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Νέα αύξηση συναλλαγματικών διαθεσίμων τον Φεβρουάριο 2017 

Στις 2.3 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε ότι τα συναλ-

λαγματικά αποθέματα της χώρας αυξήθηκαν ελαφρώς περαιτέρω τον Φεβρου-

άριο τ.ε. κατά $179 εκατ., φθάνοντας στα τέλη του μήνα στα επίπεδα των 

$26,542 δις., έναντι $26,363 δισ. τον Ιανουάριο 2017 και $24,265 δισ. τον Δε-

κέμβριο 2016.  

 

Στα $11,12 δισ. το δημοσιονομικό έλλειμμα το 1ο εξάμηνο 2016/17 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους 

(2016/17) ανήλθε σε EGP174,6 δισ. (ήτοι $11,12 δισ.), οριακά αυξημένο 

έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου οικονομικού 

έτους, όταν είχε ανέλθει σε EGP172,5 δισ. (ήτοι $10,9 δισ.). Το έλλειμμα του 

1ου εξαμήνου 2016/17 αντιπροσώπευσε το 5,4% του αιγυπτιακού ΑΕΠ (έναντι 

ποσοστού 6,4% που αντιπροσώπευε το έλλειμμα κατά την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο). Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, οι σημερινές εκτιμήσεις 

του Υπουργείου Οικονομικών τοποθετούν το δημοσιονομικό έλλειμμα του 

τρέχοντος οικονομικού έτους στα επίπεδα των EGP319,46 δισ., έναντι ελλείμ-

ματος EGP339,5 δισ. το οικονομικό έτος 2015/16. 

 

Αιγυπτιακός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017/18 

Από τα μέσα Μαρτίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση διεξάγει συζητήσεις επί του 

σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017/18, το οποίο 

αναμένεται να προωθήσει στο κοινοβούλιο πριν τα τέλη του μήνα. Σύμφωνα 

με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy, ο υπό κατάρ-

τιση κρατικός προϋπολογισμός στοχεύει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 

4,8%, δημοσιονομικό έλλειμμα στο ύψος του 9,25% του ΑΕΠ και δημόσιες 

δαπάνες για προμήθεια και επιδοτήσεις προϊόντων πετρελαίου στα $7,73 δισ., 

βασιζόμενος στις υποθέσεις αφετηρίας ότι η ισοτιμία της λίρας προς το δολλά-

ριο θα ανέλθει κατά μέσο όρο στις 16 λίρες ανά δολλάριο και ότι η τιμή του 

πετρελαίου θα κυμανθεί περί τα $55 ανά βαρέλι. Κατά τον κ. Al-Garhy, στό-

χος της κυβέρνησης κατά το προσεχές οικονομικό έτος είναι η άντληση $329 

εκατ. από ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμ-

φωνα εξάλλου με δήλωση της Υπουργού Προγραμματισμού κας El-Saeed στα 

μέσα Μαρτίου, κατά το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους 

(2016/17), ο ρυθμός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονομίας υποχώρησε στο 

επίπεδο του 3,8%, έναντι ρυθμού 4% κατά την αντίστοιχη περίοδο του έτους 

2015/16. Η ελαφρά επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται, κατά την 

Υπουργό, σε πτώση της κατανάλωσης εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου τιμών 

ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης του καθεστώτος ισοτιμίας της αιγυπτιακής 

λίρας τον παρελθόντα Νοέμβριο.  



 

 

Σε πρόσθετες δηλώσεις του στα τέλη Μαρτίου, ο Υπουρ-

γός Οικονομικών ανέφερε ότι οι συνολικές κρατικές δα-

πάνες για επιδοτήσεις διαφόρων αγαθών και κοινωνικών 

υπηρεσιών κατά το οικονομικό έτος 2017/18 εκτιμάται 

πως θα ανέλθουν σε EGP385 δισ., σημαντικά αυξημένες 

έναντι του τρέχοντος οικονομικού έτους, που τοποθετού-

νται σε EGP285 δισ. Περαιτέρω, ο κ. Al-Garhy αναφέρθη-

κε σε τρέχον επίπεδο συνολικού δημοσίου χρέους –

εκφρασμένου σε εγχώριο νόμισμα- στις EGP3,4 τρισ., που 

αντιπροσωπεύει ποσοστό 103% του ΑΕΠ. Κατά τον Υ-

πουργό Οικονομικών, σημαντικότερη αιτία αύξησης του 

δημοσίου χρέους αποτελούν οι κρατικές δαπάνες για α-

ποπληρωμή τόκων, οι οποίες ανέρχονται κατά το τρέχον 

έτος σε EGP305 δισ., ενώ κατά το προσεχές οικονομικό 

έτος εκτιμάται πως θα φθάσουν τις EGP380 δισ. Ο κ. Al-

Garhy δήλωσε επίσης ότι η Αίγυπτος θα αφιερώσει πο-

σοστό 1% του ΑΕΠ σε δημόσιες δαπάνες για προγράμμα-

τα κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα εξάλλου με εκτιμή-

σεις του Υπουργείου Οικονομικών, η Αίγυπτος στοχεύει 

σε άντληση χρηματοδοτικών κονδυλίων ύψους $9 δισ. 

από ξένες πηγές κατά το οικονομικό έτος 2017/18, εκ των 

οποίων $3 δισ. από τις διεθνείς αγορές και $5 έως $6 δισ. 

από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Τέλος, σύμ-

φωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Ismail, ο υπό 

κατάρτιση κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό 

έτος 2017/18 στοχεύει μέγιστο δημοσιονομικό έλλειμμα 

στο 9,5% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα του τρέχοντος οικο-

νομικού έτους εκτιμάται σε 10,5%-10,7% του ΑΕΠ.       

 

Πλεόνασμα αιγυπτιακού ισοζυγίου πληρωμών το 1ο 

εξάμηνο 2016/17 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεν-

τρικής Τράπεζας Αιγύπτου, κατά το 1ο εξάμηνο του οικο-

νομικού έτους 2016/17 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016), το 

αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε πλεόνασμα 

ύψους $7,02 δισ., έναντι ελλείμματος $3,4 δισ. ένα χρόνο 

νωρίτερα. Η εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο πλη-

ρωμών οφείλεται κυρίως στο πλεόνασμα του ισοζυγίου 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους $17,66 δισ. 

(έναντι πλεονάσματος $6,24 δισ. το 1ο εξάμηνο του έτους 

2015/16). Το εν λόγω ενισχυμένο πλεόνασμα αποδίδεται 

αφ’ ενός στην ως άνω περιγραφείσα άνοδο των καθαρών 

εισροών άμεσων επενδύσεων, στα επίπεδα των $4,3 δισ. 

και αφ’ ετέρου, πρωτίστως, στην εισροή ξένων κεφαλαίων 

στον αιγυπτιακό τραπεζικό τομέα, συνολικού ύψους $9,52 

δισ., εκ των οποίων $8,06 δισ. στην Κεντρική Τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι το 1ο εξάμηνο 2016/17 καταγράφηκε κα-

θαρή εισροή επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Αίγυπτο, 

της τάξεως των $212,9 εκατ. (έναντι καθαρής εκροής 

ύψους $1,59 δισ. το έτος 2015/16), οφειλόμενη κυρίως 

στην τοποθέτηση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στο Χρη-

ματιστήριο Αιγύπτου και σε τίτλους του αιγυπτιακού δη-

μοσίου. Περαιτέρω, κατά το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος 

οικονομικού έτους, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

της χώρας μειώθηκε κατά 10% στα $17,88 δισ., λόγω αύ-

ξησης των εξαγωγών κατά 14,4% στα $10,45 δισ. και  

πτώσης των εισαγωγών κατά 2,35% στα $28,33 

δισ.  

Το πλεόνασμα υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 

47,2% στα $2,46 δισ. (λόγω πτώσης  εσόδων από 

τον τουρισμό κατά 41,5% στα $1,58 δισ.), ενώ το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβιβάσεων μειώθηκε 

ελαφρώς κατά 3,3% στα $8 δισ. (κυρίως λόγω πτώ-

σης των μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά 

5,7%). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω επιμέρους 

κινήσεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της Αιγύπτου παρουσίασε μικρή επι-

δείνωση κατά το 1ο εξάμηνο του έτους 2016/17, 

ανερχόμενο σε $9,65 δισ., έναντι $9,38 δισ. το αν-

τίστοιχο εξάμηνο του έτους 2015/16. 

 

Νέα μεγάλη άνοδος του δείκτη πληθωρισμού 

στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής 

Κεντρικής Τράπεζας (CBE), ο δείκτης πληθωρισ-

μού σημείωσε τον Φεβρουάριο 2017 νέα μεγάλη 

άνοδο κατά 30,2% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδων 

της τάξεως του 28,1% τον Ιανουάριο, 23,3% τον 

Δεκέμβριο και 19,4% το Νοέμβριο 2016, υπερβαί-

νοντας το κατώφλι του 30%. Σημειώνεται ότι ο 

δομικός πληθωρισμός ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 

33,1% σε ετήσια βάση, έναντι 30,9% τον Ιανουά-

ριο. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

 

 

Αύξηση των εισροών ξένων επενδύσεων στην 

Αίγυπτο το 1
ο
 εξάμηνο 2016/17 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), κατά το 

1ο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016/17 καταγ-

ράφηκε αύξηση των καθαρών εισροών άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην χώρα κατά 37,7% σε σύγ-

κριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, με το ύψος τους να ανέρχεται 

σε $4,3 δισ. έναντι $3,1 δις. Το σύνολο των εισρο-

ών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αίγυπτο το 1ο 

εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους ανήλθε 

σε $7,4 δισ., αυξημένο κατά 21% έναντι του 1ου 

εξαμήνου του οικονομικού έτους 2015/16 ($6,1 

δισ.).     
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Ροή χρηματοδοτικών κονδυλίων από την Παγκόσμια 

Τράπεζα προς την Αίγυπτο 

Η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνερ-

γασίας κα Nasr συναντήθηκε στις 14.3 με υψηλόβαθμο 

κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας που επισκέφθηκε 

την χώρα προκειμένου να αξιολογήσει τις προόδους των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε ο εγχώ-

ριος οικονομικός Τύπος, οι αξιωματούχοι της Παγκόσ-

μιας Τράπεζας εκφράσθηκαν θετικά αναφορικά με τις 

πρωτοβουλίες και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που υιοθε-

τεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση, ενώ η κα Nasr εξήρε τον 

υποστηρικτικό ρόλο της Τράπεζας στα μεγάλα αναπτυ-

ξιακά έργα που υλοποιεί η Αίγυπτος. Σημειώνεται ότι 

στις 19.3 κηρύχθηκε επίσημα η έναρξη του αναπτυξια-

κού προγράμματος της Άνω Αιγύπτου, το οποίο χρημα-

τοδοτείται με κονδύλια της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

ύψους $500 εκατ. Η σχετική χρηματοδοτική συμφωνία 

είχε υπογραφεί στις αρχές παρελθόντος Οκτωβρίου και 

εμπίπτει στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης της Παγκόσ-

μιας Τράπεζας με την Αίγυπτο για την περίοδο 2015-

2019, που θα παράσχει χρηματοδοτήσεις συνολικού 

ύψους $8 δισ. για την στήριξη της αιγυπτιακής οικονο-

μίας. Τέλος, στις 20.3 η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνω-

σε ότι κατεβλήθη στην Αίγυπτο η 2η δόση, ύψους $1 

δισ., δανειακής διευκόλυνσης της Παγκόσμιας Τράπε-

ζας, συνολικού ύψους $3 δισ., για την δημοσιονομική 

στήριξη της χώρας.   

 

Αναμονή λήψης 2ης δόσης χρηματοδοτικής διευκό-

λυνσης από το ΔΝΤ  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικο-

νομικών κ. Al-Garhy στα μέσα Μαρτίου, η λήψη της 2ης 

δόσης –πιθανότατα ύψους $1,25 δισ.- της τριετούς διάρ-

κειας εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του 

ΔΝΤ προς την Αίγυπτο –συνολικού ύψους $12 δισ.- 

αναμένεται να λάβει χώρα τον προσεχή Μάιο ή Ιούνιο, 

μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του με-

ταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης και α-

φού προηγηθεί επίσκεψη κλιμακίου του Ταμείου στην 

χώρα στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, η οποία ανα-

μένεται να συμπέσει με την οριστικοποίηση του σχεδίου 

του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 

2017/18. Σημειώνεται εξάλλου ότι στις 15.3, η επιτροπή 

συνταγματικών και νομοθετικών υποθέσεων του αιγυπ-

τιακού κοινοβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 

συμφωνία της κυβέρνησης με το Ταμείο για την λήψη 

της ως άνω χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, ενώ αναμέ-

νεται η ψήφισή της στην συνέχεια από την ολομέλεια.     

 

Υπογραφή χρηματοδοτικών συμφωνιών Αιγύπτου με 

Agence Française de Développement 

Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, στις 

27.3 το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων & Διεθνούς 

Συνεργασίας υπέγραψε με την Agence Française de 

Développement 4 συμφωνίες, συνολικού ύψους €259 

εκατ., για χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων  

στους τομείς ενέργειας (2 συμφωνίες συνολικού ύψους 

€178 εκατ.), διαχείρισης υγρών λυμάτων (€50 εκατ. για 

χρηματοδότηση κατασκευής μονάδας επεξεργασίας λυ-

μάτων στην Αλεξάνδρεια) και πρωτοβάθμιας υγειονομι-

κής περίθαλψης (€31 εκατ.).  

 

Εκδήλωση για την Εθνική Εορτή στην πρεσβευτική 

κατοικία στο Κάιρο 

Στις 26.3 πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο τα τελευ-

ταία έτη, εκδήλωση στην κατοικία του Έλληνα Πρέσβη 

στο Κάιρο, με την ευκαιρία της φετινής επετείου της Εθ-

νικής Εορτής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 

1.500 προσκεκλημένοι, περιλαμβανομένων εξεχουσών 

προσωπικοτήτων της αιγυπτιακής ηγεσίας, καθώς και 

του πολιτικού, οικονομικού, επιχειρηματικού και πολι-

τιστικού γίγνεσθαι της χώρας, αλλά και της ευμεγέθους 

και εξαιρετικά δραστήριας εδώ ελληνικής παροικίας. 

Στον χαιρετισμό του, σημεία του οποίου δημοσιεύθηκαν 

από τον εγχώριο Τύπο, ο Έλληνας Πρέσβης, κ. Μ. Διά-

μεσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ραγδαία ανάπτυξη 

του διμερούς εμπορίου κατά την τελευταία δεκαετία, στις 

ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο, καθώς και στην ε-

ντατικοποίηση των διμερών επαφών και των συνεργασι-

ών μεταξύ των 2 χωρών σε όλα τα επίπεδα, αναφερόμε-

νος και στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-

Αιγύπτου. Ο κ. Διάμεσης επιφύλαξε ιδιαίτερη μνεία στις 

μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει τα τελευταία 

χρόνια η Ελλάδα προκειμένου να εξέλθει της οικονομι-

κής κρίσης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας αποτελεί ελ-

κυστικό επενδυτικό, αλλά και τουριστικό προορισμό. 

 

Η Γερμανία δεσμεύεται για παροχή οικονομικής στή-

ριξης στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος σε συ-

νέχεια της επίσημης επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκε-

λαρίου κας Merkel στην Αίγυπτο (2 & 3.3), η γερμανική 

κυβέρνηση ανέλαβε δεσμεύσεις συνολικού ύψους $500 

εκατ. για την στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας, με 

μορφή επιχορηγήσεων και δανειακών χρηματοδοτήσεων 

με ευνοϊκούς όρους. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της 

Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας 

Nasr, γερμανικά κονδύλια ύψους $250 εκατ. θα κατευ-

θυνθούν σε στήριξη του μεταρρυθμιστικού προγράμμα-

τος της αιγυπτιακής κυβέρνησης, ενώ ακόμη $250 εκατ. 

θα διατεθούν σε προγράμματα τόνωσης της επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στον τομέα των μικροε-

πιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώ-

νεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης της κας Merkel, 

διεξήχθη διμερές επιχειρηματικό φόρουμ με την συμμε-

τοχή γερμανικών ομίλων που συνόδευσαν την Γερμανί-

δα Καγκελάριο με κύριο σκοπό την διερεύνηση επενδυ-

τικών ευκαιριών στην Αίγυπτο. Στο περιθώριο της επί-

σκεψης Merkel, οι ηγέτες των 2 χωρών εγκαινίασαν –

μέσω τηλεδιάσκεψης- την ολοκλήρωση της 1ης φάσης 

των κατασκευαστικών εργασιών 3 ηλεκτροπαραγωγών 

μονάδων στις περιοχές Beni Suef, Burullus και Νέας 

Διοικητικής Πρωτεύουσας, που εκτελεί ο γερμανικός 
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όμιλος Siemens.  
 

Υπογραφή 3 μνημονίων συνεργασίας Αιγύπτου-

Κύπρου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου 

Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, στο πλαίσιο της 

2ης διμερούς μικτής διυπουργικής επιτροπής οικονομι-

κής συνεργασίας που έλαβε χώρα στην Λευκωσία στο 

διάστημα 1-3.3, της οποίας προήδρευσαν η Αιγύπτια 

Υπουργός κα Nasr και ο Κύπριος Υπουργός Οικονομι-

κών κ. Γεωργιάδης, υπογράφηκαν 3 μνημόνια συνεργα-

σίας στους τομείς της αμοιβαίας προώθησης των επεν-

δύσεων, της προστασίας πολιτιστικών αγαθών & αρχαι-

οτήτων και της απασχόλησης εργατικού δυναμικού, κα-

θώς και πρωτόκολλο οικονομικής & τεχνικής συνεργα-

σίας.   

 

Ισπανο-αιγυπτιακό επιχειρηματικό φόρουμ στο Κάι-

ρο (6-7.3.2017) 

Το διήμερο 6 & 7 Μαρτίου έλαβε χώρα στο Κάιρο ισπα-

νο-αιγυπτιακό επιχειρηματικό φόρουμ με τίτλο “Spain-

Egypt Multilateral Partnership”, την έναρξη του οποίου 

κήρυξαν ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας κ. Kabil και η Ισπανίδα Υφυπουργός Εμπορίου κα 

Poncela. Στο φόρουμ, το οποίο ήταν οργανωμένο σε 4 

θεματικά σεμινάρια στους κλάδους υποδομών, ενέργει-

ας, περιβάλλοντος και γεωργίας, μετείχαν 25 ισπανικοί 

επιχειρηματικοί όμιλοι των κλάδων κατασκευών και 

δημοσίων έργων, μεταφορών, logistics και σιδηροδρό-

μων, ενέργειας και ΑΠΕ, περιβαλλοντικής προστασίας, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής εκπαίδευσης, α-

γροβιομηχανίας και αγροτικής έρευνας, συσκευασίας 

καθώς και πληθώρα εκπροσώπων της αιγυπτιακής κυ-

βέρνησης και δημοσίων φορέων, όπως και της επιχειρη-

ματικής κοινότητας της χώρας.  

 

Υπογραφή πολυάριθμων συμφωνιών μεταξύ Αιγύ-

πτου και Λιβάνου 

Κατά την επίσημη επίσκεψη του Π/Θ του Λιβάνου, κ. 

Hariri, στο Κάιρο (21-22.3), στο πλαίσιο της οποίας 

έλαβε χώρα –έπειτα από 7 χρόνια- η διμερής Ανώτερη 

Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας, υπογράφηκε σειρά 

17 συνολικά συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης, με 

σκοπό την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών σε το-

μείς όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιομηχανία, 

το εμπόριο, οι επενδύσεις, η φορολογία, η προστασία 

της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι μεταφορές (κυρίως αε-

ροπορικές), ο τουρισμός, η απασχόληση, ο πολιτισμός, 

η δημόσια διοίκηση, ο κλάδος φαρμάκων, η προστασία 

καταναλωτή, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η εκατέρωθεν 

συμμετοχή σε εμπορικές και τουριστικές εκθέσεις, κα-

θώς και η συνεργασία μεταξύ των διεθνών εμπορικών 

δικτύων των 2 χωρών (Egyptian International Trade 

Point και Lebanese Trade Information Center). 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Εισαγωγή τέλους χαρτοσήμου στις χρηματι-

στηριακές συναλλαγές 

Στα μέσα Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 

την εισαγωγή τέλους χαρτοσήμου στις χρηματιστηρια-

κές συναλλαγές. Το τέλος, το οποίο θα βαρύνει τόσο 

τους πωλητές όσο και τους αγοραστές χρηματιστηρια-

κών τίτλων, θα ξεκινήσει από το επίπεδο του 0,125% 

στο πρώτο έτος εφαρμογής του, ενώ θα κλιμακωθεί 

στην συνέχεια στα επίπεδα του 0,15% και του 0,175% 

κατά το δεύτερο και τρίτο έτος εφαρμογής του, αντί-

στοιχα. Η θετική επίδραση του τέλους στα δημόσια 

έσοδα κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του εκτιμάται σε 

EGP1-1,5 δισ. Η έναρξη ισχύος του τέλους τοποθετείται 

χρονικά, κατά πάσα πιθανότητα, τον Μάιο τρέχοντος 

έτους. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επιβολή τέλους της 

τάξεως του 0,30% για χρηματιστηριακούς επενδυτές 

που αγοράζουν ή πωλούν μερίδιο άνω του ενός τρίτου 

του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών. Το υπουργικό συμ-

βούλιο αποφάσισε επίσης την τριετή παράταση της α-

ναστολής ισχύος της φορολόγησης κεφαλαιακών κερ-

δών, από τις 17 Μαΐου τρέχοντος έτους (βλ. και αμέσως 

κατωτέρω). 

Σημειωτέον ότι η Αίγυπτος είχε επιβάλει τέλος επί των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών τον Μάιο 2013, α-

ντλώντας κεφάλαια ύψους EGP350 εκατ. έως τον Ιούλιο 

2014, οπότε το εν λόγω τέλος αντικαταστάθηκε από φό-

ρο της τάξεως του 10% επί των κεφαλαιακών κερδών. 

Εν συνεχεία, τον Μάιο 2015, η αιγυπτιακή κυβέρνηση –

υπό την πίεση της επιχειρηματικής / επενδυτικής κοινό-

τητας- ανέστειλε την ισχύ του προαναφερθέντος φόρου 

για 2 έτη, ενώ στα τέλη του 2016 το Ανώτατο Συμβού-

λιο Επενδύσεων αποφάσισε την παράταση της αναστο-

λής ισχύος του έως το έτος 2020. Η εισαγωγή του τέ-

λους χαρτοσήμου εμπίπτει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων 

της Αιγύπτου προς το ΔΝΤ, έναντι της από πλευράς του 

παροχής εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 

προς την χώρα. Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό 

Τύπο, η μέχρι στιγμής επίδραση της αναμενόμενης επι-

βολής τέλους στις χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι 

σχετικά μικρή, δεδομένων των διαβεβαιώσεων του Υ-

πουργείου Οικονομικών ότι εργάζεται στην κατεύθυνση 

ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων του μέτρου στην λει-

τουργία της χρηματαγοράς.   

 

     

«Ένεση» ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας στον 

τραπεζικό κλάδο 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) διοχέτευσε 

κεφάλαια ύψους $420 εκατ. στον εγχώριο τραπεζικό 

τομέα, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια αναδι-

άρθρωσης των χρεών επιχειρήσεων που οφείλονται 

στην ελεύθερη διακύμανση της ισοτιμίας της λίρας από 

τις αρχές Νοεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι τον Φεβρο-

υάριο η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι οι εγχώριες 
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τράπεζες θα καλύψουν, μέσω δανείων σε τοπικό νόμισ-

μα, με επιτόκιο 12% και διετή περίοδο αποπληρωμής, 

τα χρέη έως $5 εκατ., επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 

έως EGP500 εκατ.  

 

Πτώση της ισοτιμίας αιγυπτιακής λίρας στην αγορά 

συναλλάγματος  

Από τις αρχές Μαρτίου, η συναλλαγματική ισοτιμία της 

λίρας, έπειτα από μία σύντομη περίοδο σημαντικής ε-

νίσχυσής της έναντι των κύριων ξένων νομισμάτων, ξε-

κίνησε εκ νέου καθοδική πορεία, υπερβαίνοντας το επί-

πεδο των 17 λιρών ανά δολλάριο και κινούμενη στην 

συνέχεια σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Στις 29.3, η ισο-

τιμία της λίρας προς το δολλάριο ανερχόταν σε 18 λίρες 

ανά δολλάριο και προς το ευρώ σε 19,5 λίρες ανά ευρώ, 

επανερχόμενη στα επίπεδα των αρχών Φεβρουαρίου, 

έναντι χαμηλών επιπέδων πλησίον των 15,7 λιρών ανά 

δολλάριο και 16,5 λιρών ανά ευρώ στα τέλη Φεβρουαρί-

ου. Η καθοδική πορεία της αιγυπτιακής λίρας στην διάρ-

κεια του Μαρτίου συνδέεται απόλυτα, σύμφωνα με 

έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, από την μία πλευρά 

με τις παρατηρούμενες ελλείψεις συναλλαγματικών δια-

θεσίμων στις εγχώριες τράπεζες από την τρίτη εβδομάδα 

του Φεβρουαρίου, και από την άλλη με την ισχυρή ζή-

τηση συναλλάγματος προς χρηματοδότηση εισαγωγών.  

 

Η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να ελέγξει την εγχώ-

ρια ροή συναλλάγματος 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαρτίου, 

η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) υποχρέωσε πρόσ-

φατα τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα να την ειδοποιούν 

προτού προμηθεύσουν με ξένο συνάλλαγμα κρατικούς 

φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

σε μία προσπάθεια συγκράτησης της νέας πτωτικής τά-

σης που εμφανίζει η ισοτιμία της λίρας. Σύμφωνα με 

πηγές της CBE, από τις αρχές Νοεμβρίου 2016, οπότε 

απελευθερώθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας, 

έως τα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε., οι εγχώριες τράπεζες 

έχουν παράσχει κεφάλαια συνολικού ύψους $21 δισ. για 

να χρηματοδοτήσουν εισαγωγές, κυρίως πρώτων υλών, 

βασικών αγαθών και φαρμάκων.   

     

Διαβεβαιώσεις Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου περί 

ικανότητας αποπληρωμής υποχρεώσεων 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην διάρκεια οικονομικού 

συνεδρίου, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύ-

πτου (CBE), κ. Amer, αναφέρθηκε στην ικανότητά της 

να αποπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας 

ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εγχώριων 

οικονομικών αναλυτών, η Αίγυπτος κατά την προσεχή 

διετία θα πρέπει να αποπληρώσει υποχρεώσεις από δι-

εθνή δανεισμό και τόκους, της τάξεως $13 δισ., συμπε-

ριλαμβανομένων παλαιότερων διμερών δανείων από την 

Σ. Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και την Λιβύη. Ο κ. 

Amer δήλωσε πως η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να 

αποπληρώσει κεφάλαια $5,22 δισ. κατά το τρέχον έτος,  

ενώ κατά την προσεχή τετραετία το συνολικό ύψος των 

πληρωμών –στο πλαίσιο κάλυψης των διεθνών υποχρεώ-

σεων της χώρας- εκτιμάται σε $15,1 δισ. Ο κ. Amer ανα-

φέρθηκε εξάλλου στην μεγέθυνση του χρηματοδοτικού 

χαρτοφυλακίου των αιγυπτιακών τραπεζών προς μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, που ανέρχεται σήμερα στο επίπεδο 

των EGP101 δισ., με προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω 

στα επίπεδα των EGP400 δισ. κατά το προσεχές διάστη-

μα.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Σε χαμηλά επίπεδα η επιχειρηματική δραστηριότητα 

τον Φεβρουάριο 

Κατά τα πρόσφατα στοιχεία μηνιαίας έρευνας της θυγα-

τρικής της National Bank of Dubai στην Αίγυπτο 

(μέτρηση “Purchasing Managers’ Index”), ο δείκτης της 

ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα –

εκτός του πετρελαϊκού κλάδου- παρέμεινε τον Φεβρουά-

ριο τ.ε. σε επίπεδα κάτω των 50 μονάδων, ελαφρά βελτι-

ωθείς ωστόσο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Συγκεκρι-

μένα, ο σχετικός συνολικός δείκτης ανήλθε τον Φεβρου-

άριο στις 46,7 μονάδες, έναντι 43,3 τον Ιανουάριο. Σύμ-

φωνα με την έρευνα, η προηγηθείσα κατά τους τελευταί-

ους μήνες έντονη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας 

έναντι του δολλαρίου οδήγησε σε αυξήσεις τιμών αγοράς 

των εισροών της βιομηχανίας και συνακόλουθα του συ-

νολικού κόστους παραγωγής, παρά την ελαφρά πτώση 

του εργατικού κόστους. Πάντως, παρά το γεγονός ότι 

αρκετοί επιμέρους δείκτες επιχειρηματικής αισιοδοξίας 

δεν εμφανίστηκαν ιδιαίτερα θετικοί τον Φεβρουάριο, ο 

συνολικός δείκτης εμφανίστηκε στο υψηλότερο επίπεδό 

του των τελευταίων 6 μηνών, σηματοδοτώντας μία στα-

θεροποίηση της κατάστασης στον μη πετρελαϊκό τομέα 

της οικονομίας, με ενδεχόμενες προοπτικές ελαφράς ανά-

καμψης στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-

τα της έρευνας.      

 

Συνάντηση του Τουρκο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματι-

κού Συμβουλίου 

Στις 12 Μαρτίου, η Ένωση Αιγυπτίων Επιχειρηματιών 

(EBA) διοργάνωσε στο Κάιρο την 15η σύνοδο του Το-

υρκο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, στην 

οποία συμμετείχαν 11 επιχειρηματικοί όμιλοι από τουρ-

κικής πλευράς, από τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, 

εκπαίδευσης, εκτυπώσεων – εκδόσεων, μεταφορών και 

logistics, κατασκευών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής από αιγυπ-

τιακής πλευράς του Επιχειρηματικού Συμβουλίου, κ. El-

Lamei, η εν λόγω σύνοδος υπήρξε η πρώτη έπειτα από 

σχεδόν 4 χρόνια, ενώ ο τουρκικός επιχειρηματικός κόσ-

μος τοποθετεί τις επενδύσεις και το εμπόριο με την Αί-

γυπτο στην πρώτη γραμμή προτεραιοτήτων του. Ο κ. El-

Lamei επεσήμανε ότι η συχνότητα τουρκικών επιχειρη-

ματικών αποστολών στην Αίγυπτο από τις αρχές τρέ-

χοντος έτους αντανακλά την μεγάλη επιθυμία της τουρ- 
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κικής πλευράς για ενίσχυση των διμερών οικονομικών 

δεσμών. Σημειώνεται ότι εταίρος της EBA από τουρκι-

κής πλευράς στο Συμβούλιο είναι ο DEIK. 

 

Ισχυρή αναμενόμενη ανάπτυξη της αιγυπτιακής αγο-

ράς ακινήτων το 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έκθεσης της διεθνούς 

εταιρείας ερευνών Euromonitor International, η αιγυπτι-

ακή αγορά ακινήτων, και συγκεκριμένα η αγορά κατοι-

κιών, θεωρείται η πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενη ανα-

δυόμενη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το τρέχον 

έτος, μπροστά από τις αγορές της Αλγερίας και της Νι-

γηρίας. Κατά την Euromonitor, η μεγέθυνση της αιγυπ-

τιακής αγοράς ακινήτων οφείλεται στην τεράστια εγχώ-

ρια ζήτηση που τροφοδοτείται από τον ραγδαία αυξανό-

μενο πληθυσμό της χώρας. Σημειώνεται ότι για τον υπο-

λογισμό της μεγέθυνσης της αγοράς ακινήτων, η Euro-

monitor λαμβάνει υπόψη της κυρίως την εξέλιξη των 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις διάφορες χώρες.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ειδήσεις από τον αιγυπτιακό ενεργειακό κλάδο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, ο μεγάλος 

ενεργειακός όμιλος British Petroleum (BP) προτίθεται 

έως τα τέλη Απριλίου να παράξει 600 εκατ. κ.π. φυσι-

κού αερίου ημερησίως από τα κοιτάσματα Taurus και 

Libra στα ανοικτά βορείως της Αλεξάνδρειας, καταβάλ-

λοντας παράλληλα αντίτιμο 30 σεντς ανά εκατ. κ.π. επε-

ξεργασμένου αερίου στον ιδιοκτήτη της μονάδας κατερ-

γασίας, που είναι ο επίσης μεγάλος όμιλος Royal Dutch 

Shell. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό project στα βόρεια 

της Αλεξάνδρειας περιλαμβάνει την ανάπτυξη συνολικά 

5 κοιτασμάτων, ξεκινώντας σε πρώτη φάση από τα 2 

προαναφερθέντα και την σύνδεσή τους με τις μονάδες 

κατεργασίας στην περιοχή Burullus εντός του 2ου τριμή-

νου 2017. Σύμφωνα με τα κλαδικά δημοσιεύματα, η BP 

αναμένεται να συνδέσει επίσης, εντός του 3ου τριμήνου 

2019, τα κοιτάσματα αερίου Giza και Fayoum, χρησιμο-

ποιώντας τις μονάδες κατεργασίας στην περιοχή Rash-

eed.  

Όπως ανέφεραν κλαδικά δημοσιεύματα στα μέσα Μαρ-

τίου, η πρόσφατη διολίσθηση της ισοτιμίας της λίρας 

στα επίπεδα των 18 λιρών ανά δολλάριο έχει προκαλέ-

σει αύξηση κατά $50 εκατ. ημερησίως, των δαπανών για 

εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου, γεγονός που δημιουρ-

γεί ανησυχίες στην αιγυπτιακή κυβέρνηση για ενδεχόμε-

νες μεγάλες –και ανεπιθύμητες- αυξήσεις των κρατικών 

δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων κατά το οικονομικό 

έτος 2017/18. Από την άλλη πλευρά, η κρατική εταιρεία 

αερίου (EGAS) έχει από τις αρχές τρέχοντος έτους περι-

κόψει τις εισαγωγές φυσικού αερίου στα επίπεδα των 

700 εκατ. κ.π. ημερησίως –μέσω λήψης 5 φορτίων μη-

νιαίως- έναντι εισαγωγών 800 εκατ. κ.π. ημερησίως –

μέσω λήψης 8 φορτίων μηνιαίως, που πραγματοποιούσε 

προηγουμένως. Η εν λόγω περικοπή εισαγωγών οφείλε-

ται κατά κύριο λόγο στην πρόσφατη άνοδο της εγχώριας  

παραγωγής, σύμφωνα με έγκυρες κλαδικές εκτιμήσεις.        

Σύμφωνα εξάλλου με πρόσφατα κλαδικά δημοσιεύματα, 

η αιγυπτιακή εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

(EETC) αναμένεται να επαναπροκηρύξει δημόσιο δια-

γωνισμό για την κατασκευή 4 σταθμών μετασχηματισ-

μού ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές Kafr El Sheikh, 

Qena, Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας και Zagazig, συ-

νολικού επενδυτικού προϋπολογισμού $250 εκατ. Σύμ-

φωνα με τα δημοσιεύματα, η εταιρεία απέστειλε ήδη 

ενημερωτικές επιστολές στους ενεργειακούς ομίλους 

που μετέχουν στον διαγωνισμό (General Electric, Sie-

mens, Hyundai, EGEMAC και ABB), εξηγώντας τους 

ότι μεταβάλλονται οι όροι του διαγωνισμού και ότι οι 

προσφορές τους θα πρέπει να υποβληθούν έως τα τέλη 

Μαρτίου. Όπως ανέφερε επίσης ο κλαδικός Τύπος, η 

αιγυπτιακή εταιρεία Elsewedy Electric, σε συνεργασία 

με τον ιαπωνικό όμιλο Marubeni Corporation, υπέγραψε 

μνημόνιο κατανόησης με την EETC για την κατασκευή 

ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας αιολικής ενέργειας, δυ-

ναμικότητας 500 MW στον Κόλπο του Σουέζ (βορείως 

της Hurghada), με την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτι-

κού τομέα, επί τη βάσει σχήματος “BOO” (“Build-Own-

Operate”).   

Σημειώνεται τέλος ότι, όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδι-

κός Τύπος, ο μεγάλος αιγυπτιακός κατασκευαστικός 

όμιλος Orascom βρίσκεται σε συζητήσεις με ξένους ε-

νεργειακούς ομίλους, στο πλαίσιο αναζήτησης εταίρων 

για την ανάληψη έργου κατασκευής μεγάλης ηλεκτρο-

παραγωγικής μονάδας καθαρού άνθρακα, δυναμικότη-

τας 6.000 MW και επενδυτικού κόστους $8 δισ., στην 

περιοχή Hamrawein. Πιθανοί εταίροι της Orascom στην 

υλοποίηση της επένδυσης είναι οι όμιλοι Shanghai Elec-

tric, Dongfang Electric, Mitsubishi Hitachi και Sumi-

tomo Electric, ενώ όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος, το 

αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού & ΑΠΕ μετέθεσε 

την προθεσμία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση 

του έργου, έως τον Μάιο τρέχοντος έτους.  

 

 

Επανεκκίνηση των παραδόσεων προϊόντων πετρελαί-

ου από Σ. Αραβία 

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Πετρελαίου κ. El-

Molla στις 15.3, η αιγυπτιακή κυβέρνηση και η κρατική 

εταιρεία πετρελαίου (EGPC) προέβησαν σε συμφωνία 

με τον μεγάλο σαουδαραβικό πετρελαϊκό όμιλο Saudi 

Aramco, με σκοπό την ταχεία επανεκκίνηση της ροής 

φορτίων πετρελαϊκών προϊόντων από την Σ. Αραβία 

προς την Αίγυπτο. Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα, 

ήδη λίγο πριν τις 20.3 έλαβαν χώρα 2 παραδόσεις στους 

λιμένες Σουέζ και Ain Al-Sokhna, ενώ αναμένονται 2 

ακόμη φορτία από την Aramco στα τέλη Μαρτίου. Ση-

μειώνεται ότι η Σ. Αραβία προμήθευσε την Αίγυπτο με 

φορτία προϊόντων πετρελαίου υπό ευνοϊκούς όρους πλη-

ρωμής -βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας τον Απρίλι-

ο 2016 για παροχή από την Σ. Αραβία πιστωτικής διευ-

κόλυνσης συνολικού ύψους $23 δισ.- από τον Μάιο έως  
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τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, ενώ έκτοτε α-

νέστειλε τις φορτώσεις, πιθανότατα εξαιτίας πολιτικών 

«τριβών» μεταξύ των δύο χωρών.     

 

Κατασκευή πυρηνικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας στην Dabaa 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαρτίου, 

το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο κατασκευής πυρηνικής 

ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην περιοχή El Dabaa 

με την συνεργασία του ρωσικού κρατικού ομίλου Rosa-

tom, έχει το τελευταίο διάστημα σημειώσει αξιόλογη 

πρόοδο. Οι τεχνικές και χρηματοδοτικές διαπραγματεύ-

σεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 

αναμένεται αρκετά σύντομα να οριστικοποιηθεί η τελι-

κή συμφωνία για την υλοποίηση του project. Σημειώ-

νουμε ότι η Αίγυπτος και η Ρωσία έχουν συμφωνήσει, 

σε προκαταρκτική βάση, ήδη από τα τέλη του 2015 την 

κατασκευή της εν λόγω πυρηνικής μονάδας, παραγωγι-

κής δυναμικότητας 4.800 MW, που θα απαιτήσει επεν-

δύσεις συνολικού ύψους $30 δισ., εκ των οποίων τα $25 

δισ. θα καλυφθούν μέσω διμερούς δανείου της Ρωσίας 

προς την Αίγυπτο με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, 

για την χρηματοδότηση της κατασκευής και της προμή-

θειας του εξοπλισμού της μονάδας. Όπως σημείωσε ο 

οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή πλευρά έχει ήδη προε-

πιλέξει 20 εγχώριες εταιρείες που ειδικεύονται σε τεχνι-

κά και ενεργειακά / ηλεκτρικά έργα προκειμένου να 

συμμετάσχουν στην υλοποίηση του project, μεταξύ των 

οποίων οι Orascom Construction Industries, Elsewedy 

Electric, Hassan Allam, Petrojet και Arab Contractors. 

Εφ’ όσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι κατασκευαστικές 

εργασίες της πυρηνικής μονάδας στην El Dabaa εκτιμά-

ται πως θα ξεκινήσουν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.        

 

Μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης 

στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) στις 21.3, η 

Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Agence Française de Dévelop-

pement (AFD), αλλά και την Ε.Ε., κήρυξε την εκκίνηση 

προγράμματος προώθησης πράσινων επενδύσεων στην 

Αίγυπτο, συνολικού προϋπολογισμού €140 εκατ. Το 

πρόγραμμα, υπό τον τίτλο “Green Economy Financing 

Facility”, στοχεύει στην χρηματοδοτική στήριξη ιδιωτι-

κών επενδυτικών σχεδίων που αποσκοπούν στην ενίσχυ-

ση της ενεργειακής επάρκειας και στην ανάπτυξη μικ-

ρής κλίμακας ενεργειακών μονάδων βασισμένων στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αίγυπτο. Η χρηματο-

δοτική στήριξη που θα παρέχει το πρόγραμμα, μέσω 

δανείων, θα συνοδεύεται από τεχνική υποστήριξη και 

ειδικά κίνητρα για την επιτυχή ολοκλήρωση των υλο-

ποιούμενων επενδυτικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι το 

εν λόγω πρόγραμμα της EBRD «τρέχει» ήδη σε 24 χώ-

ρες, με την συνεργασία 120 τοπικών χρηματοδοτικών 

φορέων, παρέχοντας συνολικές χρηματοδοτήσεις της 

τάξεως των $4 δισ. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύ-

ματα, 2 μεγάλες αραβικές τράπεζες που δραστηριοποι-

ούνται στην Αίγυπτο, οι National Bank of Kuwait 

(NBK) και Qatar National Bank (QNB) Al-Ahli είναι τα 

πρώτα τραπεζικά ιδρύματα που μετέχουν στο χρηματο-

δοτικό σχήμα του προγράμματος.  
Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η 

EBRD έχει μέχρι σήμερα επενδύσει κονδύλια ύψους 

€2,3 δισ. σε 42 projects στην Αίγυπτο, από το έτος 2012, 

ενώ προγραμματίζει πρόσθετες επενδύσεις ύψους πλη-

σίον του $1 δισ. εντός του τρέχοντος έτους.      

 

Συμφωνία Αιγύπτου με ρωσική Rosneft για εισαγω-

γή φορτίων LNG  

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα τέλη 

Μαρτίου, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία αερίου 

(EGAS) συμφώνησε πρόσφατα με τον μεγάλο ρωσικό 

πετρελαϊκό όμιλο Rosneft την προμήθεια από τον δεύτε-

ρο 10 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 

διάρκεια του 2017. Οι πρώτες παραδόσεις ρωσικού αε-

ρίου αναμένονται στις αρχές προσεχούς Μαΐου, ενώ το 

μέγεθος των φορτίων που θα ληφθούν από την Rosneft 

θα κυμαίνεται σε μεταξύ 138 και 156 χιλ. κ.μ., η δε πε-

ρίοδος αποπληρωμής θα είναι διάρκειας 6 μηνών. Όπως 

σημείωσαν οικονομικά δημοσιεύματα, οι παραδόσεις 

φορτίων LNG από την ρωσική Rosneft εντάσσονται στο 

πλαίσιο συνολικότερης πρόσφατης συμφωνίας του αι-

γυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου με 3 διεθνείς πετρε-

λαϊκούς ομίλους, συνολικής αξίας $1 δισ., για την εισα-

γωγή 45 συνολικά φορτίων υγροποιημένου αερίου.     

 

Ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου από την 

BP βορείως της Δαμιέττης 

Στις 26.3, ο μεγάλος ενεργειακός όμιλος British Petro-

leum ανακοίνωσε την ανακάλυψη νέου, παράκτιου κοι-

τάσματος φυσικού αερίου, βορείως της Δαμιέττης, και 

εντός του οικοπέδου “North Damietta Offshore Conces-

sion”, στην περιοχή του Δέλτα Νείλου. Σύμφωνα με την 

BP, η ανακάλυψη του νέου κοιτάσματος, του τρίτου σε 

διάστημα 2 ετών εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου, 

ενισχύει την πεποίθηση του ομίλου ότι η περιοχή του 

Δέλτα Νείλου είναι εξαιρετικά πλούσια σε φυσικό αέ-

ριο, και εκ των σημαντικότερων λεκανών αερίου σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη 

γεώτρηση (Qattameya Shallow-1) βρίσκεται σε απόστα-

ση 37 μιλίων βορείως της Δαμιέττης και σε θαλάσσιο 

βάθος 108 μέτρων, το δε βάθος του φρέατος ανέρχεται 

σε 1.961 μέτρα. Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομι-

κός Τύπος, η BP, η οποία παράγει μερίδιο πλησίον του 

40% της συνολικής αιγυπτιακής παραγωγής φυσικού 

αερίου, κατέχει εξ ολοκλήρου τα δικαιώματα έρευνας 

και αξιοποίησης του συγκεκριμένου νεοανακαλυφθέ-

ντος κοιτάσματος. Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της 

βρετανικής Πρεσβείας στο Κάιρο, ο μεγάλος ενεργεια-

κός όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικότατα κεφά-

λαια στην Αίγυπτο κατά τα προσεχή χρόνια, 
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της τάξεως των $13 δισ. έως το έτος 2020. Τέλος, σύμ-

φωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα τέλους 

Μαρτίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου βρίσκε-

ται σε διαδικασία υπογραφής 5 νέων συμφωνιών με βρε-

τανικούς, αμερικανικούς και ολλανδικούς ομίλους για 

πετρελαϊκές έρευνες στην Δυτική Έρημο, εκτιμώμενης 

ελάχιστης συνολικής επενδυτικής αξίας $154 εκατ.      

 

Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα Μεγάλου 

Φράγματος Νείλου 

 

Ο αιγυπτιακός Τύπος ασχολήθηκε στις αρχές Μαρτίου 

με την ανακοινωθείσα από αιθιοπικής πλευράς αύξηση 

της ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας του «Μεγάλου 

Φράγματος Αιθιοπικής Αναγέννησης» στο Νείλο, κατά 

450 MW και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στην εισ-

ροή υδάτων του ποταμού στην Αίγυπτο. Η κατασκευή 

του εν λόγω μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος από 

την Αιθιοπία, η οποία ξεκίνησε το 2011, με προγραμμα-

τισμό συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας στα 6.000 

MW, προξενεί κατά καιρούς ανησυχία τόσο στην Αί-

γυπτο, όσο και στο γειτονικό Σουδάν, αναφορικά με την 

ομαλή συνέχιση της υδάτινης ροής του ποταμού προς 

τις εν λόγω χώρες, δεδομένου ότι τα νερά του Νείλου 

αποτελούν κινητήρια δύναμη των οικονομιών και της 

αγροτικής ανάπτυξης των δύο χωρών. Όπως ανακοινώ-

θηκε από αιθιοπικής πλευράς, η αύξηση της ηλεκτροπα-

ραγωγικής δυναμικότητας του φράγματος οφείλεται σε 

τεχνικές βελτιώσεις σε 14 από τις 16 τουρμπίνες του και 

δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την ροή υδάτων 

προς Σουδάν και Αίγυπτο. Σημειώνουμε ότι στα τέλη 

Μαρτίου αναμένεται με ενδιαφέρον να παρουσιασθούν 

τα αποτελέσματα μελέτης επιπτώσεων του αιθιοπικού 

φράγματος στις λοιπές χώρες που βρέχονται από τα νε-

ρά του Νείλου.      

 

 

Αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύμα-

τος στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα τέλη 

Μαρτίου, η αρμόδια για την ηλεκτρική ενέργεια Ρυθμισ-

τική Αρχή της Αιγύπτου (Electric Utility & Consumer 

Protection Regulatory Agency) έχει πρόσφατα καταλή-

ξει σε συγκεκριμένες προτάσεις επί αυξήσεων στις τιμές 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναμένε-

ται να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τον προσεχή 

Ιούλιο. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισ-

μού, οι αυξήσεις θα είναι κλιμακωτής έντασης, ανάλογα 

με το ύψος της κατανάλωσης, με το φάσμα των αυξήσε-

ων να κυμαίνεται σε μεταξύ 15% και 35%. Σύμφωνα με 

εν λόγω πηγές, οι αυξήσεις των τιμών κατανάλωσης 

ηλεκτρισμού είναι αναπόφευκτες, καθώς ο τομέας έχει 

υποστεί μεγάλες ζημίες από την απελευθέρωση της ισο-

τιμίας της λίρας το Νοέμβριο 2016. 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις τελωνειακής ισοτιμίας 

της λίρας 

Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε στις 28.2 την 

αναθεώρηση της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας 

προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των επι-

χειρήσεων με τα τελωνεία, στο επίπεδο των 15,75 λιρών 

ανά δολλάριο, με ισχύ από την 1.3 έως τις 15.3, έναντι 

ισοτιμιών 16 λιρών ανά δολλάριο, που ίσχυε έως το τέ-

λος Φεβρουαρίου, και 18,5 λιρών ανά δολλάριο που είχε 

υιοθετηθεί ένα μήνα νωρίτερα. Εν συνεχεία, στις 15.3 το 

Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την προς τα άνω 

αναθεώρηση της προκαθορισμένης τελωνειακής ισοτιμί-

ας της λίρας προς το δολλάριο, στο επίπεδο των 17 λι-

ρών ανά δολλάριο, από τις 16.3 και έως το τέλος Μαρτί-

ου. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό το βάρος της πρόσφα-

της επιδείνωσης της ισοτιμίας της λίρας, σε επίπεδα λίγο 

άνω των 18 λιρών ανά δολλάριο. 

 

 

Μείωση των τιμών διάθεσης μη επιδοτούμενης ζάχα-

ρης στην αιγυπτιακή αγορά 

Στις 3.3 το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμηθειών αποφάσι-

σε την μείωση της τιμής της μη επιδοτούμενης ζάχαρης 

που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, στις EGP10,5 να 

κιλό. Η απόφαση υποχρεώνει τους λιανέμπορους να α-

ναγράφουν την τιμή της διατιθέμενης ζάχαρης στην συσ-

κευασία της, ενώ καθορίζει τις τιμές πώλησης της ζάχα-

ρης ανά τόνο, στα επίπεδα των EGP9.250 για το λιανε-

μπόριο και των EGP10.500 για βιομηχανικές χρήσεις. 

Τέλος, η απόφαση ορίζει ότι στο εξής αρμόδια αρχή για 

την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας ακα-

τέργαστης ζάχαρης –προς εγχώρια κατεργασία- θα είναι 

η Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC), αντί του Υπουργεί-

ου Προμηθειών.     

 

 

 

Η Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC) αγοράζει 525 

χιλ. τόνους σίτου 

Η αιγυπτιακή Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC) προ-

χώρησε την 1η Μαρτίου σε σύναψη συμβάσεων αγοράς 

525 χιλ. τόνων σίτου, μέσω διεθνούς μειοδοτικού διαγω-

νισμού. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, 225 χιλ. 

τόνοι θα προέλθουν από την Ρωσία, από 120 χιλ. τόνοι 

από την Γαλλία και την Ρουμανία, και 60 χιλ. τόνοι από 

την Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος αποτελεί τον 

μεγαλύτερο παγκοσμίως εισαγωγέα σίτου, με εγχώρια 

κατανάλωση της τάξεως των 15 εκατ. τόνων ετησίως.   
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Συμφωνία κυβέρνησης με ορυζόμυλους για 

τιμές αγοράς ρυζιού 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Μαρτίου, 

η αιγυπτιακή κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους 

εγχώριους ιδιωτικούς ορυζόμυλους αναφορικά με τις 

τιμές αγοράς από το κράτος της παραγωγής κατεργασ-

μένου λευκού ρυζιού. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο 

Προμηθειών συμφώνησε να αγοράζει το ρύζι στην τιμή 

των EGP6,3 ($0,38) ανά κιλό και να το πωλεί στην συ-

νέχεια μέσω των πρατηρίων του στην τιμή των EGP6,5 

ανά κιλό. Οι ορυζόμυλοι από την άλλη, σύμφωνα πάντα 

με τα οικονομικά δημοσιεύματα, θα αγοράζουν το λευ-

κό αναποφλοίωτο ρύζι σε τιμή πλησίον των EGP4.200 

ανά τόνο από τους παραγωγούς, προτού το διαθέσουν 

στο αιγυπτιακό κράτος. Η συμφωνία επετεύχθη με σκο-

πό την αποφυγή επανάληψης της περσινής κατάστασης, 

όταν οι εγχώριοι παραγωγοί –παρά την άφθονη συγκο-

μιδή ρυζιού- αρνήθηκαν να διαθέσουν το προϊόν στην 

χαμηλή –κατά την εκτίμησή τους- προσφερόμενη τιμή 

των EGP2.400 ανά τόνο αναποφλοίωτου ρυζιού, εξω-

θώντας τις αιγυπτιακές αρχές στην πραγματοποίηση –

αχρείαστων υπό κανονικές συνθήκες- εισαγωγών ρυ-

ζιού, εν μέσω μάλιστα μεγάλης έλλειψης συναλλάγμα-

τος.      

 

Απαλλαγή εισαγωγών ακατέργαστης ζάχαρης από 

δασμούς το 2017 

Σύμφωνα με πρωθυπουργικό διάταγμα των αρχών Μαρ-

τίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση απάλλαξε από δασμούς 

τις εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από 15.3 έως 

31.12 τ.ε., γεγονός που ελπίζεται ότι, σε συνδυασμό με 

την πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση των τιμών διάθε-

σης της μη επιδοτούμενης ζάχαρης στην εγχώρια αγορά, 

θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών διάθεσης 

του αγαθού, έπειτα από τις μεγάλες αυξήσεις που αυτές 

είχαν σημειώσει στην διάρκεια της περιόδου μεγάλης 

έλλειψης ζάχαρης, εξαιτίας της συναλλαγματικής κρί-

σης που αντιμετώπισε η χώρα και η οποία εντάθηκε από 

τον Σεπτέμβριο 2016.  

 

Σχέδιο περικοπών στις κρατικές επιδοτήσεις στο 

ψωμί και αντιδράσεις  

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 

Μαρτίου, η πρόσφατα δημοσιοποιηθείσα πρόθεση του 

Υπουργείου Προμηθειών να περικόψει κατά 40% τον 

συνολικό αριθμό καρβελιών επιδοτούμενου ψωμιού 

προς δικαιούχους-κατόχους έντυπων καρτών σίτισης με 

σκοπό να εξυγιάνει και εξορθολογήσει το σύστημα των 

καρτών σίτισης, δημιούργησε κοινωνικές αντιδράσεις, 

με –περιορισμένου μεγέθους και έντασης- διαδηλώσεις 

να λαμβάνουν χώρα κυρίως στην Αλεξάνδρεια, σε ορισ-

μένες συνοικίες του Καΐρου αλλά και σε σειρά άλλων 

αιγυπτιακών πόλεων. Ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων, 

όπως ανακοίνωσε στις 7.3 ο Υπουργός Προμηθειών κ. 

Ali Meselhy, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε την 

ματαίωση του σχήματος περικοπών με την σημερινή του 

μορφή, αφ’ ενός αυξάνοντας την σχετική ποσόστωση 

και αφ’ ετέρου προγραμματίζοντας τον ταχύ εφοδιασμό 

του πληθυσμού με πρόσθετες, νέου τύπου «έξυπνες» 

κάρτες σίτισης, οι κάτοχοι των οποίων δεν επηρεάζο-

νται από τις σχεδιαζόμενες περικοπές.  
Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, πάνω από 70 εκατ. 

Αιγύπτιοι είναι δικαιούχοι του συστήματος επιδοτήσεων 

σίτισης. Σημειώνεται ότι η τιμή του επιδοτούμενου ψω-

μιού ανέρχεται σε 5 πιάστρες ανά καρβέλι, ενώ το ύψος 

της κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 33 πιάστρες ανά 

καρβέλι, παρέχοντας αρκετά σημαντικά –κατά τον Τύπο

- περιθώρια αισχροκέρδειας των εγχώριων αρτοπω-

λείων.  

Παρεμπιπτόντως σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφα-

τες δηλώσεις του Υπουργού Προμηθειών κ. A. Moselhy, 

το σύστημα των κρατικών επιδοτήσεων τροφίμων θα 

καλύπτει πλέον, κατά πάσα πιθανότητα από τον Απρίλιο 

τρέχοντος έτους, μόνον 3 βασικά αγαθά, και συγκεκρι-

μένα το μαγειρικό λάδι, το ρύζι και την ζάχαρη.  

 

Αιγυπτιακός στόχος παραγωγής 4-4,5 εκατ. τόνων 

σίτου το 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υ-

πουργού Προμηθειών κ. A. Moselhy, η κυβέρνηση στο-

χεύει σε φετινά επίπεδα παραγωγής σίτου μεταξύ 4 και 

4,5 εκατ. τόνων, διευκρινίζοντας πως με την προσθήκη 

2 νέων σιλό, η συνολική τρέχουσα αποθηκευτική ικανό-

τητα της χώρας βρίσκεται στους 4,2 εκατ. τόνους. Σύμ-

φωνα εξάλλου με στοιχεία που παρουσίασε το αιγυπτια-

κό Υπουργείο Γεωργίας, κατά το οικονομικό έτος 

2017/18 θα διατεθούν 3,5 εκατ. φεντάν (περίπου 3,6 

εκατ. στρέμματα) για καλλιέργεια σίτου, έναντι 3,4   

εκατ. φεντάν κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Επιση-

μαίνεται ότι στις αρχές Μαρτίου, για δεύτερη φορά το 

τε-λευταίο πεντάμηνο, το αιγυπτιακό κράτος αύξησε τις 

τιμές αγοράς σίτου από τους παραγωγούς (για την περί-

οδο μέσων Απριλίου - μέσων Ιουλίου) στα επίπεδα των 

EGP555 ανά ardeb (μονάδα βάρους πλησίον των 150 

κιλών) για τις χαμηλότερες, των EGP 565 για τις με-

σαίες και των EGP575 για τις υψηλότερες ποιότητες.   

 

Αιγυπτιακές εισαγωγές κρεάτων και πουλερικών από 

Βραζιλία 

Στα μέσα Μαρτίου, η Αίγυπτος –όπως και άλλες χώρες- 

ανέστειλε τις εισαγωγές της προϊόντων κρέατος και που-

λερικών από την Βραζιλία, σε συνέχεια σκανδάλου που 

ξέσπασε στην λατινοαμερικανική χώρα σχετικά με 

πραγματοποίηση εξαγωγών ακατάλληλων προς βρώση, 

«ληγμένων» κρεάτων από μεγάλους Βραζιλιανούς εξα-

γωγείς. Στις 25.3 ωστόσο, το αιγυπτιακό Υπουργείο Γε-

ωργίας ανακοίνωσε ότι οι εισαγωγές κρεάτων από την 

Βραζιλία επανεκκίνησαν, από συγκεκριμένες παραγωγι-

κές μονάδες οι οποίες φέρουν τις απαραίτητες πιστοποι-

ήσεις ποιότητας των βραζιλιανών κτηνιατρικών αρχών. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, οι εισαγωγές προϊ-

όντων κρέατος και πουλερικών από την Βραζιλία υπό- 
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κεινται σε ελέγχους, τόσο πριν την φόρτωση, όσο και 

κατά την άφιξή τους στην Αίγυπτο, προκειμένου να πι-

στοποιείται ότι τα φορτία πληρούν τις αιγυπτιακές προ-

διαγραφές ασφάλειας τροφίμων.  
 

Εγκαινίαση νέου μεγάλου εμπορικού κέντρου στο 

Κάιρο 

Στις αρχές Μαρτίου ξεκίνησε η λειτουργία νέου μεγά-

λου εμπορικού κέντρου σε προάστιο του Καΐρου (6th of 

October City), με την επωνυμία “Mall of Egypt”. Η εκ-

μετάλλευση του νέου μεγάλου εμπορικού κέντρου ανή-

κει στον μεγάλο εμιρατινό όμιλο Majid Al Futtaim, ενώ 

το ύψος των επενδυτικών κεφαλαίων που απαιτήθηκαν 

για την κατασκευή του ανήλθε σε $722 εκατ. Σημειώνε-

ται ότι το νέο εμπορικό κέντρο αποτελεί το σημαντικό-

τερο επενδυτικό project του εμιρατινού ομίλου στην 

Αίγυπτο. Ο όμιλος Al Futtaim εισήλθε στην αιγυπτιακή 

αγορά προ δεκαπενταετίας, δια της κατασκευής και εκ-

μετάλλευσης σειράς εμπορικών κέντρων (City Centre, 

Cairo Festival City) και καταστημάτων λιανεμπορικών 

αλυσίδων (Carrefour).     

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

Αιγυπτιακό νομοσχέδιο για ανάπτυξη εγχώριας αυτο-

κινητοβιομηχανίας 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 

Μαρτίου, βασιζόμενος σε εδώ κυβερνητικές πηγές, το 

υπό συζήτηση στο αιγυπτιακό κοινοβούλιο νομοσχέδιο 

για την ανάπτυξη της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας 

και των τροφοδοτριών της βιομηχανιών, δεν πρόκειται 

να επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή της Συμφωνίας 

Σύνδεσης Ε.Ε.-Αιγύπτου, η οποία προβλέπει την σταδια-

κή απελευθέρωση των εισαγωγών ευρωπαϊκών αυτοκινή-

των από δασμούς έως το 2019. Σημειώνουμε ότι ορισμέ-

να κράτη μέλη με μεγάλες εξαγωγές οχημάτων προς την 

Αίγυπτο έχουν εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι δια 

της συζητούμενης νομοθεσίας εισάγεται νέος φόρος για 

την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του εγχώριου κλάδου, 

με εύρος διακύμανσης από 30% έως 135% ανάλογα με 

τον κυβισμό. Ο φόρος αναμένεται να πλήξει κυρίως τα 

εισαγόμενα οχήματα μεγάλου κυβισμού, ενώ ταυτόχρονα 

η νομοθεσία προβλέπει φοροαπαλλαγές από 23% έως 

57% για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα, ανάλογα με το 

ποσοστό χρησιμοποίησης εγχώριων μερών / εξαρτημά-

των. Σύμφωνα με αιγυπτιακές κυβερνητικές πηγές, η νέα 

νομοθεσία τροποποιείται μεν ώστε να διασφαλιστεί η 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών της επιπτώσεων στους 

ξένους κατασκευαστές οχημάτων, ωστόσο βασικός της 

στόχος παραμένει η στήριξη της εγχώριας αυτοκινητο-

βιομηχανίας. Κατά τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής η Ε.Ε. 

δεν έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία για την εν λόγω 

νομοθεσία.   

 

 

Τον Μάιο η υπογραφή συμφωνίας για ρωσική βιομη-

χανική ζώνη 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. 

Kabil, τον προσεχή Μάιο αναμένεται η υπογραφή διμε-

ρούς συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ρωσικής βιομηχα-

νικής ζώνης στην Αίγυπτο, στην περιοχή του Port Said, 

στο πλαίσιο μικτής διυπουργικής επιτροπής των δύο 

χωρών που θα λάβει χώρα στην Μόσχα. Κατά τον κ. 

Kabil, στην παρούσα φάση οριστικοποιούνται με την 

ρωσική πλευρά οι λεπτομερείς όροι λειτουργίας της ζώ-

νης, η δημιουργία της οποίας έχει συμφωνηθεί σε επίπε-

δο Προέδρων των δύο χωρών το 2014. Οι δηλώσεις του 

Αιγύπτιου Υπουργού πραγματοποιήθηκαν στο περιθώ-

ριο συνάντησής του με 35μελή ρωσική επιχειρηματική 

αντιπροσωπεία, υπό τον Ρώσο 1ο Υφυπουργό Βιομηχα-

νίας & Εμπορίου κ. Nikitin, που επισκέφθηκε την χώρα 

αναζητώντας ανάπτυξη συνεργασιών στους κλάδους 

αυτοκινητοβιομηχανίας, φαρμακοβιομηχανίας, εξοπλισ-

μού πετρελαιοβιομηχανίας, σιδηρουργίας και ενέργειας. 

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε βιομηχανικούς 

κλάδους 

Σύμφωνα με δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Εμπορί-

ου & Βιομηχανίας κ. Kabil στα μέσα Μαρτίου, το Υ-

πουργείο υλοποιεί φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης των 

επενδύσεων σε βιομηχανικούς κλάδους, προσφέροντας 

εντός του 2017 εκτάσεις βιομηχανικής γης εφοδιασμέ-

νης με υποδομές, συνολικής επιφάνειας 15 εκατ. τετρ. 

μέτρων, σε 13 αιγυπτιακές περιφέρειες, οι 8 μεταξύ των 

οποίων στην Άνω Αίγυπτο. Κατά τον κ. Kabil, η αρμό-

δια αρχή, Industrial Development Authority (IDA) έχει 

πρόσφατα δεχθεί αιτήσεις εγχώριων και ξένων επιχειρη-

ματικών ομίλων για υλοποίηση 15 επενδυτικών σχεδίων 

συνολικής αξίας EGP16 δισ., το 80% των οποίων αφορά 

σχέδια άμεσων ξένων επενδύσεων σε κλάδους όπως οι 

ηλεκτρικές συσκευές, η κλωστοϋφαντουργία, η βιομη-

χανία βαφών και η μεταλλουργία.   

 

Επικείμενη συμφωνία Οικονομικής Ζώνης Σουέζ με 

κοινοπραξία ξένων επενδυτών 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, βασι-

ζόμενος σε πληροφορίες της διοίκησης της Οικονομικής 

Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ, επίκειται ως τα τέλη Μαρ-

τίου η υπογραφή συμφωνίας της Ζώνης με κοινοπραξία 

μεγάλων ξένων επενδυτών, υπό την επωνυμία ASEC-

Capital, για την κατασκευή γιγαντιαίας βιομηχανικής 

ζώνης, έκτασης πλησίον των 6 τετρ. χλμ. Η επενδυτική 

κοινοπραξία περιλαμβάνει μεγάλους σαουδαραβικούς 

ομίλους, μεταξύ των οποίων οι Al Hokair Group και Al 

Muhaidib Contracting Company, καθώς και επενδυτικο-

ύς ομίλους από τα ΗΑΕ, τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Η 

κοινοπραξία σχεδιάζει να κατασκευάσει βιομηχανική 

πόλη που θα περιλαμβάνει 120 μονάδες παραγωγής δο-

μικών υλικών, τροφίμων και οχημάτων, καθώς και εγ-

καταστάσεις logistics, συνολικού επενδυτικού προϋπο-

λογισμού $3,3 δισ. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος,  
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οι απαιτούμενες επενδύσεις μόνον σε υποδομές είναι της 

τάξεως των $300 εκατ.     
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Πτώση των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Φεβρου-

άριο 2017 

Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν εκ νέου κατά 

6,6% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, 

φθάνοντας τα $375,8 εκατ., στο κατώτατό τους επίπεδο 

της τελευταίας τριετίας, έναντι $402,6 εκατ. τον Φεβρου-

άριο 2016. Τα έσοδα μειώθηκαν εξάλλου περαιτέρω κα-

τά 4,9% έναντι του Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, όταν 

είχαν ανέλθει σε $395,2 εκατ.  

 

Βράβευση του αιγυπτιακού αερομεταφορέα στο Αε-

ροδρόμιο Αθηνών 

Όπως ανέφερε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό 

πρακτορείο (MENA), ο εθνικός αιγυπτιακός αερομετα-

φορέας, EgyptAir, βραβεύθηκε στα μέσα Μαρτίου από 

το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ως η πλέον ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία της αφρικανικής 

ηπείρου το 2016. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο ετήσιας εκδήλωσης  του Αεροδρομίου με τίτλο 

“Airline Marketing Workshop”.  

 

Μεγάλες ζημίες EgyptAir από την απελευθέρωση της 

ισοτιμίας της λίρας 

Σύμφωνα με δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού που είναι 

αρμόδιος για τις αερομεταφορές, κ. Fathy, οι συσσωρευ-

μένες ζημίες του εθνικού αερομεταφορέα της χώρας, 

EgyptAir, από την απελευθέρωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της λίρας, στις αρχές Νοεμβρίου 2016, ανέρ-

χονται σε άνω των EGP15 δισ. Εν τούτοις, όπως σημεί-

ωσε ο κ. Fathy, η εταιρεία δεν έχει καταφύγει σε οικονο-

μική ενίσχυση από το κράτος, ενώ έχει κατορθώσει να 

προσθέσει 9 νέα αεροσκάφη στον στόλο της, μέσω χρη-

ματοδοτικής συμφωνίας με εμιρατινούς και αμερικανι-

κούς ομίλους.        
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αύξηση τιμής τουριστικής θεώρησης πολλαπλής ει-

σόδου στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, στις 21.3 το αιγυπτια-

κό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση της 

τιμής της τουριστικής θεώρησης πολλαπλής εισόδου 

στην Αίγυπτο από τα $35 στα $60, διατηρώντας την πα-

λαιά τιμή των $25 για την απλή θεώρηση μίας εισόδου. 

Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιγυπτιακές 

αρχές είχαν εκφράσει την πρόθεση να αυξήσουν την 

τιμή και της απλής θεώρησης από τα επίπεδα των $25 

στα $60 με ισχύ από 1.3.2017, στην συνέχεια ωστόσο η 

έναρξη εφαρμογής της εν λόγω αύξησης είχε αναβληθεί 

για την 1.7.2017, κατόπιν αντιδράσεων εκπροσώπων 

του εγχώριου τουριστικού κλάδου. Περαιτέρω επισημαί-

νεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχαν στα 

μέσα Μαρτίου στην εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. η υπη-

ρεσία αλλοδαπών του αεροδρομίου Καΐρου, οι διατάξεις 

που αφορούν την αντιμετώπιση παραβάσεων διάρκειας 

ισχύος αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου μεταβλήθηκαν 

ως ακολούθως: (α) η ισχύς της θεώρησης εισόδου πα-

ρέρχεται 1 μήνα κατόπιν της ημερομηνίας εισόδου στην 

χώρα, ενώ ακολουθεί δεκαπενθήμερη περίοδος χάριτος. 

(β) Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, επιβάλ-

λεται χρηματικό πρόστιμο της τάξεως των EGP1.053 

για παραμονή στην Αίγυπτο έως 3 μήνες. (γ) Για κάθε 

επιπλέον μήνα παραμονής στην χώρα, πέραν του ανωτέ-

ρω τριμήνου, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο της τάξε-

ως των EGP500.   
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 

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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Event: MediConex Exhibition  

Duration: 8-10/4/2017 

Tel.: 202- 23594110 - 23590999 

Fax : 202- 23780458 

Organizer : Arabian African Co. For Exhibiiton and Conventions  

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

tion and Exhibition Center 

  

Event: Agri Business Exhibition  

Duration: 13-15/4/2017  

Tel.: 202- 37627559  

Fax : 202- 37629894  

Website : http://www.hayel.com.eg 

Organizer : Hayel Co. for International Media 

Hall No.: 
Exhibition Complex ( 4) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

  

Event: Egy Waste & Recycling Expo 

Duration: 27-29/4/2017 

Tel.: 202-23580982 

Fax : 202-27670146  

Website : http://www.egy-wasterecycling.com 

Organizer : Al Awael international Trade Fairs 

Hall No.: Exhibition Complex (4-5) -Cairo International Convention and 

Event: Techno Print Exhibition  

Duration: 27-30/4/2017 

Tel.: 202-22825882 

Fax : 202-22825883  

Organizer : Print Association  

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

Exhibition Center 

  

Event: EGY MEDICA EXHIBITION & CONFERENCE  

Duration: 4-6/5/2017 

Tel.: 202-20822137, 20822109 

Fax : 202-20822108 

Organizer : Green Land Company for Organizing Int’l Exhibitions & Con-

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

Exhibition Center 

  

Event: La Casa Exhibition  

Duration: 11-14/5/2017 

Tel.: 202-26703276 

Fax : 202-26703274  

Organizer : Ok Trust Co.  

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

    

Event: Agrena Exhibition 

Duration: 13-15/7/2017 

Tel.: 202-33038994 

Fax : 202-33038994 

Organizer : Crose Co. 

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

http://www.hayel.com.eg
http://www.egy-wasterecycling.com
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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.: 
Exhibition 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.: 
Exhibition 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.: 
Exhibition 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.: Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 

  

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.: Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 

  

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

