βάση.   
 
Κουβεϊτιανές επενδύσεις κεφαλαίων στον λιμένα της 
Sokhna   
Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος, η National Bank of 
Kuwait (NBK), χορήγησε πρόσφατα δάνειο με ευνοϊκούς 
όρους στον όμιλο SUMED (Arab Petroleum Pipelines 
Company), ύψους $300 εκατ., προς μερική χρηματοδότη-
ση της επέκτασης των αποθηκευτικών του εγκαταστάσε-
ων πετρελαίου, αερίου και πετροχημικών, στον σταθμό 
διαχείρισης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών που διαθέ-
τει στον λιμένα της Sokhna. Τα σχέδια της SUMED περι-
λαμβάνουν επίσης την κατασκευή προκυμαίας μήκους 
2,4 χλμ. για την υποδοχή και διαχείριση αργού πετρελαί-
ου, πετρελαιοειδών και αερίου, καθώς και offshore εγκα-
ταστάσεων για την υποδοχή πλοίων μεταφοράς υγροποι-
ημένου αερίου και πετρελαιοειδών μέγιστης χωρητικότη-
τας 160 χιλ. τόνων, αλλά και νέων αποθηκευτικών δεξα-
μενών χωρητικότητας έως 300 χιλ. κ.μ. Τα έργα επέκτα-
σης των εγκαταστάσεων της SUMED στην Sokhna εκτι-
μάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός περιόδου 20 μηνών. 
Σημειώνεται ότι στον όμιλο SUMED κύριος μέτοχος εί-
ναι η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρελαίου EGPC 
(μερίδιο 50%), ενώ μετέχουν επίσης κουβεϊτιανοί επεν-
δυτικοί όμιλοι (μερίδιο 15%) και ο μεγάλος σαουδαραβι-
κός πετρελαϊκός όμιλος  SAUDI ARAMCO (μερίδιο επί-
σης 15%). Σύμφωνα με τον κλαδικό Τύπο, οι νέες δε-
σμεύσεις επενδυτικών κεφαλαίων με προορισμό την ανά-
πτυξη των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων για πετρελαι-
οειδή και πετροχημικά στον λιμένα της Sokhna, αντανα-
κλούν τις προθέσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης αλλά 
και των λοιπών εμπλεκομένων μερών για ανάδειξη της 
χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο.      
 
 
Αναμενόμενη χρηματοδότηση EBRD για αγορά μη-
χανών σιδηροδρόμου 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Μαΐου, η 
EBRD αναμένεται σύντομα να υπογράψει συμφωνία με 
την αιγυπτιακή Εθνική Αρχή Σιδηροδρόμων (Egyptian 
National Railways Authority) για την παροχή δανειακής 
διευκόλυνσης ύψους $300 εκατ. που θα χρησιμοποιηθεί 
για την αγορά 100 μηχανών σιδηροδρομικών συρμών, 
γαλλικής προέλευσης.    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 

Συμμετοχή της Αιγύπτου στην «Αραβική Αγορά Του-
ρισμού» 
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Τουρισμού κ. Yahya Rashid συμ-
μετείχε στα τέλη Απριλίου στην εκδήλωση «Αραβική 
Αγορά Τουρισμού» που πραγματοποιήθηκε στο Ντου-
μπάι, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά γεγονότα 
στον κόσμο από την άποψη της διεθνούς τουριστικής 
κίνησης προς τη Μέση Ανατολή. Στο συγκεκριμένο φό-
ρουμ συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες των 
κρατών μελών της UNWTO στον τουριστικό τομέα. Ο 
Αιγύπτιος Υπουργός υπογράμμισε ότι η κύρια πρόκληση 
είναι το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
τουρίστες, η βελτίωση τους και η σύνδεσή τους με την 
τεχνολογία, προκειμένου να συγχρωτιστούν με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις παγκοσμίως. Ο υπουργός τόνισε ακόμα 
ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες 
των εθνικών οικονομιών. Στο φόρουμ του Ντουμπάι 
συμμετείχαν Άραβες Υπουργοί από τα Εμιράτα, την Τυ-
νησία, το Ομάν, τον Λίβανο, το Μπαχρέιν και την Ιορδα-
νία. 
 
 
Αύξηση τουριστικής κίνησης στην Αίγυπτο στο ξεκί-
νημα του 2017 
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Του-
ρισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους την 
χώρα επισκέφθηκαν πλησίον του 1,7 εκατ. τουρίστες, 
ενώ τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό εκτιμώνται 
σε $1,6 δισ. Το επίπεδο της τουριστικής κίνησης φέτος 
παρουσιάζεται αυξημένο έναντι του πρώτου τριμήνου 
του 2016, όταν ο αριθμός των ξένων τουριστών είχε 
ανέλθει σε 1,2 εκατ. και τα έσοδα σε $1,5 δισ. Ο μεγα-
λύτερος αριθμός εισερχόμενων τουριστών στην διάρ-
κεια του πρώτου τριμήνου 2017 προήλθε από την Γερ-
μανία (227 χιλ., αύξηση 35% έναντι της αντίστοιχης 
περσινής περιόδου), ενώ ακολούθησαν οι τουρίστες από 
την Ουκρανία (226 χιλ., αύξηση 138%) και από την 
Βρετανία (74 χιλ., αύξηση 16%).    
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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  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Event: Agrena Exhibition 
Duration: 13-15/7/2017 
Tel.: 202-33038994 
Fax : 202-33038994 
Organizer : Crose Co. 

Hall No.: 
Exhbition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 
and Exhibition Center 

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

Hall No.: 
Exhbition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 
Exhibition Center 

Event: Cairo Kids & Mother Exhibition 
Duration: 18-20/8/2017 
Tel.: 202-26233190 
Fax : 202-26233195 
Website : http://www.cairokidsexpo.com/ 
Email: info@cairokidsexpo.com 
Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
Exhbition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 
Exhibition Center 

  
Event: Defile Kids Exhibition 
Duration: 25-27/8/2017 
Tel.: 202-24065645 
Fax : 202-24051618 
Organizer : Defile D'Egypte Co. 

Hall No.: 
Exhbition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 
Exhibition Center 

  
Event: Cairo Fashion & Tex Exhibition 
Duration: 13-16/9/2017 
Tel.: 202-26233190 
Fax : 202-26233195 
Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
Exhbition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 
and Exhibition Center 

  
Event: Sahara Exhibition  
Duration: 27-30/9/2017 
Tel.: 202-33472049 - 33447980 - 33464216  
Fax : 202-33471155 
Organizer : Expo Co. For International Exhibitions and Conventions  

Hall No.: 
Exhbition 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  www.agora.mfa.gr/eg50  

http://www.watrexexpo.com
http://www.cairokidsexpo.com/
mailto:info@cairokidsexpo.com

