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Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου αυξήθηκαν στα $36,535 δισ. 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 
Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν στα $36,535 δισ. στα 
τέλη Σεπτεμβρίου 2017, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία τους τελευταίους 
μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE). Στα 
τέλη Αυγούστου, τα αποθεματικά είχαν φθάσει τα $36,143 δισ. από τα $36,036 
δισ. στα τέλη Ιουλίου. Το ύψος των αποθεμάτων του τέλους Ιουλίου έφθασε για 
πρώτη φορά το προ του έτους 2011 επίπεδο μετά την εξέγερση της 25ης Ιανουα-
ρίου, με τα διεθνή καθαρά αποθεματικά να αυξάνονται κατά $4,7 δισ. τον Ιού-
λιο μόνο. Τα συναλλαγματικά αποθέματα σημειώνουν άνοδο από τότε που η 
Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία για τριετές δάνειο $12 δισ. από το ΔΝΤ το Νο-
έμβριο του 2016, λίγο μετά την διακύμανση του νομίσματός της. 
 
Αύξηση του αιγυπτιακού εξωτερικού χρέους στο τέλος του έτους 2016/17 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-
πτου (CBE), το εξωτερικό χρέος της χώρας παρουσίασε στην διάρκεια του οι-
κονομικού έτους 2016/17 αύξηση κατά 42%, φθάνοντας στο τέλος Ιουνίου 
τρέχοντος έτους το επίπεδο των $79 δισ., έναντι $55,76 δισ. τον Ιούνιο 2016.  
 
Σημαντική άνοδος των φορολογικών εσόδων το οικονομικό έτος 2016/17 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy στις 
αρχές Οκτωβρίου, τα συνολικά φορολογικά έσοδα του οικονομικού έτους 
2016/17 αυξήθηκαν κατά 31,8% έναντι του προηγούμενου έτους (2015/16), 
ανερχόμενα σε EGP464,4 δισ. (έναντι EGP352,3 δισ.). Κατά τον Υπουργό, τα 
φορολογικά έσοδα υπερέβησαν κατά 8% τον στόχο της κυβέρνησης, ενώ πα-
ράλληλα σημειώθηκε αύξηση των μη φορολογικών εσόδων κατά 30,6% (σε 
EGP177,1 δισ.). Τα συνολικά δημόσια έσοδα ανήλθαν κατά το οικονομικό έτος 
2016/17 σε EGP659,2 δισ. (αυξημένα κατά 34,1% έναντι του 2015/16), ενώ οι 
δημόσιες δαπάνες σε EGP1,032 τρισ. (αυξημένες κατά 26,2% έναντι του 
2015/16). Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Kouchouk, το πρωτο-
γενές δημοσιονομικό έλλειμμα του 2016/17, που ανήλθε σε EGP63 δισ., υπήρξε 
το χαμηλότερο της τελευταίας οκταετίας, αντιπροσωπεύοντας το 1,8% του   
ΑΕΠ. Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα, κατά τον κ. Kouchouk, ανήλθε σε 
EGP379,6 δισ., έναντι EGP339,5 δισ. το 2015/16, αντιπροσωπεύοντας το 
10,9% του ΑΕΠ (έναντι 12,5% του ΑΕΠ το 2015/16). 
 
Άνοδος των φορολογικών εσόδων το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2017/18 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, τα 
φορολογικά έσοδα στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους (Ιουλ.-Σεπτ. 2017), εμφάνισαν άνοδο της τάξεως του 55,4% έναντι 
του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους (Ιουλ.-Σεπτ. 
2016), ανερχόμενα σε EGP88,6 δισ. έναντι EGP57 δισ. Μεγάλο μέρος της εν 
λόγω ανόδου προήλθε από την αύξηση των εισπράξεων ΦΠΑ κατά 79,1% το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, σε EGP50,7 δισ. έναντι 
EGP28,3 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016/17. Επιπλέον, 
το τρίμηνο Ιουλ.-Σεπτ. 2017 σημειώθηκε αύξηση και των εσόδων από  



 

 

φορολογία εισοδήματος κατά 36% έναντι του αντίστοιχου 
περσινού τριμήνου, στο επίπεδο των EGP21,76 δισ.  
 
Νέα μικρή πτώση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρι-
κής Τράπεζας (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε 
τον Σεπτέμβριο νέα μικρή πτώση σε σύγκριση με τον Αύ-
γουστο, ανερχόμενος σε 31,59% σε ετήσια βάση, έναντι 
31,92% τον Αύγουστο, 32,95% τον Ιούλιο και 29,76% τον 
Ιούνιο τρέχοντος έτους. Ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε 
επίσης τον Σεπτέμβριο σε 33,26% σε ετήσια βάση, έναντι 
34,86% τον Αύγουστο, 35,26% τον Ιούλιο και 31,95% τον 
Ιούνιο.  
 
Υποχώρηση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος το 
οκτάμηνο 2017 
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Εμπο-
ρίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, το αιγυπτιακό εμπορικό 
έλλειμμα υποχώρησε κατά 37% φθάνοντας τα $20,1 δισ. 
κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, κυρίως 
χάρη στην άνοδο των μη πετρελαϊκών εξαγωγών κατά 
11%, στα $15 δισ. Κατά την ίδια περίοδο, οι αιγυπτιακές 
εισαγωγές μειώθηκαν σε $35,1 δισ. από $45,5 δισ. την α-
ντίστοιχη περίοδο πέρσι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατα-
γράφηκαν στις εξαγωγές χημικών και λιπασμάτων 
(+44,3%), ετοίμου ενδύματος (+10,6%), δομικών υλικών 
(+8%), κλωστοϋφαντουργικών και υφασμάτων (+6%), βιο-
μηχανικών προϊόντων (+5,8%), τροφίμων (+5,4%), αγροτι-
κών προϊόντων (+3,8%) και ταπετσαριών επίπλωσης 
(+1,6%).   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Ο πληθυσμός της Αιγύπτου φτάνει τα 104,2 εκατ.: Απο-
γραφή 
Ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα της τελευταίας απογραφής 
σε επίσημη τελετή ο επικεφαλής της CAPMAS (κρατικής 
στατιστικής υπηρεσίας της Αιγύπτου) κ. Abu Bakr El-
Gendy δήλωσε ότι ο πληθυσμός της Αιγύπτου έφθασε τα 
104,2 εκατ. Περίπου 95 εκατ. ζουν στην Αίγυπτο ενώ 9,4 
εκατ., δηλαδή ένας στους 10 Αιγύπτιους, ζουν στο εξωτερι-
κό. «Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν χρειάστηκαν 4 έτη για 
να συγκεντρωθούν, χρησιμοποιήθηκαν δε άνευ προηγουμέ-
νου μηχανισμοί στην απογραφή για να επιτύχουν τους στό-
χους της», πρόσθεσε. Τα στοιχεία της απογραφής αποκάλυ-
ψαν ότι οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών αποτελούν το 
18,2% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή ένας στους πέ-
ντε Αιγύπτιους βρίσκεται εντός αυτής της ηλικιακής ομά-
δας. Η απογραφή αποκάλυψε επίσης ότι 18,4 εκατ., ήτοι 
25,8 % του πληθυσμού, είναι αναλφάβητοι. Από αυτό το 
ποσοστό, 10,6 εκατ. είναι γυναίκες, που αναλογούν σε έξι 
από τους 10 αναλφάβητους. Τέλος, 68% του πληθυσμού 
είναι παντρεμένο. 
    
Η Αίγυπτος επιδιώκει να βελτιώσει την κατάταξή της 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 
Η Αίγυπτος άρχισε να δρέπει τους καρπούς της οικονομι-
κής μεταρρύθμισης καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
έχουν αυξηθεί και η κατάταξη της χώρας στην τελευταία 
έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα έχει βελτιω-
θεί, δήλωσε η Αιγύπτια Υπουργός επενδύσεων Sahar Nasr. 
Η Υπουργός σημείωσε ότι η Αίγυπτος αναρριχήθηκε κατά 
15 βαθμίδες στην Έκθεση Παγκόσμιας Οικονομικής 

Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ανέλιξη μεταξύ Αραβικών χωρών, λέγοντας ότι εί-
ναι αποτέλεσμα των προσπαθειών του Καΐρου να 
βελτιώσει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο του 
επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας κατά την 
προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, όπως ανέφερε η 
Υπουργός, η κατάταξη της Αιγύπτου στον δείκτη 
υποδομών της έκθεσης βελτιώθηκε κατά 25 θέσεις 
ως αποτέλεσμα του οράματος του Προέδρου Abdel 
Fattah El Sisi όσον αφορά την επικέντρωση σε με-
γάλα έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη υποδο-
μών, συμπεριλαμβανομένου του αναπτυξιακού 
έργου “Suez Canal Axis” και της Νέας Διοικητικής 
Πρωτεύουσας. 
 
Το ΔΝΤ επαινεί τις πολιτικές της Αιγύπτου για 
τον έλεγχο του πληθωρισμού 
Το ΔΝΤ επαίνεσε στις αρχές Οκτωβρίου τις πολιτι-
κές της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) για 
τον έλεγχο του πληθωρισμού στη χώρα, επισημαί-
νοντας ότι τα μέτρα θα πάρουν κάποιο χρόνο για να 
φέρουν καρπούς. Το πρόγραμμα οικονομικής με-
ταρρύθμισης που υιοθέτησε η αιγυπτιακή κυβέρνη-
ση στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής στα-
θερότητας στη χώρα, ανέφερε το Ταμείο, ενώ σχετι-
κά με τη δεύτερη επισκόπηση των επιδόσεων της 
αιγυπτιακής οικονομίας, που εγκρίθηκε τον Οκτώ-
βριο, το Ταμείο δήλωσε ότι η αναθεώρηση θα λάβει 
υπόψη τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και το 
όραμά του για το πρόγραμμα οικονομικών μεταρ-
ρυθμίσεων μεσοπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ, η Κεντρι-
κή Τράπεζα Αιγύπτου την Πέμπτη 28/9 αποφάσισε 
να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια με το 
επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας, το επιτόκιο δα-
νεισμού διάρκειας μίας ημέρας και το προεξοφλητι-
κό επιτόκιο αμετάβλητο στο 18,75%, 19,75% και 
19,25%, αντίστοιχα. 
 
Αιγυπτιακή ανησυχία για τις επιπτώσεις του αι-
θιοπικού Μεγάλου Φράγματος 
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο περιθώριο διαβου-
λεύσεων για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις του 
«Μεγάλου Φράγματος Αιθιοπικής Αναγέννη-
σης» (“Grand Ethiopian Renaissance Dam”) στο 
Νείλο, ο Αιγύπτιος Υπουργός Υδάτινων Πόρων & 
Άρδευσης Δρ. Abdel Ati εξέφρασε την βαθιά ανη-
συχία της χώρας του για τις σημειούμενες καθυστε-
ρήσεις στην οριστικοποίηση ολοκληρωμένων μελε-
τών των επιπτώσεων που θα έχει το Φράγμα επί της 
Αιγύπτου και του Σουδάν. Σημειώνεται ότι στην 
παρούσα φάση, η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιο-
πία διαβουλεύονται –με σημαντικές διαφωνίες- στο 
πλαίσιο ειδικής τριμερούς επιτροπής επί των αποτε-
λεσμάτων προκαταρκτικής τεχνικής μελέτης επι-
πτώσεων του αιθιοπικού φράγματος στις λοιπές χώ-
ρες που βρέχονται από τα νερά του Νείλου, την ο-
ποία έχουν εκπονήσει γαλλικές μελετητικές εταιρεί-
ες.      
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Η Αίγυπτος θα κτίσει την πρώτη «έξυπνη πράσινη 
πόλη» της στο Ασουάν 
Ο κυβερνήτης του Ασουάν, στρατηγός Hegazy, ανακοί-
νωσε την έναρξη του σχεδιασμού ενός έξυπνου μοντέλου 
πράσινης πόλης στη δυτική έρημο της αρχαίας πόλης 
Ασουάν σε μια έκταση άνω των 4.000 στρεμμάτων, σύμ-
φωνα με το Π.Δ. 311 του 2017. Ο Hegazy πρόσθεσε κα-
τά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο χώρο της νέας αστι-
κής πόλης, συνοδευόμενος από τους διευθυντές των αρ-
μόδιων υπηρεσιών Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Υ-
γείας και Εργατικού Δυναμικού του Ασουάν, ότι η νέα 
πόλη θα ιδρυθεί ως μέρος των μελλοντικών αστικών επε-
κτάσεων για να απορροφήσει την πυκνότητα του πληθυ-
σμού στην παλιά πόλη του Ασουάν σύμφωνα με το στρα-
τηγικό σχέδιο, που ονομάζεται “Aswan 2052”. «Το λε-
πτομερές περίγραμμα της νέας πόλης περιλαμβάνει διά-
φορους τύπους οικιστικών μονάδων, όπως για τους νέους 
και για τους μεσαίου εισοδήματος πολίτες αλλά και για 
οικονομικές και επενδυτικές κατοικίες», ανέφερε. Στο 
πολεοδομικό σχέδιο έχει επίσης συμπεριληφθεί χώρος 
για τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής 
μονάδων θέρετρων και ξενοδοχείων, κινηματογράφων, 
θεάτρου, πάρκων και εμπορικών κέντρων. 
   
Διαβεβαιώσεις Υπουργού Οικονομικών περί μη πρό-
σθετων αυξήσεων σε τιμές καυσίμων  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονο-
μικών, κ. Al-Garhy, δεν πρόκειται στην διάρκεια του τρέ-
χοντος οικονομικού έτους να υπάρξουν πρόσθετες περι-
κοπές επιδοτήσεων και αυξήσεις των τιμών των καυσί-
μων, δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου διεθνών τιμών 
του πετρελαίου, αλλά και της τρέχουσας ισοτιμίας της 
λίρας προς το δολλάριο. Κατά τον κ. Al-Garhy, το υ-
πουργικό συμβούλιο αναμένεται να αναπροσδιορίσει την 
πολιτική του για περικοπές επιδοτήσεων καυσίμων πριν 
την έναρξη του προσεχούς οικονομικού έτους (2018/19), 
ώστε να επιτύχει κατά τον βέλτιστο –και λιγότερο επώ-
δυνο- τρόπο τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής της 
κυβέρνησης –βάσει και των παραινέσεων του ΔΝΤ- για 
εξ ολοκλήρου εξάλειψη των εν λόγω επιδοτήσεων εντός 
της προσεχούς τριετίας έως πενταετίας.    
 
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Αιγύπτου με 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
MENA στις αρχές Οκτωβρίου, η Υπουργός Επενδύσεων 
& Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε πρωτόκολλο 
συνεργασίας με τον διευθυντή του γραφείου της Δι-
εθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στην Αίγυπτο, με 
σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των 
νέων, στην χώρα. Σύμφωνα με την Υπουργό, το πρωτό-
κολλο στοχεύει στην δημιουργία 1 εκατ. θέσεων εργασί-
ας κατά την προσεχή τριετία, μέσω της ανάπτυξης τεχνι-
κών δεξιοτήτων στους κλάδους που παρουσιάζουν μεγα-
λύτερες προοπτικές απασχόλησης, της ενίσχυσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και της τόνωσης της 
απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
της Αιγύπτου. Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής 
στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), τον Αύγουστο τρέ-
χοντος έτους ο γενικός δείκτης ανεργίας ανερχόταν σε 
11,9% (3,5 εκατ. άτομα), ενώ τα επιμέρους ποσοστά 

ανεργίας ανέρχονταν σε 13,6% στις αστικές περιοχές, σε 
10,7% στις αγροτικές περιοχές και σε 79,6% στις νεανι-
κές ηλικίες (μεταξύ 15 και 29 ετών).    
 
Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων από το 
εξωτερικό  
Τα εμβάσματα από Αιγύπτιους μετανάστες από την απε-
λευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας το Νοέμβριο 2016 
μέχρι το τέλος Αυγούστου τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 
$16,3 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας της Αιγύπτου (CBE). Τα εισερχόμενα εμβάσματα 
τον Αύγουστο τρέχοντος έτους ανήλθαν σε $1,7 δισ., 
έναντι $1,2 δισ. τον Αύγουστο 2016 (αύξηση 40%). 
 
Κρατική χρηματοδότηση για περιορισμό των φτω-
χών άτυπων οικισμών (slums) 
Το αιγυπτιακό Ταμείο Οικιστικής Ανάπτυξης των 
Άτυπων Οικισμών (Slums Development Fund) ανακοί-
νωσε πρόσφατα ότι έχει δεσμεύσει συνολικά κεφάλαια 
ύψους EGP18 δισ. για την κατασκευή 96.000 οικιστι-
κών μονάδων έως το τέλος Ιουνίου 2018, με σκοπό την 
καταπολέμηση του φαινομένου των φτωχών και επικίν-
δυνων άτυπων οικισμών (slums) σε διάφορες περιφέ-
ρειες της χώρας. Το εν λόγω Ταμείο, έχει μέχρι στιγμής 
κατασκευάσει 20.000 κατοικίες συνολικού κόστους 
EGP3 δισ. από τον Ιούνιο 2016, ενώ στο διάστημα έως 
τον Ιούνιο 2018 αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την 
κατασκευή ακόμη 76.000 κατοικιών, κόστους EGP15 
δισ. Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου, στην Αίγυπτο 
υπάρχουν σήμερα 351 επικίνδυνοι φτωχοί άτυποι οικι-
σμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν 186.000 οικιστικές μονά-
δες και στεγάζουν περίπου 1 εκατ. κατοίκους. 
 
Η Γερμανία θα παράσχει χρηματοδοτήσεις €320 εκατ. 
στην Αίγυπτο 
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος στα 
μέσα Οκτωβρίου, η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε σε 
συμφωνία για την παροχή χρηματοδοτικών κονδυλίων 
συνολικού ύψους €320 εκατ. για την στήριξη του μεταρ-
ρυθμιστικού και αναπτυξιακού προγράμματος της αιγυ-
πτιακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο MENA, κατά την εδώ πρόσφατη 
επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Οικονομικής Συνερ-
γασίας & Ανάπτυξης κ. Muller, υπογράφηκαν 3 σχετικές 
συμφωνίες με την Αιγύπτια Υπουργό Επενδύσεων & 
Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr. Πιο αναλυτικά, οι 3 συμ-
φωνίες που προβλέπουν την ροή γερμανικών χρηματοδο-
τήσεων με μορφή επιχορηγήσεων και δανείων με ευνοϊ-
κούς όρους αφορούν την στήριξη του μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος (€225 εκατ.), την στήριξη συγκεκριμένων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων (€45 εκατ.) και την χρημα-
τοδότηση μικρών επενδυτικών έργων (€50 εκατ.) μέσω 
της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW. 
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Εκτιμήσεις ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
αιγυπτιακή οικονομία 
Σε πρόσφατες εκτιμήσεις του για την αιγυπτιακή οικονο-
μία, το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμούς μεγέθυνσης της τάξεως 
του 4,5% το οικονομικό έτος 2017/18, του 5,3% το 2019 
και του 6% το 2022. Επιπλέον, το ΔΝΤ προβλέπει ετήσιο 
πληθωρισμό της τάξεως του 13,5% στο τέλος του 2019. 
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο δείκτης πληθωρισμού θα αποκλιμα-
κωθεί στα επίπεδα του 21,3% το οικονομικό έτος 
2017/18 έναντι 23,5% κατά το έτος 2016/17, ενώ στην 
συνέχεια θα μειωθεί σταδιακά περαιτέρω για να φθάσει 
το 7,1% το 2022. 
Η Παγκόσμια Τράπεζα, στις δικές της πρόσφατες εκτιμή-
σεις για την πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας προβλέ-
πει δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 8,8% του ΑΕΠ στο 
οικονομικό έτος 2017/18, έναντι 10,8% του ΑΕΠ το έτος 
2016/17, καθώς και ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 
4,5%. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι αισιόδοξη για την 
πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας, εκτιμώντας πως θα 
βοηθηθεί μεσοπρόθεσμα από την απελευθέρωση της συ-
ναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας, με αυξημένα έσοδα 
από εξαγωγές και τουρισμό. Η Παγκόσμια Τράπεζα προ-
βλέπει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 5,3% το 2019. 
Σημειώνεται ότι στις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας που έλαβαν χώρα στο διάστημα 
12-15/10 στην Ουάσιγκτων συμμετείχε υψηλόβαθμη αι-
γυπτιακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Υπουργό 
Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, τον Υ-
πουργό Οικονομικών κ. Al-Garhy και τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας κ. Amer. Στο περιθώριο των συνό-
δων, οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνα-
ντήσεις με αμερικανικά επενδυτικά ταμεία, μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους και εκπροσώπους διεθνών οί-
κων αξιολόγησης, ενώ συζήτησαν με την Παγκόσμια 
Τράπεζα τις υφιστάμενες προοπτικές ενίσχυσης των χρη-
ματοδοτικών ροών προς την Αίγυπτο για την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων. Επισημαίνεται ότι η Αιγύπτια Υ-
πουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr 
έχει αναλάβει για το 2018 την προεδρία της ειδικής ομά-
δας της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αφρική.       
 
Εκτιμήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης για την Αίγυ-
πτο 
Στα μέσα Οκτωβρίου, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Moody’s έκρινε ότι το αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα 
είναι σταθερό, καθώς αποκαθίστανται ικανοποιητικοί 
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ο τραπεζικός δανει-
σμός παραμένει σε λογικά επίπεδα χωρίς να δημιουργεί 
βάρη επισφαλειών στις αιγυπτιακές τράπεζες και ταυτό-
χρονα οι τράπεζες απολαμβάνουν μίας ισχυρής και στα-
θερής καταθετικής βάσης. Κατά την Moody’s, ο αιγυ-
πτιακός τραπεζικός τομέας διαθέτει προοπτική σταθερό-
τητας με ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας και κεφαλαιακής 
επάρκειας, τα οποία αντισταθμίζουν τους αυξανόμενους 
επενδυτικούς κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με το 
επίπεδο έκθεσης του τραπεζικού κλάδου σε κρατικούς 
τίτλους χρέους (σημειώνεται ότι οι τοποθετήσεις σε 
κρατικά χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 
33% των στοιχείων ενεργητικού του αιγυπτιακού τραπε-
ζικού τομέα). Η Moody’s προβλέπει για την Αίγυπτο 
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 4,5% το οικονομικό  

έτος 2017/18 και του 5% το 2019.  
Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Fitch επιβεβαίωσε στα μέσα Οκτωβρίου την βαθμολό-
γηση της μεγαλύτερης αιγυπτιακής τράπεζας, National 
Bank of Egypt – NBE, με “B” όσον αφορά το αξιόχρεο 
των μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους της (IDR). Επιπλέ-
ον, η Fitch αξιολόγησε με την ίδια βαθμολογία και με 
σταθερές προοπτικές το αξιόχρεο της βρετανικής θυγα-
τρικής της NBE, NBEUK. 
 
Έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων του νέου Επενδυ-
τικού Νόμου 
Στις 25/10 το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 
τα εκτελεστικά διατάγματα του νέου επενδυτικού νόμου 
(Ν. 72/2017), που προέκυψαν από διαδικασία διαβούλευ-
σης του Υπουργείου Επενδύσεων με τα λοιπά συναρμό-
δια υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φο-
ρείς, στο πλαίσιο ειδικής κυβερνητικής επιτροπής που 
συστάθηκε για τον σκοπό αυτό (Executive Regulations 
Drafting Committee). Τα εκτελεστικά διατάγματα, τα 
οποία δημοσιεύθηκαν δια της πρωθυπουργικής απόφα-
σης υπ’ αριθ. 2310/2017 (προς το παρόν μόνον στην αρα-
βική), αναμένεται να συγκεκριμενοποιήσουν τα κίνητρα 
και τις ακριβείς προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευεργετικές 
διατάξεις του επενδυτικού νόμου.   
 
Μείωση των κρατικών υπαλλήλων το οικονομικό έτος 
2016/17 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στο τέλος Οκτω-
βρίου η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία (CAPMAS), ο 
αριθμός των κρατικών υπαλλήλων μειώθηκε στην διάρ-
κεια του οικονομικού έτους 2016/17 κατά 13%, σε 5  
εκατ. –εκ των οποίων 3,7 εκατ. άνδρες και 1,3 εκατ. γυ-
ναίκες- έναντι 5,8 εκατ. το προηγούμενο οικονομικό 
έτος. Σημειώνεται ότι το αιγυπτιακό υπουργικό συμβού-
λιο διέψευσε στις 25/10 δημοσιεύματα περί σκοπούμε-
νων απολύσεων περίπου 2 εκατ. υπαλλήλων κατά τα 
προσεχή οικονομικά έτη, στο πλαίσιο εκπλήρωσης σχετι-
κών απαιτήσεων του ΔΝΤ. Το ανακοινωθέν του υπουργι-
κού συμβουλίου χαρακτήρισε τα εν λόγω δημοσιεύματα 
ανυπόστατα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ζητηθεί κάτι 
τέτοιο από το ΔΝΤ στο πλαίσιο της περσινής συμφωνίας 
τριετούς χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς την Αίγυ-
πτο, ύψους $12 δισ. 
 
Ολοκλήρωση προγράμματος τεχνικής βοήθειας από 
την Ε.Ε. στον κλάδο υδάτων 
Στις 24/10 έλαβε χώρα στο Κάιρο ειδικό συνέδριο για 
την ολοκλήρωση προγράμματος τεχνικής βοήθειας προς 
την κρατική εταιρεία ύδρευσης & αποχέτευσης (Holding 
Company for Water and Wastewater), το οποίο χρηματο-
δοτήθηκε από την Ε.Ε. με κονδύλια ύψους €2,4 εκατ. 
Όπως δήλωσε στην διάρκεια του συνεδρίου ο επικεφαλής 
του τμήματος αναπτυξιακής συνεργασίας της εδώ Αντι-
προσωπείας της Ε.Ε. κ. Paturel, η Ε.Ε. αποτελεί σταθερό 
εταίρο της Αιγύπτου στον τομέα διαχείρισης υδάτων και 
στην προσπάθεια μεταρρύθμισής του, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την αποκέντρωση του όλου συστήματος 
διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε., μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του μεγάλου προγράμ-
ματος για την μεταρρύθμιση του τομέα διαχείρισης 
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υδάτων στην Αίγυπτο (Water Sector Reform Program –
WSRP-Phase I), το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί με ευρω-
παϊκά κονδύλια ύψους €80 εκατ., επιχορηγεί με κονδύλια 
ύψους €120 εκατ. την υλοποίηση της δεύτερης φάσης 
του προγράμματος (WSRP-Phase II) -το οποίο περιλαμ-
βάνει τεχνική βοήθεια προς τους αιγυπτιακούς κρατικούς 
φορείς- με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως το 2019. 
 
Επίσημη επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στην Γαλλία 
Στο διάστημα 23-26 Οκτωβρίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 
κ. Al Sisi πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Γαλ-
λία, την τρίτη από το ξεκίνημα της θητείας του, με αρκε-
τά έντονο ενδιαφέρον από πλευράς διμερούς πολιτικής, 
αμυντικής, οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας. Ο 
Αιγύπτιος Πρόεδρος, ο οποίος συνοδεύθηκε από υπουρ-
γικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους υπουργούς Εξωτε-
ρικών, Εμπορίου & Βιομηχανίας, Οικονομικών, Προ-
γραμματισμού και Μεταφορών, συναντήθηκε με τον 
Γάλλο Πρόεδρο κ. Macron, καθώς και με σειρά υπουρ-
γών του οικονομικού επιτελείου της γαλλικής κυβέρνη-
σης. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Al Sisi συναντήθηκε με ομά-
δες επιφανών Γάλλων επιχειρηματιών που δραστηριοποι-
ούνται στην Αίγυπτο, με στόχο την προβολή επενδυτικών 
ευκαιριών ιδιαίτερα στους κλάδους ενέργειας, τηλεπικοι-
νωνιών, μεταφορών και κατασκευών βιώσιμων πόλεων. 
Στην διάρκεια της επίσκεψης του Αιγυπτίου Προέδρου 
συνήλθε το διμερές επιχειρηματικό συμβούλιο Αιγύπτου-
Γαλλίας, ενώ υπογράφηκαν 16 συνολικά διμερή μνημό-
νια συνεργασίας στους τομείς ενέργειας και ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, κατασκευής υποδομών, υγείας, 
κοινωνικών ασφαλίσεων, εκπαίδευσης, μεταφορών (με 
έμφαση στους σιδηροδρόμους και το μετρό Καΐρου), δια-
χείρισης υγρών λυμάτων, επενδύσεων και αναπτυξιακής 
συνεργασίας, συνολικής αξίας πλησίον των €440 εκατ., 
όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος.      
Ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας της Αιγύπτου, κ. 
Kabil, ο οποίος συνόδευε τον Πρόεδρο Al Sisi στην επί-
σημη επίσκεψή του, δήλωσε πως στην μέχρι τώρα διάρ-
κεια του 2017 οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς την Γαλλία 
αυξήθηκαν κατά 21% φθάνοντας τα €401 εκατ., ενώ ο 
όγκος του διμερούς εμπορίου το 2016 ανήλθε σε €2 δισ., 
εκ των οποίων €500 εκατ. αφορούσαν αιγυπτιακές εξα-
γωγές. Κατά τον κ. Kabil, το απόθεμα γαλλικών επενδύ-
σεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε €5 δισ., φέρνοντας την 
Γαλλία στην 6η θέση μεταξύ των κυριότερων ξένων επεν-
δυτών, με κύριους κλάδους απορρόφησης την υαλουργία 
και την χημική βιομηχανία. Σύμφωνα με αιγυπτιακά 
στοιχεία, στην χώρα λειτουργούν περί τις 160 γαλλικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις, που απασχολούν περίπου 40 
χιλ. εργαζόμενους.  
Μεταξύ των ζητημάτων που απασχόλησαν τις επαφές και 
συνομιλίες των δύο πλευρών υπήρξε το πρόσφατο σημα-
ντικό πρόβλημα που ανέκυψε στις φορτώσεις γαλλικού 
σίτου προς Αίγυπτο, λόγω ευρημάτων σπόρων παπαρού-
νας, που έχει ανακόψει στην παρούσα φάση τις εισαγω-
γές γαλλικού σίτου (σημειώνεται ότι ανάλογο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει πρόσφατα και ο σίτος ρουμανικής προέ-
λευσης). 

Επίσκεψη Επιτρόπου Hahn στην Αίγυπτο (29-
31/10/2017) 
Στις 29/10, ο Επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδιος για θέματα 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και διαπραγματεύσεων 
διεύρυνσης, κ. Hahn, στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στην Αίγυπτο, υπέγραψε με την Υπουργό Επενδύσεων & 
Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr μνημόνιο κατανόησης για 
το πλαίσιο προγραμματισμού αναπτυξιακών δράσεων της 
Ε.Ε. στην Αίγυπτο 2017-2020 (EU Single Support 
Framework for Egypt) που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊ-
κού Μέσου Γειτονίας (ENI) για την προαναφερθείσα 
περίοδο. Το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα 
διοχετευθούν στην Αίγυπτο ως αναπτυξιακή βοήθεια κα-
τά την ανωτέρω περίοδο αναμένεται να ανέλθει σε μετα-
ξύ €432 και €528 εκατ. Περαιτέρω, ο κ. Hahn και η κα 
Nasr υπέγραψαν 3 χρηματοδοτικές συμφωνίες για υλο-
ποίηση αναπτυξιακών projects στην Αίγυπτο, και πιο 
συγκεκριμένα: (α) την επέκταση του συστήματος διαχεί-
ρισης υγρών λυμάτων στο Fayoum, με σχεδιαζόμενες 
χρηματοδοτήσεις €38 εκατ. από την Ε.Ε. (υπό μορφή 
επιχορήγησης) και €360 εκατ. από τις ΕΤΕπ και EBRD 
(υπό μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους), (β) την αποκα-
τάσταση / εκσυγχρονισμό του τραμ της Αλεξάνδρειας, με 
σχεδιαζόμενες χρηματοδοτήσεις €8 εκατ. από την Ε.Ε. 
(υπό μορφή επιχορήγησης) και €237,7 εκατ. από τις   
ΕΤΕπ και Agence Française de Développement (υπό 
μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους), και (γ) την ενίσχυ-
ση του αιγυπτιακού συστήματος ελέγχου μεταναστευτι-
κών ροών, με σχεδιαζόμενες χρηματοδοτήσεις €60 εκατ. 
από την Ε.Ε. (υπό μορφή επιχορήγησης).     
 
Επενδυτικές επαφές Αιγύπτιας Υπουργού κας Nasr 
στην Σ. Αραβία 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Αιγύ-
πτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα 
Nasr, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Σ. Αραβία στο 
τέλος Οκτωβρίου για συμμετοχή σε διεθνές επενδυτικό 
συνέδριο, είχε πληθώρα επαφών με επενδυτές και μεγάλα 
σαουδαραβικά και αραβικά επενδυτικά ταμεία, μεταξύ 
των οποίων το Public Investment Fund of Saudi Arabia, 
το Saudi Fund for Development και το εδρεύον στο Κου-
βέιτ Arab Fund for Economic & Social Development. Η 
κα Nasr ενημέρωσε τους Άραβες επενδυτές για το νέο 
αιγυπτιακό επενδυτικό νόμο και τις επενδυτικές ευκαιρί-
ες, ιδιαίτερα στους κλάδους γεωργίας, τουρισμού, βιομη-
χανίας, υγείας, εκπαίδευσης, κατασκευών και ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας. Σημειώνεται εξάλλου ότι, όπως 
ανέφερε στο τέλος Οκτωβρίου ο οικονομικός Τύπος, η Σ. 
Αραβία σχεδιάζει την δημιουργία μεγάλης βιομηχανικής 
και επιχειρηματικής ζώνης, έκτασης 26.500 τετρ. χλμ., με 
την επωνυμία “NEOM”, πλησίον των συνόρων της με 
την Ιορδανία και πλησίον της Αιγύπτου (στον Κόλπο της 
Άκαμπα και πλησίον της Διώρυγας Σουέζ), με επικέ-
ντρωση στους κλάδους ενέργειας, διαχείρισης υδάτων, 
βιοτεχνολογίας, βιομηχανίας τροφίμων και υψηλής τε-
χνολογίας, από την οποία η Αίγυπτος αναμένεται να απο-
κομίσει σημαντικά μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Κέρδη 61 δισ. λίρες στο χρηματιστήριο της Αιγύπτου 
το τρίτο τρίμηνο 2017 
Η αιγυπτιακή χρηματιστηριακή αγορά κέρδισε 61,1 δισ. 
λίρες το 3ο τρίμηνο του 2017, καθώς το κεφάλαιο της 
αγοράς αυξήθηκε κατά 8,9% στα 748,5 δισ. λίρες από 
687,4 δισ. λίρες το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με 
την έκθεση, ο δείκτης αναφοράς EGX 30 σημείωσε 
άνοδο 3,68%, κλείνοντας στις 13.889 μονάδες. Ο ευρύτε-
ρος δείκτης EGX 70 των κορυφαίων επιχειρήσεων μι-
κρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ΜΜΕ) αυξήθηκε 
κατά 19,11% σε 774 μονάδες. Ο συνολικός  δείκτης EGX 
100 σημείωσε επίσης άνοδο 14,22%, κλείνοντας στις 
1.724 μονάδες. Σημειώνεται ότι στο τέλος Οκτωβρίου, ο 
δείκτης EGX 30 υπερέβη σημαντικά το κατώφλι των 
14.000 μονάδων. 
  
Οι ξένες επενδύσεις σε αιγυπτιακά χρεόγραφα αυξή-
θηκαν στα 18 δισ. Δολάρια το Σεπτέμβριο 
Και πάλι σημειώθηκε αύξηση των τοποθετήσεων σε αι-
γυπτιακά χρεόγραφα από ξένους επενδυτές με αποτέλε-
σμα το συνολικό ύψος των εν λόγω έμμεσων επενδύσεων 
να ανέλθει σε $18 δισ. Η όρεξη για το εγχώριο χρέος της 
Αιγύπτου αυξήθηκε από τότε που η κεντρική τράπεζα 
έθεσε το νόμισμα της λίρας σε ελεύθερη διακύμανση και 
αύξησε τα βασικά επιτόκια κατά 700 μονάδες βάσης από 
τον Νοέμβριο, αλλά οι μέσες αποδόσεις των ταμείων 
έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες καθώς βελτιώθη-
κε η ρευστότητα σε ξένο νόμισμα. 
     
Η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου αυξάνει τα υποχρε-
ωτικά αποθεματικά των Εμπορικών Τραπεζών στις 
καταθέσεις σε 14% 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) δήλωσε την 
Τρίτη 3/10 ότι αυξάνει την υποχρέωση τήρησης ελάχι-
στων αποθεματικών στις καταθέσεις από 10% έως 14% 
ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των επιδόσεων και της 
κερδοφορίας των τοπικών τραπεζών. Η έναρξη ισχύος 
της νέας ρύθμισης ήταν στις 10 Οκτωβρίου. Μεταξύ 
2001 και 2011, το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 14%. Με-
τά την επανάσταση του 2011, ο δείκτης μειώθηκε στα-
διακά σε 10% σε μια προσπάθεια αύξησης της ρευστότη-
τας του τραπεζικού τομέα. «Λόγω των ισχυρών οικονομι-
κών δεικτών που έχουν δείξει οι αιγυπτιακές τράπεζες 
και της ενίσχυσης των επιδόσεών τους και της κερδοφο-
ρίας τους, η οποία έχει οδηγήσει σε χρηματοπιστωτική 
και νομισματική σταθερότητα, είναι πλέον σκόπιμο να 
επιστρέψουμε τον δείκτη στις προηγούμενες τιμές», ανέ-
φερε η Κεντρική Τράπεζα. 
 
Υποχώρηση των αποδόσεων των αιγυπτιακών εντό-
κων γραμματίων δημοσίου  
Σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, το αιγυ-
πτιακό Υπουργείο Οικονομικών διέθεσε στο τέλος Σε-
πτεμβρίου έντοκα γραμμάτια δημοσίου με απόδοση 15%, 
η οποία αποτελεί την χαμηλότερη κατά την περίοδο των 
τελευταίων 19 μηνών, αισθητά μειωμένη και έναντι εκεί-
νης της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 
(16,15%). Όπως επισήμαναν Αιγύπτιοι οικονομικοί ανα-
λυτές, η υποχώρηση των αποδόσεων των εντόκων  

γραμματίων του δημοσίου οφείλεται αφ’ ενός στην βελ-
τίωση των εγχώριων επιπέδων ρευστότητας σε ξένο νό-
μισμα λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων σε αιγυπτια-
κά χρεόγραφα από ξένους επενδυτές, και αφ’ ετέρου 
στην επιτυχή απορρόφηση από το τραπεζικό σύστημα 
μέρους της ρευστότητας που προηγουμένως κυκλοφο-
ρούσε εκτός αυτού.  
 
Πέντε τράπεζες συγκεντρώνουν το 62% των καταθέ-
σεων στην Αίγυπτο  
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας Αιγύπτου (CBE), οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο συγκεντρώνουν το 
62% των συνολικών καταθέσεων, ύψους EGP1,878 
τρισ., ενώ οι 10 μεγαλύτερες το 72% των συνολικών κα-
ταθέσεων, ύψους EGP2,245 δισ. Στο τέλος Ιουνίου τρέ-
χοντος έτους, τα στοιχεία ενεργητικού των 5 μεγαλύτε-
ρων τραπεζών στην Αίγυπτο ανέρχονταν σε EGP610,5 
δισ., ενώ τα στοιχεία ενεργητικού τους στο εξωτερικό σε 
EGP202,2 δισ. Οι επενδύσεις των 5 μεγαλύτερων τραπε-
ζικών ιδρυμάτων σε χρεόγραφα ανέρχονταν στο τέλος 
Ιουνίου 2017 σε EGP1,01 τρισ., ενώ το σύνολο του κε-
φαλαίου τους σε EGP64,5 δισ. Τα μεγαλύτερα τραπεζικά 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο περι-
λαμβάνουν τις National Bank of Egypt (NBE), Banque 
Misr, Commercial International Bank (CIB), QNB Al-
Ahli, HSBC Egypt, Bank of Alexandria, National Bank 
of Kuwait (NBK Egypt), Ahli United Bank, Arab African 
International Bank, Faisal Islamic Bank of Egypt και 
Credit Agricole Egypt.    
 
Η Σ. Αραβία και τα ΗΑΕ παρατείνουν την περίοδο 
ωρίμανσης χρηματοδοτήσεών τους προς την Αίγυπτο 
Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας Αιγύπτου (CBE) κ. Amer στο τέλος Οκτωβρίου, η 
Σ. Αραβία και τα ΗΑΕ συμφώνησαν πρόσφατα να παρα-
τείνουν την περίοδο ωρίμανσης χρηματοδοτήσεών τους 
προς την Αίγυπτο μέσω καταθέσεων στην Κεντρική Τρά-
πεζα της χώρας (CBE), συνολικής αξίας $4 δισ., οι οποί-
ες θα καθίσταντο ληξιπρόθεσμες εντός του 2018. Όπως 
σημείωσαν τα εν λόγω δημοσιεύματα, η Σ. Αραβία και 
τα ΗΑΕ έχουν παράσχει από το 2013 διμερή βοήθεια 
προς την Αίγυπτο ύψους περίπου $8 δισ., εκ της οποίας 
χρηματοδοτήσεις $4 δισ. υπό μορφή καταθέσεων στην 
CBE. Σύμφωνα με τον κ. Amer, η ως άνω παράταση της 
περιόδου ωρίμανσης των σαουδαραβικών και εμιρατινών 
χρηματοδοτήσεων αναμένεται να «δώσει ανάσα» στην 
Αίγυπτο, η οποία στην διάρκεια του 2018 θα πρέπει να 
καταβάλει περίπου $12,9 δισ. σε τοκοχρεολύσια ληξι-
πρόθεσμων οφειλών της. 
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Το Σουδάν υποδέχεται συναλλαγματικές εισροές μετά 
την άρση των αμερικανικών κυρώσεων 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπε-
ζας του Σουδάν, τουλάχιστον δύο τράπεζες της χώρας 
έχουν αρχίσει, για πρώτη φορά την τελευταία εικοσαετία, 
να δέχονται εισροές ξένου συναλλάγματος, έπειτα από 
την πρόσφατη –στις αρχές Οκτωβρίου- άρση των αμερι-
κανικών κυρώσεων κατά της χώρας. Όπως ανέφερε ο 
οικονομικός Τύπος, η κυβέρνηση του Σουδάν προσδοκά 
ότι η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, που περιλάμ-
βαναν εμπορικό αποκλεισμό, πάγωμα περιουσιακών 
στοιχείων στο εξωτερικό και περιορισμούς στις χρηματο-
οικονομικές συναλλαγές με την χώρα, θα βοηθήσει την 
σουδανική οικονομία να ανακάμψει, επανακτώντας πρό-
σβαση στις διεθνείς αγορές και προσελκύοντας επενδύ-
σεις. Σημειώνεται ότι η οικονομία του Σουδάν πλήττεται, 
ήδη από το περασμένο έτος, από υψηλότατους ρυθμούς 
πληθωρισμού, που έφτασαν το 35,13% τον Σεπτέμβριο 
2017.   
 
Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 76,4% των 
τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα 
(στοιχεία 7.2017)  
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Ιουλίου 2017 
ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 76,4% 
των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό 
τομέα. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς 
της οικονομίας στο τέλος Ιουλίου 2017 εμφανίστηκαν 
αυξημένες κατά 49,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 
2016, ανερχόμενες συνολικά σε EGP1,414 τρισ. Από την 
άλλη, το ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες 
σημείωσε ως το τέλος Ιουλίου 2017 αύξηση κατά 43,3% 
έναντι του Ιουλίου 2016, ανερχόμενο σε EGP3,056 τρισ. 
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευσαν ποσο-
στό 77,3% των συνολικών ιδιωτικών καταθέσεων.    
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Υποτίμηση κατά 30% της αξίας των καρτών επανα-
φόρτισης κινητής τηλεφωνίας 
Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Αιγύ-
πτου επικύρωσε απόφαση των εταιρειών κινητής τηλε-
φωνίας να μειώσουν την ανταποδοτική αξία των καρτών 
επαναφόρτισης κινητών κατά 36%, αρχής γενομένης από 
την Παρασκευή 27/9. Ο πρόεδρος της αρχής, Mostafa 
Abdel-Wahed, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσε-
ων MENA ότι το επίπεδο των τιμών του διαδικτύου και 
των καρτών δεν θα αλλάξουν, αλλά η αξία που αντανα-
κλάται σ’ αυτές θα μειωθεί. Συγκεκριμένα, ο πελάτης θα 
λαμβάνει ως δικαίωμα χρήσης ποσοστό 70% της ονομα-
στικής τιμής της αγοραζόμενης κάρτας στην πίστωση του 
λογαριασμού του κινητού του. Για παράδειγμα, ανέφερε, 
η κάρτα επαναφόρτισης EGP 100 θα παρέχει πίστωση 
EGP 70, η κάρτα EGP 50 θα παρέχει πίστωση EGP 35, η 
EGP 25 θα παρέχει πίστωση EGP 17.5 κ.ο.κ. 
Η απόφαση αντιμετωπίστηκε με έντονη κριτική στα κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης και ενημέρωσης και πυροδότησε 
εκστρατείες που επιδιώκουν μποϊκοτάρισμα εταιρειών 
κινητής τηλεφωνίας. Η ομάδα Citizens Against Price In-
creases ζήτησε μέσω σελίδας Facebook από όλους τους 

χρήστες κινητών τηλεφώνων να συμμετάσχουν στο μποϊ-
κοτάζ των τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, προσθέ-
τοντας ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα πίεσης για να ζη-
τήσει την ανατροπή της απόφασης. Η ομάδα κάλεσε επί-
σης την Αιγυπτιακή Αρχή Ανταγωνισμού να παρέμβει 
υπέρ των δικαιωμάτων των καταναλωτών και να τερματί-
σει αυτές τις μονοπωλιακές πράξεις, για τις οποίες είπε 
ότι είναι αντίθετες προς το νόμο. 
Κατά τον κ. Abdel-Wahed, οι εταιρείες ήταν προηγουμέ-
νως αυτοί που πλήρωναν τους φόρους αλλά σύμφωνα με 
το νόμο, οι πελάτες πληρώνουν τώρα τους φόρους, προ-
κειμένου να επιτρέψουν στις εταιρείες να αναπτύξουν τα 
δίκτυά τους και να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσί-
ες, ανέφερε το MENA. 
Νωρίτερα αυτό το μήνα, το μονοπώλιο σταθερής Tele-
com Egypt ξεκίνησε το WE, το τέταρτο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας της χώρας, μετά τις Orange, Vodafone και 
Etisalat. Το νέο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας διατίθεται με 
τεχνολογίες 2G και 3G και 4G πειραματικά. 
 
Η Αίγυπτος υπ. αριθ. 1 αφρικανική και αραβική χώρα 
για offshoring 
Η Αίγυπτος πρωτοστάτησε σε ολόκληρο τον κόσμο ως ο 
πιο ελκυστικός τόπος για υπεράκτιες οικονομικές δρα-
στηριότητες  και η υπ. αριθ. 1 χώρα μεταξύ των αραβι-
κών και αφρικανικών χωρών σε όρους επιχειρηματικότη-
τας. Διεθνώς, η Αίγυπτος ανήλθε στη 14η θέση του δεί-
κτη Kearney «τοποθεσίας εξυπηρέτησης παγκοσμίως» 
κερδίζοντας δύο θέσεις σε σύγκριση με την περσινή 
έκθεση. Η έκθεση κατατάσσει τις κορυφαίες 55 χώρες 
για outsourcing με βάση 3 κατηγορίες. την οικονομική 
ελκυστικότητα, τις δεξιότητες των ανθρώπων και το επι-
χειρηματικό περιβάλλον. Η έκθεση ανέφερε ότι η υποτί-
μηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολαρίου έκανε 
την Αίγυπτο πιο ανταγωνιστική. Ενισχυτικό ήταν το γε-
γονός ότι από τους 500.000 φοιτητές που αποφοιτούν 
ετησίως στην Αίγυπτο το 10% αυτών ειδικεύονται στην 
πληροφορική ή σε τομέα που σχετίζεται με το            
Outsourcing Επιχειρησιακών Διεργασιών (BPO). Το 
στοιχείο αυτό θέτει την Αίγυπτο στη δεύτερη θέση μετά 
την Ινδία ως τη χώρα με το μεγαλύτερο εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό. Όπως κάθε χρόνο από τότε που ξεκί-
νησε ο δείκτης αυτός, οι τρεις πρώτες χώρες είναι η Ιν-
δία, η Κίνα και η Μαλαισία. 
 
13 αιγυπτιακές εταιρείες σε κατάλογο των 100 κορυ-
φαίων αραβικών startups 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Οκτω-
βρίου, 13 αιγυπτιακές εταιρείες περιλαμβάνονται μεταξύ 
των 100 κορυφαίων νεοφυών επιχειρήσεων του αραβικού 
κόσμου που εξέδωσε πρόσφατα η Forbes Middle East. 
Την υψηλότερη θέση μεταξύ των αιγυπτιακών startups 
και 5η της συνολικής κατάταξης κατείχε η εταιρεία 
Vezeeta (διαχειρίζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρε-
σιών υγείας), ενώ ακολούθησαν οι Instabug στην 40η 
θέση (παράγει λογισμικό που εντοπίζει δυσλειτουργίες 
και ιούς σε εφαρμογές), Edfa3ly στην 43η θέση 
(διαχειρίζεται σύστημα ηλεκτρονικών αγορών και πλη-
ρωμών), Yaoota στην 48η θέση (διαχειρίζεται πλατφόρμα 
σύγκρισης τιμών), καθώς και οι Wuzzuf (ηλεκτρονική 
πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας), Eventtus 
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(ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης και εγγραφής σε 
εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια), Elmenues 
(ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης εστιατορίων) και 
Zee3 (σύστημα ηλεκτρονικής αναζήτησης ταλέντων). 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
Εγκαινίαση Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας από τον 
Αιγύπτιο Πρόεδρο 
Στις 11/10, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi παρέστη σε 
τελετή επίσημης εγκαινίασης της –υπό κατασκευή- Νέ-
ας Διοικητικής Πρωτεύουσας της χώρας, σε απόσταση 
περίπου 60 χλμ. ανατολικά του Καΐρου, η οποία εκτιμά-
ται πως θα φιλοξενήσει, μετά την ολοκλήρωση της πρώ-
της φάσης κατασκευής της, περίπου 7 εκατ. κατοίκους. 
Η νέα πόλη δημιουργείται σε μία έκταση 714 τετρ. χλμ. 
και θα στεγάσει σε πρώτη φάση κυβερνητικές υπηρεσίες 
και υπαλλήλους, ενώ κατά την φάση ολοκλήρωσής της 
θα περιλαμβάνει 20 οικιστικά συγκροτήματα 
(συνοικίες), διεθνές αεροδρόμιο και πάρκα αναψυχής. 
Σημειώνεται ότι βασικός φορέας υλοποίησης του μεγά-
λου έργου κατασκευής της Νέας Διοικητικής Πρωτεύ-
ουσας είναι η τεχνική υπηρεσία του αιγυπτιακού Στρα-
τού (Armed Forces Engineering Authority). 
 
Συμφωνία με κινεζικό όμιλο για τη Νέα Διοικητική 
πρωτεύουσα 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Οκτωβρί-
ου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση οριστικοποίησε συμφωνία 
με τον μεγάλο κρατικό κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο 
China State Construction Engineering Corporation 
(CSCEC), συνολικής αξίας $3 δισ. για την κατασκευή 
μεγάλης επιχειρηματικής συνοικίας στη Νέα Διοικητική 
πρωτεύουσα. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Αιγύπτιο 
Υπουργό Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly και τον 
αντιπρόεδρο της CSCEC κ. Zheng Xuexuan. Η συνοικία 
θα περιλαμβάνει 12 επιχειρηματικά συγκροτήματα, 5 
συγκροτήματα κατοικιών, 2 ξενοδοχειακές μονάδες και 
τον υψηλότερο ουρανοξύστη της Αφρικής, ύψους 345 
μέτρων. Το έργο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί εντός πε-
ριόδου 43 μηνών.    
 
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση €213 εκατ. στην Αίγυπτο 
για μεγάλο αρδευτικό έργο 
Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής κυβέρνησης, η Αίγυ-
πτος αναμένεται να λάβει άμεσα χρηματοδοτικό κονδύλι 
ύψους €213 εκατ. από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της ευρωπα-
ϊκής αναπτυξιακής βοήθειας προς την χώρα, για το μεγά-
λο έργο αποκατάστασης του αρδευτικού αγωγού 
“Kitchener”, μήκους περίπου 70 χλμ., που βρίσκεται 
στην περιοχή του Δέλτα Νείλου και διατρέχει σειρά αιγυ-
πτιακών περιφερειών (κυρίως Gharbeya, Kafr El-Sheikh, 
Dakahleya). Σημειώνεται ότι ο μεγάλος εν λόγω αγωγός, 
ο οποίος χρησιμοποιείται για την διοχέτευση κυρίως γε-
ωργικών αποστραγγιστικών υδάτων στην Μεσόγειο κα-
θώς και για την άρδευση περίπου 131 χιλιάδων feddans 
αγροτικής γης, πάσχει από σοβαρά προβλήματα διάβρω-
σης, αλλά και μόλυνσης καθώς σε αυτόν διοχετεύονται 
επίσης αστικά και βιομηχανικά λύματα. Η υλοποίηση του 
μεγάλου έργου σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί εντός περιό-
δου πενταετίας.   

Προγραμματιζόμενες επενδύσεις EGP30 δισ. σε οικι-
στικά projects από NUCA 
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, η αιγυ-
πτιακή Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων (New Urban 
Communities Authority-NUCA) έχει δεσμεύσει κονδύ-
λια συνολικού ύψους EGP30 δισ. του κρατικού προϋπο-
λογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους για την πραγμα-
τοποίηση επενδύσεων σε κατασκευή περίπου 350 χιλ. 
κατοικιών για πολίτες χαμηλού και μεσαίου εισοδηματι-
κού επιπέδου, καθώς και συναφών αστικών υποδομών σε 
νέες αστικές ζώνες. Πιο αναλυτικά, η Αρχή προγραμμα-
τίζει να επενδύσει κεφάλαια ύψους EGP8,8 δισ. σε κατα-
σκευή κατοικιών στο πλαίσιο αφ’ ενός του προγράμμα-
τος κοινωνικής στέγασης και αφ’ ετέρου προγράμματος 
κατοικιών για μεσαία εισοδήματα, καθώς επίσης κεφά-
λαια EGP6,8 δισ. σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, 
EGP5,7 δισ. σε έργα οδοποιίας και τηλεπικοινωνιών, 
EGP5,6 δισ. σε έργα ηλεκτροδότησης, EGP2,3 δισ. σε 
έργα υποδομών λοιπών κοινωφελών υπηρεσιών, EGP210 
εκατ. σε έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού και EGP590 
εκατ. σε έργα κατασκευής κτιρίων διοικητικών υπηρε-
σιών των νέων οικιστικών ζωνών. Επιπλέον, η NUCA 
έχει εξασφαλίσει κατά το τρέχον οικονομικό έτος κρατι-
κά κονδύλια ύψους πλησίον των EGP7 δισ. για κατα-
σκευαστικά έργα στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, 
έναντι κονδυλίων EGP6 δισ. που επένδυσε πέρσι. Σύμ-
φωνα με τον οικονομικό Τύπο, στη Νέα Διοικητική 
Πρωτεύουσα δραστηριοποιούνται οι κατασκευαστικοί 
όμιλοι Arab Contractors Company, Talaat Moustafa 
Group, Petrojet, Concord, Wady El Nil και το τεχνικό 
τμήμα του Στρατού όσον αφορά την κατασκευή κτιρίων 
κατοικιών, και, Holding Company for Construction, 
Orascom Construction Industries, Hassan Allam, Con-
cord και Arab Contractors Company όσον αφορά την 
κατασκευή υποδομών.      
 
Κατασκευαστικά έργα στη νέα πόλη του Ελ Αλαμέιν 
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στο τέλος 
Οκτωβρίου στα έργα κατασκευής της νέας πόλης του Ελ 
Αλαμέιν, σε έκταση άνω των 48.000 feddans (1 fed-
dan=4.200 τ.μ.) στην βορειοδυτική ακτή της Αιγύπτου, 
συνολικού εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους EGP40 
δισ. Η κατασκευή της νέας πόλης εντάσσεται στο πλαί-
σιο του ευρύτερου σχεδιασμού της αιγυπτιακής κυβέρνη-
σης για δημιουργία νέων πόλεων, μεταξύ των οποίων η 
Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, με στόχο την μετεγκατά-
σταση πληθυσμού και την αντιμετώπιση της συμφόρη-
σης στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και την δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Οικιστικής Ανάπτυξης, η πρώτη φάση κατασκευής της 
νέας πόλης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020 και 
να ικανοποιήσει τις στεγαστικές ανάγκες 400 χιλ. κατοί-
κων, έναντι συνολικού αναμενόμενου πληθυσμού 1 εκατ. 
κατοίκων μετά την πλήρη ολοκλήρωση των κατασκευα-
στικών εργασιών της νέας πόλης. Η πρώτη φάση περι-
λαμβάνει την κατασκευή περίπου 10 χιλ. κατοικιών, διοι-
κητικών κτιρίων και διαφόρων εγκαταστάσεων που θα 
φιλοξενούν οικονομικές, τουριστικές και βιομηχανικές 
δραστηριότητες και εκτελείται από 21 κατασκευαστικούς 
ομίλους. Κατά τα δημοσιεύματα, πέραν των εγχώριων 
κατασκευαστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στα 
έργα δημιουργίας της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν 
(μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι Arab Contractors,  
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Egyptian Contracting Company και το τεχνικό τμήμα του 
Στρατού), φαίνεται ότι υφίσταται αρκετά έντονο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον από ομίλους του εξωτερικού (κυρίως 
γαλλικούς και εμιρατινούς). 
 
$31,4 εκατ. από το GCF για κλιματικά έργα στην Αί-
γυπτο 
Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) συμφώνησε να 
χορηγήσει $31,4 εκατ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για 
την κατάρτιση σχεδίου για τη βελτίωση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή στη Βόρεια ακτή και το Δέλτα 
στην Αίγυπτο. Σε σχετική δήλωσή του, το Υπουργείο 
δήλωσε ότι το σχέδιο θα αναληφθεί από το Υπουργείο 
Άρδευσης και Υδατικών Πόρων και από το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) μετά την 
έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της GCF στην 18η 
συνεδρίασή του που θα λάβει χώρα στην Αίγυπτο. Το 
έργο αποσκοπεί στη δημιουργία συστημάτων προστασίας 
μήκους 69 χλμ. για τις περιοχές χαμηλού επιπέδου στις 
ακτές του Δέλτα του Νείλου, οι οποίες απειλούνται να 
βυθιστούν λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας 
που σχετίζεται με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 
Η Αίγυπτος έλαβε την επιχορήγηση για πρώτη φορά από 
το GCF, επιπροσθέτως αυτής σε δύο έργα ηλεκτρικής 
ενέργειας για το Υπουργείο Ηλεκτρισμού. Τοιουτοτρό-
πως, η  χώρα αποκτά το 20% του συνόλου των χορηγηθέ-
ντων από το GCF για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας από την EBRD 
Όπως ανέφεραν στις αρχές Οκτωβρίου πηγές της εδώ 
Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή τράπεζα Ανασυ-
γκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο των χρη-
ματοδοτήσεων που παρέχει προς την Αίγυπτο για ανά-
πτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικού 
ύψους $500 εκατ. και της συμμετοχής της στην κατα-
σκευή του μεγάλου συγκροτήματος ηλιακής ενέργειας 
στην περιοχή Benban του Aswan, ενέκρινε πρόσφατα 
νέα δανειακή διευκόλυνση ύψους $28,5 εκατ. για την 
κατασκευή πρόσθετης ηλιακής μονάδας στην επαρχία 
του Aswan, παραγωγικής δυναμικότητας 50 MW. Το εν 
λόγω επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από τον σαουδα-
ραβικό κατασκευαστικό όμιλο, ειδικευόμενο σε έργα 
ηλεκτρικής ενέργειας, Alfanar Energy. Σημειώνεται ότι 
το μεγάλο ηλιακό συγκρότημα του Benban εκτιμάται ότι, 
όταν ολοκληρωθεί, θα διαθέτει συνολική παραγωγική 
ισχύ 1,8 GW και θα αποτελεί από τα μεγαλύτερα ηλιακά 
συγκροτήματα παγκοσμίως. 
 

Η τράπεζα BNP Paribas χρηματοδοτεί κατασκευή 2 
ηλεκτρικών σταθμών 
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
MENA στις αρχές Οκτωβρίου, η γαλλική τράπεζα 
BNMP Paribas υπέγραψε συμφωνία με την αιγυπτιακή 
εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (EETC) για την 
χρηματοδότηση της κατασκευής δύο ηλεκτρικών σταθ-
μών μετασχηματισμού ρεύματος υψηλής τάσης στις πε-
ριοχές Samud και Abu El-Matamer. Οι σταθμοί θα με-
τασχηματίζουν ρεύμα που θα παράγεται από τη νέα με-
γάλη θερμοηλεκτρική μονάδα στο Burullus, ενώ το έργο 
κατασκευής τους θα εκτελέσουν ο γερμανικός όμιλος 
Siemens και ο αιγυπτιακός El-Sewedy Electric. Οι χρη-
ματοδοτήσεις για την κατασκευή των δύο σταθμών θα 
απολάβουν των εγγυήσεων του αιγυπτιακού Υπουργείου 
Οικονομικών και ασφαλιστικής κάλυψης από τον μεγά-
λο όμιλο ασφάλισης πιστώσεων Euler Hermes. 
 
Η Αίγυπτος προσκαλείται σε φόρουμ χωρών εξαγω-
γέων φυσικού αερίου 
Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, ο Βο-
λιβιανός Υπουργός Υδρογονανθράκων & Ενέργειας, κ. 
Fernandez, στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Υπουργό 
Πετρελαίου της Αιγύπτου, κ. El-Molla κατά την πρόσφα-
τη 19η υπουργική σύνοδο των χωρών-εξαγωγέων φυσι-
κού αερίου (GECF) στην Μόσχα, διαβίβασε πρόσκληση 
στον Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al Sisi για να παραστεί στις 
εργασίες της 4ης Διάσκεψης Κορυφής των εν λόγω χω-
ρών, η οποία θα λάβει χώρα στην Βολιβία τον προσεχή 
Νοέμβριο. Κατά τα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Υπουρ-
γός πραγματοποίησε στο περιθώριο της υπουργικής συ-
νόδου συναντήσεις με τους επικεφαλής των μεγάλων 
ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων Rosneft και Lukoil, με 
στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους στην χώ-
ρα. Σημειώνεται ότι η Rosneft αποτελεί εταίρο του ιταλι-
κού ομίλου ENI στην ανάπτυξη του γιγαντιαίου κοιτά-
σματος του Zohr. 
 
Ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλάδο ενέργειας και 
καυσίμων 
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα μέσων Οκτωβρίου, 
το κόστος των εισαγωγών καυσίμων τον Ιούνιο 2017 εμ-
φανίστηκε αυξημένο κατά 30,6% έναντι του Ιουνίου 
2016, ανερχόμενο σε $819 εκατ. (έναντι $627 εκατ. τον 
περσινό Ιούνιο). Οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου 
εμφανίστηκαν σχετικά σταθερές, ωστόσο εκείνες ακα-
τέργαστου πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 372%, από $39 
εκατ. τον Ιούνιο 2016 σε $184 εκατ. τον Ιούνιο 2017. 
Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της πρόσφατης απογρα-
φής του αιγυπτιακού πληθυσμού, το 12,2% των κτιρίων 
στην χώρα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερί-
ου, έναντι ποσοστού μόλις 3,4% που είχε καταγραφεί 
στην προηγούμενη απογραφή το 2006.  
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ κ. 
Shaker, η Αίγυπτος έχει τα τελευταία 3 έτη επενδύσει 
σημαντικά κονδύλια –πέραν της επέκτασης του δικτύου 
φυσικού αερίου- σε έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού της 
δικτύου, με σκοπό την αντιμετώπιση ελλείψεων τροφο-
δοσίας. Συγκεκριμένα, κατά τον κ. Shaker η κυβέρνηση 
έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει κονδύλια συνολικού 
ύψους EGP483 δισ. σε έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού  
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δικτύου της χώρας.  
 
Η Shell προγραμματίζει νέες επενδύσεις στον κλάδο 
εξορύξεων στην Αίγυπτο 
Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου διευθυντή εξορύξε-
ων του μεγάλου πετρελαϊκού ομίλου Royal Dutch Shell 
κ. Andrew Brown στα μέσα Οκτωβρίου, προγραμματίζε-
ται για το 2018 η διάνοιξη 63 φρεάτων σε διαφορετικές 
περιοχές της Δυτικής Ερήμου, με στόχο την αύξηση του 
όγκου παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα 
εκεί κοιτάσματα. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγου-
στο, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου υπέγραψε 3 
συμφωνίες για έρευνα πετρελαίου και αερίου σε 16 νέα 
κοιτάσματα στην Δυτική Έρημο, με τους ομίλους Royal 
Dutch Shell και Apex Oil Company, ελάχιστης συνολι-
κής εκτιμώμενης επενδυτικής αξίας $81,4 εκατ. 
Ο κ. Brown, σε ενημερωτική συνάντησή του με τον Αι-
γύπτιο Π/Θ κ. Ismail και τον Υπουργό Πετρελαίου κ. El-
Molla, ανέφερε πως μεταξύ των κύριων επενδυτικών 
σχεδίων της Shell κατά την προσεχή περίοδο περιλαμβά-
νεται η ανάπτυξη της φάσης “9b” του οικοπέδου “West 
Delta Deep Marine Concession”, που συνεπάγεται συνο-
λικές επενδύσεις ύψους $1,6 δισ.    
 
Ως το τέλος του τρέχοντος έτους οι εκτελεστικοί κανο-
νισμοί της νέας νομοθεσίας για την αγορά φυσικού 
αερίου 
Όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της κρατικής εταιρείας 
αερίου EGAS, κα El Mazni, οι εκτελεστικοί κανονισμοί 
της νέας νομοθεσίας για την αγορά φυσικού αερίου (Ν. 
196/2017) που κυρώθηκε από τον Πρόεδρο Al Sisi στις 
αρχές Αυγούστου και καταργεί το κρατικό μονοπώλιο 
στην εισαγωγή και διανομή αερίου, ενώ ταυτόχρονα συ-
στήνει νέα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (Gas Regulatory 
Authority), αναμένεται να εκδοθούν πριν το τέλος του 
τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αρχι-
κές προσδοκίες της αιγυπτιακής κυβέρνησης θα έπρεπε 
να έχει ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία των εν 
λόγω εκτελεστικών κανονισμών τον παρελθόντα Σεπτέμ-
βριο. 
 
Ο ρωσικός όμιλος Rosneft σκέπτεται να αγοράσει 
πρόσθετο 5% του Zohr 
Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό κλαδικό Τύπο, ο μεγάλος 
ρωσικός πετρελαϊκός όμιλος Rosneft σκέπτεται σοβαρά 
το ενδεχόμενο να αγοράσει πρόσθετο μερίδιο 5% του 
κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr από τον ιταλικό 
όμιλο ENI, δυνατότητα που προβλέπεται στην αρχική 
συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων για αγορά από την 
Rosneft μεριδίου 30% του Zohr. Σημειώνεται ότι στην 
διάρκεια του Οκτωβρίου οι αιγυπτιακές αρχές ενέκριναν 
την εξαγορά μεριδίου 30% του Zohr από την Rosneft, 
έναντι αντιτίμου $1,125 δισ. 
 
 

Προγραμματισμός εισαγωγών φυσικού αερίου για το 
προσεχές έτος 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, η κρατική 
εταιρεία αερίου (EGAS) προκήρυξε διαγωνισμό για την 
προμήθεια 12 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
παραδοτέου εντός του πρώτου τριμήνου 2018. Σύμφωνα 
με την EGAS, το αέριο 9 εξ αυτών των φορτίων θα τύχει 
επεξεργασίας στις πλωτές μονάδες επαναεριοποίησης της 
Αιγύπτου, ενώ το αέριο των υπολοίπων 3 φορτίων στις 
πλωτές μονάδες στην Άκαμπα της Ιορδανίας. 
Η EGAS υπολογίζει να αυξήσει ως τον προσεχή Ιούνιο 
την ημερήσια παραγωγή αερίου κατά 27%, ώστε να φθά-
σει το επίπεδο των 6,5 δισ. κ.π., μέσω της άντλησης αε-
ρίου από τα νέα κοιτάσματα Zohr, βορείως της Αλεξάν-
δρειας και Nooros. Σύμφωνα με στοιχεία της EGAS, η 
Αίγυπτος καταναλώνει σήμερα περίπου 6 δισ. κ.π. ημε-
ρησίως, εκ των οποίων ο κλάδος ηλεκτροπαραγωγής α-
πορροφά 3,9 δισ. κ.π. 
Μέσω της αξιοποίησης των νέων κοιτασμάτων αερίου, η 
Αίγυπτος προσδοκά την άμεση εξοικονόμηση δημοσίων 
πόρων για εισαγωγές. Ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El-
Molla δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι δαπάνες για εισα-
γωγή υγροποιημένου αερίου το οικονομικό έτος 2017/18 
εκτιμάται πως θα ανέλθουν σε $1,8 δισ., έναντι $2,2-2,4 
δισ. το οικονομικό έτος 2016/17.         
 
Υπογραφή συμφωνιών με την IFC για κατασκευή 13 
μονάδων ηλιακής ενέργειας 
Στις 29/10, οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Ηλεκτρισμού κ. Shak-
er και Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr 
υπέγραψαν με τον Αντιπρόεδρο της International Finance 
Corporation (IFC) του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
κ. Τσιτσιράγκο, σειρά συμφωνιών για την χρηματοδότη-
ση με κεφάλαια ύψους $653 εκατ. της κατασκευής 13 
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων ηλιακής ενέργειας, συνο-
λικής δυναμικότητας 590 MW στο ηλιακό συγκρότημα 
της περιοχής Benban του Ασουάν. Η κατασκευή των εν 
λόγω ηλιακών μονάδων στο Benban θα υλοποιηθεί δια 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο 
του προγράμματος εγγυημένων τιμών αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (“Feed-in-Tariff” Program) και θα χρηματοδο-
τηθεί από συνασπισμό 9 διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Επισημαίνεται ότι προ μηνός, o “Πολυμερής Οργανισμός 
Εγγύησης Επενδύσεων” (MIGA), θυγατρικός της Παγκό-
σμιας Τράπεζας ενέκρινε την παροχή επενδυτικών εγγυή-
σεων συνολικού ύψους $210 εκατ. προς διεθνείς ομίλους 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση 12 projects ηλιακής 
ενέργειας στην περιοχή του Aswan. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά έπειτα από 7 χρόνια, που ο MIGA παρέχει 
εγγυήσεις για επενδυτικά έργα στην Αίγυπτο.   
 
Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου 
και αερίου τον Αύγουστο 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, η εγχώ-
ρια παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων κατά την διάρκεια 
του φετινού Αυγούστου μειώθηκε κατά 2,6% και ανήλθε 
σε 2,809 εκατ. τόνους, έναντι 2,884 εκατ. τόνων τον Αύ-
γουστο 2016. Από την άλλη, η εγχώρια κατανάλωση πε-
τρελαιοειδών εμφάνισε τον Αύγουστο 2017 μείωση κατά 
6,3% έναντι του περσινού Αυγούστου, φθάνοντας τους 
3,094 εκατ. τόνους. Τον Αύγουστο 2017, η εγχώρια 
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κατανάλωση diesel αυξήθηκε ελαφρότατα εξάλλου κατά 
0,65% έναντι του περσινού Αυγούστου, ανερχόμενη σε 
1,235 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής 
εταιρείας πετρελαίου (EGPC), η εβδομαδιαία παραγωγή 
πετρελαίου diesel ανέρχεται σε 290 χιλ. τόνους.  
Η Αίγυπτος παρήγαγε στην διάρκεια του Αυγούστου 
3,364 εκατ. τόνους φυσικού αερίου, ποσότητα ελαφρότα-
τα μειωμένη έναντι της παραγωγής του Ιουλίου (3,37 
εκατ. τόνοι), αισθητά αυξημένη ωστόσο –κατά 26,56% 
έναντι του Αυγούστου 2016. 
Τέλος, όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, η εται-
ρεία Sokhna Refinery & Petrochemicals Company υπέ-
γραψε με τον κινεζικό όμιλο China Hydro σύμβαση αξί-
ας $1,99 δισ. για την κατασκευή νέου διυλιστηρίου δυνα-
μικότητας 155 χιλ. βαρελιών ημερησίως, εντός περιόδου 
4 ετών. 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Η Αίγυπτος παρατείνει τους αντισταθμιστικούς εισα-
γωγικούς δασμούς σε σιδηρόβεργες από την Κίνα, την 
Τουρκία και την Ουκρανία 
Η Αίγυπτος παρέτεινε για δύο επιπλέον μήνες τους προ-
σωρινούς αντισταθμιστικούς δασμούς εισαγωγής για ο-
πλισμό μπετόν από χάλυβα με προέλευση από την Κίνα, 
την Τουρκία και την Ουκρανία, δήλωσε το Υπουργείο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας την Τρίτη 3/10. Ο δασμός, 
που καθορίστηκε σε 17% για τον κινεζικό χάλυβα, 10-
19% για τον τουρκικό και 15-27% για τον ουκρανικό, 
εφαρμόστηκε τον Ιούνιο για την προστασία των τοπικών 
κατασκευαστών και επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ για 
τέσσερις μήνες. Η παράταση σημαίνει ότι οι εν λόγω επι-
βαρύνσεις θα ισχύουν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Σημειωτέ-
ον ότι η επιβολή του εν λόγω δασμού είχε ως αποτέλε-
σμα την αύξηση σε ποσοστό άνω του 12% των τιμών του 
προϊόντος στην αιγυπτιακή αγορά. 
 
Η Αίγυπτος διατηρεί την ισοτιμία του δολλαρίου για 
εισαγωγές στις 16 λίρες τον Οκτώβριο 
Η Αίγυπτος διατήρησε το λεγόμενο «τελωνειακό» δολ-
λάριο σταθερό στις 16 λίρες για τον Οκτώβριο, από την 
πρώτη του μήνα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Amr 
El-Garhy στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τον Σεπτέμβριο, η τε-
λωνειακή ισοτιμία,  η οποία αναθεωρείται κάθε 15 ημέ-
ρες, μειώθηκε από 16,25 σε 16 λίρες ανά δολλάριο. Η 
Κεντρική Τράπεζα άρχισε να καθορίζει μηνιαία σταθερή 
τιμή συναλλάγματος τον Ιανουάριο του 2017, αφότου η 
χώρα αποφάσισε να ελευθερώσει το νόμισμά της, τον 
Νοέμβριο του 2016. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία 
της αιγυπτιακής λίρας έναντι του αμερικανικού δολλαρί-
ου ήταν 17,6 λίρες στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σημειωτέον 
ότι η ειδική τελωνειακή ισοτιμία καθορίζεται σε ένα επί-
πεδο τιμής ελαφρώς χαμηλότερο από την επίσημη τιμή 
συναλλάγματος. 

Επίσημη διάψευση των δημοσιευμάτων για αύξηση 
των τιμών προϊόντων καπνού 
Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Αποφάσεων 
του Υπουργικού Συμβουλίου διέψευσε πρόσφατα δημο-
σιεύματα περί αύξησης των τιμών των τσιγάρων και του 
καπνού ως αποτέλεσμα της αύξησης των φόρων από την 
κυβέρνηση. Το Κέντρο εξήγησε ότι ήλθε σε επαφή με το 
Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο απέκρουσε εντελώς 
τις εν λόγω δημοσιεύσεις υποστηρίζοντας ότι όλες οι ει-
δήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ήταν απλώς αβάσιμες 
φήμες. Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να 
επιβάλει νέους φόρους στα τσιγάρα και στον καπνό, πρό-
σθεσε η δήλωση. Το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε 
ότι η φορολογική αρχή δεν διεξάγει επί του παρόντος 
μελέτες σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του φορολο-
γικού συντελεστή στα τσιγάρα και τον καπνό και θα δια-
τηρήσει τον τρέχοντα συντελεστή. Το Υπουργείο απευ-
θύνθηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποδεικνύ-
οντάς τους να διερευνήσουν την ακρίβεια και την αντι-
κειμενικότητα στα νέα τους και να επικοινωνήσουν με 
τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου για να επιβεβαιώσουν 
τις πληροφορίες πριν τις δημοσιεύσουν. Προηγουμένως 
είχαν κυκλοφορήσει ειδήσεις από σοβαρά μέσα σύμφωνα 
με τις οποίες η Αίγυπτος σκοπεύει να αυξήσει τα έσοδά 
της από τους φόρους που επιβάλλονται στον καπνό κατά 
EGP7 δισ. ($397,50 εκατ.) στην χρήση 2017-18 που λή-
γει τον Ιούλιο του 2018, σύμφωνα με κυβερνητικό 
έγγραφο. Η χώρα στόχευε περίπου EGP54,545 δισ. 
($3,10 δισ.) σε έσοδα από φόρους καπνού, σύμφωνα με 
το έγγραφο που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών 
στις αρχές Οκτωβρίου. 
Γενικά η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους και μειώνει τις 
επιδοτήσεις για να περιορίσει το δημοσιονομικό της 
έλλειμμα στο πλαίσιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 
συνδέονται με πρόγραμμα του ΔΝΤ ύψους $12 δισ., το 
οποίο αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας. Εξ άλλου, 
η Αίγυπτος επέβαλε φόρο προστιθέμενης αξίας στα μη 
βασικά αγαθά πέρυσι τους μήνες που οδήγησαν στην 
υπογραφή της τριετούς συμφωνίας του ΔΝΤ το Νοέμβριο 
2016. Σημειωτέον ότι το 20,2% των Αιγυπτίων ηλικίας 
άνω των 15 ετών είναι καπνιστές, σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία του 2016. 
 
Πτώση των αιγυπτιακών εξαγωγών φαρμακευτι-
κών / ιατρικών προϊόντων 
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Συμβουλίου Εξα-
γωγών Ιατρικών Βιομηχανιών (ECMI) οι αιγυπτιακές 
εξαγωγές φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και εφοδίων, 
καθώς και καλλυντικών, υποχώρησαν κατά 17% το πρώ-
το εξάμηνο 2017. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε $213 εκατ., 
έναντι $257 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2016. Όπως ανέφε-
ραν αιγυπτιακές κλαδικές πηγές, η εν λόγω υποχώρηση 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των αιγυπτιακών εξαγωγών φαρμακευτικών, ιατρικών 
προϊόντων και καλλυντικών κατευθύνεται προς τις αρα-
βικές χώρες του Κόλπου, που πιέζουν για να επιτυγχά-
νουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, πλησίον εκεί-
νων στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα στην αιγυπτιακή 
αγορά. Στόχος του αιγυπτιακού κλαδικού συμβουλίου 
είναι η αύξηση των εξαγωγών των ανωτέρω κλάδων στο 
επίπεδο των $430 εκατ. ως το τέλος του 2017, και προς 
τον σκοπό αυτό προγραμματίζει συζητήσεις με τις χώρες 
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του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ώστε 
να «καμφθούν» οι πιέσεις τους για χαμηλές τιμές.     
 
Αυστηρά μέτρα ελέγχου των αιγυπτιακών εξαγωγών 
αγροτικών προϊόντων  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Γεωργί-
ας κ. El-Banna, η Αίγυπτος εφαρμόζει πρόγραμμα που 
στοχεύει στην αναβάθμιση της παραγωγικότητας των 
καλλιεργειών, στην αύξηση των αγροτικών εξαγωγών, 
και παράλληλα, στην επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην διάρκεια των περιόδων 
καλλιέργειας και συγκομιδής, καθώς και στον εφοδιασμό 
της εγχώριας αγοράς με φθηνά και καλής ποιότητας α-
γροτικά προϊόντα. Ο κ. El-Banna, αναφερόμενος σε προ-
σωρινές απαγορεύσεις εισαγωγών από την Αίγυπτο για 
συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα που έχουν επιβάλει 
ορισμένες χώρες λόγω εντοπισμού -υψηλότερων των επι-
τρεπόμενων ορίων- ιχνών παρασιτοκτόνων, διευκρίνισε 
ότι αυτές οφείλονται σε λανθασμένες και ανεύθυνες πρα-
κτικές κάποιων Αιγυπτίων εξαγωγέων. Κατά τον Υπουρ-
γό, τα αιγυπτιακά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα υπόκει-
νται σε σειρά αυστηρών ελέγχων ως προς την περιεκτι-
κότητά τους σε παρασιτοκτόνα και άλλες βλαβερές ουσί-
ες και σε πιστοποίηση της ασφάλειας και ποιότητάς τους. 
Ο Αιγύπτιος Υπουργός ανέφερε εξάλλου ότι στην διάρ-
κεια του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους οι εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν στους 3,501 εκατ. τό-
νους, έναντι 3,124 εκατ. τόνων το αντίστοιχο διάστημα 
του 2016, με κύρια εξαγόμενα προϊόντα τα εσπεριδοειδή 
(οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 30,9% το εξά-
μηνο 2017), τις πατάτες (αύξηση κατά 84,6% το εξάμηνο 
2017) και τις φράουλες (αύξηση κατά 30,18% το εξάμη-
νο 2017).  
Σύμφωνα τέλος με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργί-
ας, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ συμφώνησαν 
πρόσφατα να άρουν απαγόρευση εισαγωγών που είχαν 
επιβάλει νωρίτερα φέτος στις εισαγωγές ορισμένων αιγυ-
πτιακών αγροτικών προϊόντων εξαιτίας περιεκτικότητάς 
τους σε υπολείμματα παρασιτοκτόνων.       
 
Εγκαινίαση του πρώτου “Export Services Complex” 
στην 6th of October City 
Στις 17/10, ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Ka-
bil εγκαινίασε το πρώτο στην Αίγυπτο καθετοποιημένο 
κέντρο παροχής υπηρεσιών προς εξαγωγικές επιχειρή-
σεις, με την επωνυμία “Export Services Complex”, υπό 
την εποπτεία της ειδικής υπηρεσίας για την προώθηση 
των εξαγωγών (Export Development Authority) στην 
περιοχή της 6th of October City, στα περίχωρα του Καΐ-
ρου. Πρόκειται για ολοκληρωμένο κέντρο παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης / κατάρτισης και 
τεχνικής βοήθειας προς αιγυπτιακές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται -ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
- εξαγωγικά, προσφέροντας επίσης λύσεις χρηματοδότη-
σης και μάρκετινγκ. Η δημιουργία του εν λόγω κέντρου 
εμπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του αιγυπτιακού 
εξαγωγικού εμπορίου με χρονικό ορίζοντα το 2020, που 
υλοποιεί το Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας, δίνο-
ντας έμφαση στην διευκόλυνση των μικρομεσαίων αιγυ-
πτιακών επιχειρήσεων προκειμένου να εξάγουν.  
 

Χαλάρωση ευρωπαϊκών ελέγχων στις αιγυπτιακές 
εξαγωγές σταφυλιών 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Ε.Ε. 
αποφάσισε πολύ πρόσφατα την χαλάρωση των επιθεωρή-
σεων σε εισερχόμενα φορτία αιγυπτιακών σταφυλιών, 
στο επίπεδο του 5% έως 10% των συνολικών φορτίων, 
έναντι επιπέδου 20% στα περσινά εισερχόμενα φορτία. 
Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος εξήγε το 2016 117,4 χιλ. 
τόνους σταφυλιών, αξίας $208,9 εκατ., το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων κατευθύνθηκε προς χώρες της Ε.Ε.     
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Κατασκευή βιομηχανικής πόλης κλάδου ξύλου / επί-
πλου στην Δαμιέττη 
Όπως ανέφερε στις αρχές Οκτωβρίου ο αιγυπτιακός οι-
κονομικός Τύπος, προχωρά με γοργά βήματα η κατα-
σκευή νέας βιομηχανικής πόλης του κλάδου επιπλοβιο-
μηχανίας στην περιοχή της Δαμιέττης, σε έκταση 331 
feddans. Η υλοποίηση του μεγάλου εν λόγω έργου ξεκί-
νησε πέρσι και διενεργείται από την τεχνική υπηρεσία 
του αιγυπτιακού Στρατού (Armed Forces Engineering 
Authority). Η πιλοτική φάση της βιομηχανικής πόλης 
περιλαμβάνει 22 εργαστήρια επίπλου, καθώς και τεχνο-
λογικό κέντρο του κλάδου επίπλου, ενώ όταν το έργο 
ολοκληρωθεί, η πόλη θα απαρτίζεται από πολλές επιμέ-
ρους, εξειδικευμένες βιομηχανικές ζώνες, αλλά και κέ-
ντρο logistics και λιανεμπορικούς χώρους. Επιπλέον, η 
Γενική Αρχή Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών 
(GAFI) έχει αποφασίσει την δημιουργία ειδικής επενδυ-
τικής ζώνης στο πλαίσιο της βιομηχανικής πόλης της 
Δαμιέττης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αιγυπτιακής κυ-
βέρνησης, η νέα βιομηχανική πόλη θα δημιουργήσει 
πάνω από 65.000 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι η 
περιφέρεια της Δαμιέττης συγκεντρώνει το 70% της 
συνολικής παραγωγής επίπλων της Αιγύπτου. 
 
28 δισ. λίρες οι επενδύσεις του Σαουδαραβικού Ομί-
λου Savola  στην Αίγυπτο 
Ο Όμιλος Savola Group, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφί-
μων της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε ότι οι επενδύ-
σεις της στην Αίγυπτο ανέρχονται σήμερα σε περίπου 28 
δισ. αιγυπτιακές λίρες (περίπου $1,6 δισ.). Ο εν λόγω 
όμιλος έχει 5 γιγάντια εργοστάσια τροφίμων εκτός από 
ένα μεγάλο δίκτυο εφοδιαστικής σε ολόκληρη τη χώρα 
της Βόρειας Αφρικής, δήλωσε την Κυριακή ο Badr Al 
Aujan, διευθύνων σύμβουλος της Savola Foods κατά τη 
διάρκεια συνάντησης στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο Υπουρ-
γό Εμπορίου Tarek Qabil και τον υπουργό Εφοδιασμού 
Ali Moselhy, με στόχο την αναθεώρηση των σχεδίων του 
ομίλου στην Αίγυπτο. Ο όμιλος Savola προσφέρει περί-
που 23.250 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην 
Αίγυπτο και επιδιώκει να ενισχύσει τις επενδύσεις του 
στη χώρα την προσεχή περίοδο. Μέχρι τώρα η Αίγυπτος 
έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων του Ομίλου 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
      

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 2  



 

 

 
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Η ΕΤΕπ αναμένεται να χρηματοδοτήσει 2 έργα στον 
λιμένα Αλεξάνδρειας 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Οκτωβρί-
ου, η Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προσανα-
τολίζεται στην διάθεση πόρων συνολικού ύψους λίγο 
άνω του $1 δισ. για την χρηματοδότηση δύο έργων στον 
λιμένα Αλεξάνδρειας. Κατά τα δημοσιεύματα, οι εν λόγω 
δανειακές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ θα έχουν χαμηλό 
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, ενώ παράλ-
ληλα η Τράπεζα έχει προτείνει να παράσχει τεχνική βοή-
θεια κατά την υλοποίηση των δύο έργων. Το πρώτο έργο 
αφορά την επέκταση του λιμένος Αλεξάνδρειας σε 
έκταση 400 feddans, με την χρηματοδότηση της ΕΤΕπ να 
εκτιμάται σε $450 εκατ., το δε δεύτερο την κατασκευή 
αποβάθρας μήκους 2.500 μέτρων, με την χρηματοδότηση 
της ΕΤΕπ να εκτιμάται σε $600 εκατ.    
 
Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το δεκάμηνο 
2017 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Αρχής της Διώρυγας 
Σουέζ, τα έσοδα της Διώρυγας αυξήθηκαν στην διάρκεια 
του πρώτου δεκάμηνου τρέχοντος έτους κατά 3,4% 
έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, φθάνοντας το 
επίπεδο των $4,345 δισ. (έναντι $4,2 δισ. το δεκάμηνο 
2016). Το δεκάμηνο 2017, ο αριθμός των πλοίων που 
διήλθαν από την Διώρυγα εμφανίστηκε αυξημένος έναντι 
της αντίστοιχης περσινής περιόδου κατά 2,9%, φθάνο-
ντας τα 14,46 χιλ. πλοία που μετέφεραν φορτία 859 εκατ. 
τόνων, έναντι 14,05 χιλ. πλοίων που μετέφεραν 813 εκατ. 
τόνους το δεκάμηνο 2016.  
Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοι-
χεία, τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν ελαφρά 
τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους κατά 2,3% έναντι του 
Αυγούστου, ανερχόμενα σε $459,8 εκατ. (έναντι $470,6 
εκατ. τον Αύγουστο). Ωστόσο, τα έσοδα του Σεπτεμβρί-
ου τρέχοντος έτους παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα 
εκείνων του Σεπτεμβρίου 2016 ($416,6 εκατ.). 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Προώθηση του αιγυπτιακού τουρισμού σε συνεργασία 
με το CNN 
Το Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου θα ξεκινήσει 
σύντομα διαφημιστική εκστρατεία σε συνεργασία με το 
CNN για την προώθηση του τουρισμού στη χώρα ανά 
τον κόσμο. Κατά δήλωση  του Αιγύπτιου Υπουργού Του-
ρισμού, η διαφήμιση θα προβάλλεται στην Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική κατά τη διάρκεια της 
ώρας πρόβλεψης του καιρού του καναλιού, με κύριο χο-
ρηγό την Αίγυπτο. Η καμπάνια περιλαμβάνει επίσης δρά-
σεις προώθησης στις ιστοσελίδες του καναλιού. Εκπρό-
σωποι της διαφημιστικής εταιρείας του CNN πρόκειται 
να επισκεφθούν την Αίγυπτο σύντομα για να «γυρίσουν» 
διαφημίσεις που θα προβληθούν στα διάφορα κανάλια 
του CNN. «Θεωρούμε ότι η εταιρική σχέση με το CNN 
αποτελεί ένα ισχυρό βήμα στην πορεία προς την προώθη-
ση του τουρισμού στις διεθνείς αγορές, ιδίως μέσω αξιό-
πιστων μέσων ενημέρωσης όπως το CNN. Η συνεργασία 
αυτή μας βοηθά να εκπληρώσουμε μέρος μιας διεθνούς 
στρατηγικής προώθησης μέσω μιας ισχυρής διάθεσης για 
το κοινό», δήλωσε σχετικά ο Αιγύπτιος Υπουργός 

Τουρισμού Yehia Rashed. 
Ο επικεφαλής της διαφημιστικής εταιρείας του αμερικα-
νικού δικτύου, Rany Raad, χαιρέτησε την εταιρική σχέ-
ση, ειδικά σε μια εποχή που η Αίγυπτος αναπτύσσεται ως 
μοναδικός τουριστικός προορισμός. 
Ο παγκόσμιος εμπορικός και διαφημιστικός οργανισμός 
J. Walter Thompson (JWT), ο οποίος βρίσκεται πίσω από 
τη συμφωνία, δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της εκστρατεί-
ας είναι να προσελκύσει τουρίστες για να απολαύσουν 
τον μεγάλης διάρκειας ήπιο καιρό της Αιγύπτου. «Η δια-
φήμιση θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την 
προσέλκυση ξένων τουριστών κατά τη διάρκεια της χει-
μερινής περιόδου», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το 
Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου. Το 2015, είχε ανα-
τεθεί στην JWT να προωθήσει τον αιγυπτιακό τουρισμό 
μέσω μιας εκστρατείας σε μέσα ενημέρωσης με συνολικό 
προϋπολογισμό $66 εκατ., κατανεμημένο σε τρία χρόνια. 
Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει εκστρατείες 
ενημέρωσης σε 27 διαφορετικές αγορές. 
Η Αίγυπτος επιδιώκει να αναβιώσει την τουριστική της 
βιομηχανία, η οποία υποφέρει μετά το συμβάν της συ-
ντριβής ρωσικού επιβατικού αεροπλάνου στο Σινά τον 
Οκτώβριο του 2015, με θύματα 224 επιβάτες, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους ήταν παραθεριστές. Έκτοτε, η 
Ρωσία, η οποία ήταν η πρώτη πηγή επισκεπτών στην Αί-
γυπτο, διέκοψε τις πτήσεις προς τη χώρα εν αναμονή της 
εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων ασφάλειας σε όλα τα 
αεροδρόμια της Αιγύπτου. Ωστόσο, πολλές άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και του Βελγίου, 
έχουν άρει τις απαγορεύσεις πτήσεων προς το θέρετρο 
Sharm El-Sheikh στο Σινά, οι οποίες επιβλήθηκαν λίγο 
μετά τη συντριβή.  
 
Άνοδος της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης τον 
Αύγουστο 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-
στικής υπηρεσίας (CAPMAS), ο αριθμός των εισερχόμε-
νων στην Αίγυπτο τουριστών τον Αύγουστο τρέχοντος 
έτους εμφανίστηκε αυξημένος κατά 4,9% έναντι του Ιου-
λίου 2017 και κατά 62,9% έναντι του Αυγούστου 2016, 
ανερχόμενος στα 819,6 χιλ. άτομα. Οι περισσότερες αφί-
ξεις καταγράφηκαν τον Αύγουστο από την Γερμανία 
(108,7 χιλ. άτομα) και την Σ. Αραβία (99,8 χιλ. άτομα). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της CAPMAS, η πλειονότητα 
των εισερχόμενων στην Αίγυπτο τουριστών προέρχεται 
από χώρες της Δυτικής Ευρώπης (36,5%), ενώ ακολου-
θούν η Μ. Ανατολή (29,5%), η Ανατ. Ευρώπη (18%) και 
η Αφρική (7,5%). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές, τα έσοδα από τον τουρισμό στην διάρκεια 
των πρώτων 9 μηνών του τρέχοντος έτους εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 211,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
πέρσι, ανερχόμενα σε $5,3 δισ.  
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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 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr   
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/

office/811 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  
admin@greekchambercairo.com  

website:http://www.greekchambercairo.comdocs_en/  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

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: Ceramic and Sanitary Ware Exhibition - ICS  

Duration: 8-11/11/2017 

Tel.: +(202) 3793-6657  
Fax : +(202) 3793-6657  
Website: http://www.ics-inegypt.com  
Email: info@ics-inegypt.com  
Organizer : Climax Creation Co. 

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

Event: MacTec Handling Exhibition  
Duration: 16-19/11/2017 (ή 16-19/12/2017) 

Tel.: +(202) 2526-4499, 2524-7996  
Fax : +(202) 2526-4499  
Website: http://www.mactech.com.eg  
Email: info@ifg-eg.com  
Organizer : International Fairs Group 

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

  

Event: Cairo ICT Exhibition  
Duration: 26-29/11/2017  
Tel.: +(202) 2691-0792 /3/4/5/6/7 

Fax : +(202) 2415-9852  
Website : http://www.cairoict.com  
Email: Info@cairoict.com  
Organizer : Trade Fairs International 

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

  

Event: Electrex Exhibition  

Duration: 3-5/12/2017  
Tel.: +(202) 2735-5837, 2735-3877  
Fax : +(202) 2735-8801  
Website: www.egytec.com    
Email: egytec@egytec.com  
Organizer : Egy Tech Co  

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

  

Event: EGY WOODEX EXHIBITION 

Duration: 8-11/12/2017  
Tel.: +(202) 3335-5423  

Fax : +202-3336-7979  

Organizer : Roaa Midsdle East Co. 

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

  

Event: Real Estate Exhibition 

Duration: 14-16/12/2017  
Tel.: +(9714) 3365161  
Fax : +(9714)-3352438  

Organizer : Informa Co.  

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

  

http://www.ics-inegypt.com
mailto:info@ics-inegypt.com
http://www.mactech.com.eg
mailto:info@ifg-eg.com
http://www.cairoict.com/
mailto:Info@cairoict.com
http://www.egytec.com
mailto:egytec@egytec.com

