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Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος
Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπ. Οικονομικών, κατά το 9μηνο οικονομικού έτους
2015/16 (Ιούλιος 2015 – Μάρτιος 2016) το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά
16,8% σε EGP254,9 δισ. ($28,7 δισ.), ενώ η μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε
σε 4,3%, έναντι 4,8% την αντίστοιχη περίοδο 2014/15. Περαιτέρω, κατά το 11μηνο
οικονομικού έτους 2015/16 (Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016) το δημοσιονομικό
έλλειμμα αυξήθηκε κατά 10,8% σε EGP311 δισ. ($35,02 δισ.), έναντι του 11μηνου
του παρελθόντος έτους.
Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, τα
συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε
$16,564 δισ., έναντι $15,536 δισ. τον Ιούλιο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5-6 Η αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα δεν έλαβε τελικά χώρα
Η αναμενόμενη, με βάση πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, αύξηση των επιτοκίων
αναφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με στόχο την αναχαίτιση των πληθωριστικών
πιέσεων, δεν έλαβε τελικά χώρα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ΝοΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7
μισματικής Πολιτικής, που συνήλθε στις 22 Σεπτεμβρίου αποφάσισε την διατήρηση αμετάβλητων των επιτοκίων αναφοράς στο
επίπεδο του Ιουλίου, ήτοι στο 11,75% για το επιτόκιο καταθέσεων, στο 12,75% για το επιτόκιο χορηγήσεων και στο 12,25% για το κύριο επιτόκιο.

Επιμέλεια – Σύνταξη :
Π. Γκάσιος
Γ.Χριστοφίδης

Έλλειμμα αιγυπτιακού ισοζυγίου πληρωμών ύψους $2,8 δισ. το έτος 21015/2016
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE), το ύψος του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών κατά το οικονομικό έτος 2015/2016 ανέρχεται σε
$2,8 δισ., έναντι πλεονάσματος της τάξεως των $3,7 δισ. το προηγούμενο έτος. Η
εμφάνιση ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών αιτιολογείται ως αποτέλεσμα των εξής
παραγόντων: (α) της σημαντικής διεύρυνσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
στα $18,7 δισ. (έναντι $12,1 δισ. πέρσι), (β) της κάθετης πτώσης των τουριστικών
εισπράξεων στα $3,77 δισ. (έναντι $7,37 δισ. πέρσι), και (γ) της πτώσης της αξίας
των αιγυπτιακών εξαγωγών (κατά $3,5 δισ., στα $18,7 δισ.), βασικά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σημειώνουμε ότι από την άλλη, και οι αιγυπτιακές εισαγωγές μειώθηκαν το 2015/2016 κατά $5 δισ., στα $56,3 δισ., λόγω της
πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Τέλος, τα έσοδα από την Διώρυγα του Suez εμφάνισαν το οικονομικό έτος 2015 /2016 πτώση 4,5% και ανήλθαν σε $5,1 δισ., ενώ οι
άμεσες ξένες επενδύσεις σημείωσαν μικρή αύξηση και ανήλθαν στα $6,83 δισ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Μείωση εσόδων Διώρυγας Σουέζ
Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν
τον Ιούλιο κατά 2% έναντι Ιουλίου 2015
σε $429 εκ. Αντίστοιχα, τα έσοδα επταμήνου 2016 μειώθηκαν κατά 1,9% σε
$2,919 δισ.
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Διορισμός Υπουργού Προμηθειών
Σε συνέχεια παραίτησης του Khaled Hanafy, λόγω καταγγελιών για διαφθορά σε υπόθεση εγχώριας προμήθειας σιταριού, το Υπουργείο Προμηθειών ανέλαβε ο
64χρονος Στρατηγός εν αποστρατεία Mohamed Ali ElSheikh.

Πτώση αιγυπτιακών μεταναστευτικών εμβασμάτων, ελαφρά
άνοδος των ΑΞΕ
Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας
(CAPMAS), κατά το 3ο τρίμηνο του οικονομικού έτους
2015/2016 (περίοδος Ιαν.-Μαρ. 2016), τα επαναπατριζόμενα
εμβάσματα Αιγυπτίων μεταναστών ανήλθαν στα επίπεδα των
$4,2 δισ., μειωμένα κατά $700 εκατ. έναντι της αντίστοιχης
περιόδου του οικονομικού έτους 2014/2015. Σύμφωνα επίσης
με στοιχεία της CAPMAS, οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων
στην Αίγυπτο υπερέβησαν κατά το ίδιο ως άνω τρίμηνο τα επίπεδα των $2,8 δισ., αυξημένες κατά πλησίον των $300 εκατ.
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το 65,2% των ανωτέρω ξένων επενδύσεων προήλθαν από χώρες της Ε.Ε., το 22,9% από αραβικές χώρες και
το 2,8% από τις ΗΠΑ.

Euromoney Conference 2016 στο Κάιρο
Το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Semiramis Intercontinental του Καΐρου η
21η έκδοση του οικονομικού συνεδρίου της Euromoney,
το οποίο εστίασε στην οικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές της οικονομίας της Αιγύπτου. Κύρια ζητήματα που απασχόλησαν το συνέδριο υπήρξαν το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης –και ιδιαίτερα η εφαρμογή του ΦΠΑ-, το αναμενόμενο πρόγραμμα χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο, αλλά και οι ανησυχίες των
ξένων επενδυτών σχετικά με τις προθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) για υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Σημαντικά θέματα της ατζέντας του
συνεδρίου ήταν επίσης το μεγάλο δημοσιονομικό
έλλειμμα, ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού (στο 15,5% σε
ετήσια βάση τον Αύγουστο 2016), καθώς και η εξάντληΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Κατά την άποψη
Συμφωνία Αιγύπτου – ΔΝΤ για πρόγραμμα χρηματοδοτικής διε- της Euromoney, η οποία εκφράστηκε στο συνέδριο, το
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων δίνει στην
υκόλυνσης
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του εγχώριου χρηματοπισ- διεθνή επενδυτική κοινότητα ξεκάθαρο μήνυμα αναφοτωτικού κλάδου, η πρόσφατη (τον Αύγουστο τ.ε.) επί της αρχής ρικά με τις προθέσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης για
συμφωνία Αιγύπτου – ΔΝΤ για παροχή εκτεταμένης χρηματοδο- εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, καθώς και για
τικής διευκόλυνσης από το Ταμείο, ύψους $12 δισ., τριετούς υιοθέτηση ορθής νομισματικής πολιτικής και πολιτικής
διάρκειας, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στα στρατηγι- προσέλκυσης επενδύσεων. Σύμφωνα με δηλώσεις της
κά σχέδια των αιγυπτιακών τραπεζών που στοχεύουν στην επέκ- Αιγύπτιας Υπουργού Διεθνούς Συνεργασίας, κας Sahar
ταση του δανεισμού τους από πηγές του εξωτερικού, καθώς και Nasr, «η κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας και οι πολίτες
στις διαπραγματεύσεις αυτών με διεθνείς τράπεζες με σκοπό της Αιγύπτου θα εργαστούν από κοινού ώστε το μεταρτην άντληση πιστωτικών διευκολύνσεων. Σύμφωνα με ορισμένες ρυθμιστικό πρόγραμμα να λειτουργήσει και τα οφέλη
τραπεζικές πηγές μάλιστα, η συμφωνία παροχής διευκόλυνσης του να έχουν θετική επίπτωση σε όλους τους κλάδους
από το ΔΝΤ θα χρησιμεύσει ως «πιστοποίηση» εμπιστοσύνης του της οικονομίας, τόσο τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό,
και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Ταμείου αναφορικά με την πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας.
Παρουσία του Αιγυπτίου Προέδρου στην
Σύνοδο G20 στην Κίνα
Κατά την παρέμβασή του στην διάρκεια
της Συνόδου Κορυφής του G20 στην Κίνα
(Hangzhou, 4-5.9), ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Al-Sisi εστίασε κατ’ αρχάς στην ανάγκη ενσωμάτωσης των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στα έργα επέκτασης της δυναμικότητας
της διώρυγας του Suez, ως μέσου για την άνθηση της παραγωγικής και εξαγωγικής δυναμικότητας της Αφρικής, καθώς και
στον ρόλο της Αιγύπτου στην κατασκευή οδικού άξονα που θα
συνδέει μελλοντικά την βόρεια με τη νότια Αφρική. Σημειωτέον
ότι η παρουσία του Al-Sisi στην Σύνοδο του G20 υπήρξε η πρώτη από την εποχή ανάληψης των καθηκόντων του, τον Ιούνιο
2014. Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου πραγματοποίησε στο περιθώριο της Συνόδου διμερείς επαφές με σειρά ηγετών, μεταξύ των
οποίων της Κίνας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και
της Ιαπωνίας, με κεντρικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των
διμερών οικονομικών σχέσεων.

Εφαρμογή νέου καθεστώτος ΦΠΑ στην Αίγυπτο
Το νέο αιγυπτιακό καθεστώς ΦΠΑ τέθηκε, σύμφωνα με
οικονομικά δημοσιεύματα, επίσημα –θεωρητικά- σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κατόπιν της επικύρωσης της σχετικής νομοθεσίας από τον Πρόεδρο της
χώρας Al-Sisi, και αφού προηγουμένως αυτή είχε ψηφισθεί από την αιγυπτιακή Βουλή, τον παρελθόντα Αύγουστο. Θυμίζουμε ότι ο ΦΠΑ, ο συντελεστής του οποίου θα
ανέρχεται σε 13% κατά το φορολογικό έτος
2016/2017 και στην συνέχεια θα αυξηθεί σε 14%, πρόκειται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα φόρο πωλήσεων,
που έχει συντελεστή 10%. Το αιγυπτιακό Υπ. Οικονομικών εξαιρεί στην παρούσα φάση 57 κατηγορίες αγαθών
και υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα
με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, της πλήρους εφαρμογής
του νέου καθεστώτος θα προηγηθεί τρίμηνη μεταβατική
περίοδος προσαρμογής των επιχειρήσεων σε αυτό, ενώ
κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του ΦΠΑ δεν πρόκειται να επιβληθούν πρόστιμα για τυχόν καθυστερήσεις
στην απόδοσή του. Τέλος, εντός του προσεχούς μηνός
αναμένεται να δημοσιευθούν πρόσθετα εφαρμοστικά
του νέου καθεστώτος νομοθετήματα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αύξηση των ιδιωτικών τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών
είχαν αυξηθεί στα τέλη Μαΐου κατά 18,6% σε ετήσια βάση,
ανερχόμενες σε EGP1,29 τρισ., ενώ οι καταθέσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά την ίδια περίοδο (Μαΐου 2015-Μαΐου
2016) κατά 23%, ανερχόμενες στα τέλη Μαΐου τ.ε. σε
EGP424,8 δισ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν το 74,7%, ενώ οι επιχειρηματικές καταθέσεις το
24,6% των συνολικών μη-κρατικών τραπεζικών καταθέσεων
στην Αίγυπτο. Από την άλλη, ο τραπεζικός δανεισμός προς τον
ιδιωτικό τομέα είχε στα τέλη Μαΐου αυξηθεί κατά 16,5% σε
ετήσια βάση, ανερχόμενος σε EGP748,7 δισ., εκ των οποίων
EGP204,2 δισ. κατευθύνθηκαν προς τα αιγυπτιακά νοικοκυριά και EGP 535,5 δισ. προς τις επιχειρήσεις.

Λήψη άδειας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 4 ης γενιάς (4G)
από την κρατική Telecom Egypt
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αιγυπτιακή Εποπτική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (NTRA) ανακοίνωσε την χορήγηση άδειας παροχής
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς στον κρατικής ιδιοκτησίας (συμμετοχή 80%) πάροχο Telecom Egypt, έναντι
συνολικού τιμήματος ύψους EGP7,8 δισ. Η Telecom Egypt
κατέβαλε ήδη αντίτιμο EGP5,2 δισ., που αντιπροσωπεύει το
73,4% της συνολικής αξίας της άδειας, ενώ το υπόλοιπο θα
αποπληρωθεί εντός περιόδου 4 ετών. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η Telecom Egypt, που μετέχει κατά 45% στο
κεφάλαιο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone Egypt,
θα ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες 4ης γενιάς στις αρχές του
2017. Ωστόσο, λόγω αποχής από την διαγωνιστική διαδικασία των 3 άλλων εταιρειών-παρόχων κινητής τηλεφωνίας της
χώρας λόγω του ασύμφορου, όπως υποστηρίζουν, των όρων
ανάθεσης των συμβάσεων, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους
αναπλήρωσης του κενού.

Αύξηση τραπεζικών χορηγήσεων στην Αίγυπτο κατά το
11μηνο 7/2015-5/ 2016
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους
τους τομείς της οικονομίας κατά την περίοδο Ιουλίου 2015 –
Μαΐου 2016 εμφανίστηκαν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά
EGP207,7 δισ., ανερχόμενες συνολικά σε EGP925,66 δισ.,
έναντι EGP718 δισ. τον Ιούλιο 2015. Ο βιομηχανικός κλάδος
απορρόφησε το 32,2% των τραπεζικών πιστώσεων κατά το
ανωτέρω ενδεκάμηνο, ακολουθούμενος από τον κλάδο υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού- (27,4%), καθώς και εκείνον του εμπορίου (10,4%). Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ο αγροτικός τομέας απορρόφησε μόλις το
1,4% των χορηγηθεισών τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι λοιποί
κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, απορρόφησαν το 28,6%.
Δηλώσεις Προέδρου Αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου κ. Mohamed Omran
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις
του Προέδρου του Αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου, στο περιθώριο του οικονομικού συνεδρίου της Euromoney
στο Κάιρο, το Χρηματιστήριο κατόρθωσε, κατά το δύσκολο διάστημα χαμηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης της παρελθούσας πενταετίας, να επιτύχει αξιόλογους ρυθμούς αυξήσεων στην άντληση κεφαλαίων για την
χρηματοδότηση της οικονομίας, της τάξεως του 1,8%-2%
ετησίως, φθάνοντας μάλιστα στο εξαιρετικό 4,2% τον περασμένο χρόνο. Σύμφωνα με τον κ. Omran, την τελευταία τριετία
έλαβαν χώρα 7 σημαντικές είσοδοι εταιρικών ομίλων στο Χρηματιστήριο, με πλέον αξιόλογη αυτήν του ομίλου Arabian Cement Company το 2014. Σημειωτέον ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει την εισαγωγή μετοχών σειράς κρατικών επιχειρήσεων –κυρίως του πετρελαϊκού και του χρηματοπιστωτικού
τομέα σε πρώτη φάση- στο Χρηματιστήριο, προς τα τέλη του
τρέχοντος με αρχές του προσεχούς έτους, στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της για άντληση πρόσθετων κεφαλαίων –συνολικού ύψους $10 δισ. σε χρονικό ορίζοντα τριετίαςαπό εγχώριους και ξένους επενδυτές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συμπερίληψη 6 λιμένων σε επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης,
στο πλαίσιο του μεγαλόπνοου αναπτυξιακού έργου
«Διάδρομος Διώρυγας Σουέζ»
Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η αιγυπτιακή κυβέρνηση
αποφάσισε την συμπερίληψη 6 λιμένων, βορείως και νοτίως
της Διώρυγας Σουέζ, στα επενδυτικά σχέδιά της αναβάθμισης
και επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του
μεγαλόπνοου αναπτυξιακού έργου «Διάδρομος Διώρυγας Σουέζ», που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Διώρυγα του Σουέζ σε
παγκόσμια οικονομική ζώνη και διεθνές οικονομικό κέντρο.
Στα εν λόγω λιμάνια περιλαμβάνονται το Ανατολικό και το
Δυτικό Port Said, το Arish, το El Tor, καθώς και τα Ain el
Sukhna και Al Adabia (στην δυτική πλευρά της Διώρυγας).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οφειλές προς εταιρείες ενέργειας
Η Κυβέρνηση κατέβαλλε $5,4 δισ. σε ξένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανόμενων και των ΒΡ,
Shell και ENI, για αγορές οικονομικού έτους 2015/2016. Ως
εκ τούτου, οι συνολικές οφειλές μειώθηκαν τον Ιούνιο σε $3,4
δισ. έναντι $6,3 δισ. στα τέλη 2013.
Ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Royal
Dutch Shell ανακάλυψε νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην
περιοχή της Δυτικής Ερήμου («οικόπεδο» North Alam ElShawish). Ο Πρόεδρος της Shell Egypt ανέφερε ότι τα εκτιμώμενα αποθέματα του κοιτάσματος ανέρχονται σε 500 δισ.
κυβικά πόδια και το οποίο δύναται να παράξει 10%-15% της
συνολικής παραγωγής της Badr el-Din Petroleum
(κοινοπραξία της Shell και της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου που διαχειρίζεται το κοίτασμα).
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Κοινοτικές επιχορηγήσεις στον αιγυπτιακό ενεργειακό κλάδο
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η εδώ
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., το ύψος των κοινοτικών επιχορηγήσεων προς τρέχοντα επενδυτικά projects στον αιγυπτιακό
κλάδο ενέργειας ανέρχεται σε πλησίον των €200 εκατ. Κατά
την Αντιπροσωπεία, οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις έχουν
βοηθήσει σημαντικά την αιγυπτιακή κυβέρνηση να χαράξει τη
νέα βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική της έως το 2035. Σημειωτέον ότι οι κοινοτικές επιχορηγήσεις στοχεύουν στην διαφοροποίηση του μείγματος ενεργειακών πηγών της χώρας, με ενίσχυση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, και ιδιαίτερα της
αιολικής ενέργειας. Η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί επίσης την αναβάθμιση του ενεργειακού δικτύου της Αιγύπτου, με σκοπό την
βελτίωση της τροφοδοσίας νοικοκυριών, βιομηχανιών και
μονάδων παραγωγής ενέργειας με ηλεκτρική ενέργεια και
φυσικό αέριο.
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η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και η επιβολή υποχρέωσης των ξένων εξαγωγέων να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο
του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου.
Ρωσική απαγόρευση εισαγωγών αιγυπτιακών φρούτων και
λαχανικών
Την εγχώρια οικονομική ειδησεογραφία απασχόλησε τον Σεπτέμβριο η προσωρινή απαγόρευση εισαγωγών φρούτων και λαχανικών αιγυπτιακής προέλευσης που επέβαλε η ρωσική κυβέρνηση, με ισχύ από τις 22.9,
καθώς και οι εν θέματι αντιδράσεις της
αιγυπτιακής κυβέρνησης. Η απόφαση
για την εν λόγω προσωρινή απαγόρευση
λήφθηκε από την ρωσική πλευρά με το σκεπτικό ότι τα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά αιγυπτιακής προέλευσης δεν
πληρούν τις υγειονομικές της προδιαγραφές. Η ρωσική απαγόρευση αναμενόταν να δημιουργήσει προβλήματα στις αιγυπτιακές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ρωσία, οι οποίες το 2015 υπερέβησαν τους 533 χιλ. τόνους, εκ των οποίων 307 χιλ. τόνοι αφορούσαν εσπεριδοειδή. Στις 26.9 κλιμάκιο αξιωματούχων των υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου
επισκέφθηκε την Ρωσία, προκειμένου να συζητηθούν με τις
ρωσικές αρχές τρόποι άρσης της προσωρινής απαγόρευσης.
Σύμφωνα με αναφορές του οικονομικού Τύπου, η αιγυπτιακή
πλευρά πρότεινε στις ρωσικές αρχές σειρά 17 μέτρων στην
κατεύθυνση της άρσης της απαγόρευσης, μεταξύ των οποίων
η επιβολή αυστηρών ποινών σε εκείνες τις εξαγωγικές εταιρείες τα προϊόντα των οποίων δεν πληρούν επαρκή υγειονομικά
πρότυπα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Tarek Kabil στις 26.9, η ρωσική
πλευρά αποδέχθηκε την μερική άρση της ρωσικής απαγόρευσης στις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από Αίγυπτο,
πλην της αιγυπτιακής πατάτας.
Η εν λόγω πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ρωσικής πλευράς. Από τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα
προκύπτει ότι η αιγυπτιακή πλευρά αποδέχθηκε μεταξύ
άλλων την επίσκεψη Ρώσων εμπειρογνωμόνων στην χώρα,
προκειμένου να επιθεωρούν εγκαταστάσεις και υγειονομικές
προδιαγραφές των επιχειρήσεων που εξάγουν φρούτα και
λαχανικά στην ρωσική αγορά.

Σχέδια αιγυπτιακής κυβέρνησης για
ανάδειξη χώρας ως κόμβου για το φ/α
Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού
Υπουργείου Πετρελαίου, η εγχώρια ημερήσια παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου έφθασε πρόσφατα στα επίπεδα των 4,5 δισ. κυβικών ποδών (με προοπτική να φθάσει τα 5 δισ. κ.π. έως τα
τέλη του 2017), η ημερήσια εξαγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1,88 δισ. κ.π., ενώ το εγχώριο δίκτυο φυσικού αερίου
έχει συνολική δυναμικότητα υποδοχής και διανομής έως 9
δισ. κ.π. σε ημερήσια βάση, και οι ημερήσιες ανάγκες της
εγχώριας αγοράς εκτιμώνται σε 7 περίπου δισ. κ.π. Το Υπουργείο Πετρελαίου προσβλέπει σε αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου αερίου από τα σημερινά επίπεδα των 1,2 δισ. κ.π.
ημερησίως, στα 1,95 δισ. κ.π. στις αρχές του 2017. Σύμφωνα
με τον σχεδιασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης, οι ημερήσιες
εισαγωγές φυσικού αερίου από την Κύπρο αναμένεται να
φθάσουν τα επίπεδα των 700 εκατ. κ.π. έως το 2020 –σε
συνέχεια σχετικού διμερούς πρωτοκόλλου-, ενώ αναμένεται
επίσης να προστεθούν στην εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα τα νέα κοιτάσματα στις περιοχές “Noras” (που σήμερα
παράγει 350 εκατ. δισ. κ.π. ημερησίως και εκτιμάται ότι εντός
του 2017 θα παράγει 1 δισ. κ.π., κατόπιν επενδύσεων ύψους
$450 εκατ.) και “Zohr” (που εκτιμάται ότι θα αποκτήσει συνολική παραγωγική δυναμικότητα 2,7 δισ. κ.π. έως το 2020, με
σημαντικότατες επενδύσεις από τον ιταλικό ενεργειακό όμιλο Ζήτημα αιγυπτιακών περιορισμών στις εισαγωγές σίτου
Eni).
Η ανωτέρω περιγραφείσα ρωσική απαγόρευση συνδέεται με
τις εξαιρετικά περιοριστικές προδιαγραφές που είχε επιβάλει
στα τέλη Αυγούστου η Αίγυπτος στις εισαγωγές σίτου
ΕΜΠΟΡΙΟ
(μηδενική ανοχή σε περιεκτικότητα του παρασίτου ερυσίβη)
Δηλώσεις Αιγύπτιου Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας, κ. πλήττοντας σοβαρά τις ρωσικές εξαγωγές, δεδομένου ότι η
Ρωσία αποτελεί εκ των κορυφαίων προμηθευτών της αιγυπτιTarek Kabil, περί ανάγκης τόνωσης των εξαγωγών
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού ακής αγοράς με σιτάρι. Σύμφωνα με πλέον πρόσφατες εδώ
Εμπορίου & Βιομηχανίας, κ. Tarek Kabil, κεντρικός στόχος αναφορές, η αιγυπτιακή κυβέρνηση, πιεζόμενη προφανώς
της κυβέρνησης είναι η αύξηση των εξαγωγών, ιδιαίτερα προς από τις εξελίξεις, έχει ήδη άρει τους ως άνω περιορισμούς
στις εισαγωγές σίτου, επαναφέροντας
τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου, ώστε να αντιμετωπιστεί
το αποδεκτό επίπεδο περιεκτικότητας
το πρόβλημα του εξαιρετικά υψηλού –και διευρυνόμενουανωτέρω μύκητα στο 0,05%, και μάεμπορικού ελλείμματος, το οποίο, σε συνδυασμό με την αισλιστα προχώρησε –μέσω της Γενικής
θητή μείωση του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και των εισροΑρχής Προμηθειών (GASC)- στην προών επενδύσεων από το 2011, έχει απομειώσει δραματικά τα
μήθεια 240 χιλ. τόνων ρωσικού σιτασυναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας. Ο Αιγύπτιος Υπουργός
ριού στις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο
τάχθηκε μάλιστα στις δηλώσεις του υπέρ μίας υποτίμησης της
μειοδοτικού
διαγωνισμού.
Η υπαναχώρηση της αιγυπτιακής
λίρας, «που θα έχει άμεση θετική επίπτωση στις εξαγωγές,
κυβέρνησης
συνδέθηκε
από
τον εδώ οικονομικό Τύπο με την
κατά πλησίον του 10%». Από την άλλη πλευρά, η αιγυπτιακή
ως
άνω
περιγραφείσα
συνεπακόλουθη
μερική άρση της ρωσικυβέρνηση επιδίδεται κατά το τελευταίο διάστημα σε διάφοκής
απαγόρευσης
εισαγωγών
αιγυπτιακών
φρούτων και λαχαρα μέτρα μείωσης των εισαγωγών, μεταξύ των οποίων η επινικών.
βολή πρόσθετων ειδικών φόρων σε αγαθά πολυτελείας,
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Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας στις 27.9, ο ελβετικός όμιλος SGS επελέγη ως
αρμόδιος να διενεργεί για λογαριασμό του αιγυπτιακού κράτους ποιοτικούς ελέγχους στο εισαγόμενο σιτάρι.
Αιφνιδιαστική σουδανική απαγόρευση εισαγωγών από Αίγυπτο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του σουδανικού Υπουργείου Εμπορίου, η γειτονική της Αιγύπτου χώρα επέβαλε από τις 20.9 προσωρινή απαγόρευση εισαγωγών αιγυπτιακών φρούτων, λαχανικών και ιχθυηρών, μέχρις ότου ολοκληρωθούν εργαστηριακοί έλεγχοι αναφορικά με την ασφάλεια των εισαγόμενων
προϊόντων. Σύμφωνα με πηγές του σουδανικού Υπουργείου, η
προσωρινή εν λόγω απαγόρευση ήρθε σε συνέχεια ανάλογων
μέτρων που υιοθέτησαν άλλες χώρες (και δη, η Ρωσία) εξαιτίας φόβων τους σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια των
αιγυπτιακών νωπών προϊόντων.
Θεαματική άνοδος αιγυπτιακών εξαγωγών προς ΗΑΕ
Σύμφωνα με πρόσφατα αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία, οι
εξαγωγές της χώρας προς τα ΗΑΕ υπερδιπλασιάστηκαν κατά
το πρώτο εξάμηνο τ.ε., ανερχόμενες σε $1,125 δισ., έναντι
$530 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (+112%).
Από την άλλη πλευρά, οι αιγυπτιακές εισαγωγές από τα ΗΑΕ
μειώθηκαν κατά 43% στο πρώτο εξάμηνο τ.ε., ανερχόμενες
σε $361 εκατ., έναντι $629 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Αποτέλεσμα υπήρξε η καινοφανής εμφάνιση εμπορικού πλεονάσματος υπέρ της Αιγύπτου το πρώτο εξάμηνο
2016, της τάξεως των $764 εκατ., έναντι ελλείμματος $99
εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Ως σημαντικότερα εξαγόμενα από την Αίγυπτο προς τα ΗΑΕ προϊόντα κατά το πρώτο εξάμηνο τ.ε. καταγράφονται οι τηλεοράσεις, ο ακατέργαστος χρυσός, τα έπιπλα, τα πορτοκάλια, τα κρεμμύδια, ο καπνός, οι οθόνες Η/Υ, οι συσκευές τηλεοπτικής λήψης και εκπομπής, οι πατάτες, τα ηλεκτρικά καλώδια, τα καλώδια χαλκού και το κάρβουνο.

ΣΕΛΙΔΑ 5

Πιθανή επανέναρξη πτήσεων μεταξύ
Αιγύπτου και Ρωσίας
Με την ευκαιρία επίσκεψης του Ρώσου Υπουργού Μεταφορών κ. M.
Sokolov στην Αίγυπτο στις 27.9 και
συνάντησής του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Al-Sisi, τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν
σε αξιόλογη πρόοδο των εν θέματι διμερών διαβουλεύσεων
και των ρωσικών επιθεωρήσεων αιγυπτιακών αεροδρομίων,
και σε πιθανή επικείμενη επανέναρξη πτήσεων από Μόσχα
προς Κάιρο, σε πρώτη φάση, καθώς και πτήσεων προς τουριστικούς προορισμούς στην Αίγυπτο, σε δεύτερη. Σημειωτέον
ότι οι πτήσεις από Ρωσία προς Αίγυπτο έχουν διακοπεί ως
αποτέλεσμα της αεροπορικής τραγωδίας με θύμα ρωσικό
αεροσκάφος που έλαβε χώρα στην χερσόνησο του Σινά τον
Οκτώβριο του 2015, πλήττοντας ακόμη πιο έντονα τον χειμαζόμενο –από το 2011- αιγυπτιακό τουρισμό. Τα αιγυπτιακά
μέσα αναφέρθηκαν και σε ενδεχόμενη σύναψη διμερούς συμφωνίας στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας. Πάντως, η
αιγυπτιακή αισιοδοξία φάνηκε να μετριάστηκε κάπως κατόπιν
της διμερούς συνάντησης Al-Sisi-Sokolov, καθώς ο Ρώσος
Υπουργός φέρεται να εξέφρασε στον Αιγύπτιο Πρόεδρο την
άποψη ότι «υπάρχουν ακόμη ανοικτά ζητήματα που άπτονται
του τομέα ασφάλειας των αιγυπτιακών αεροδρομίων, τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν». Πάντως, σύμφωνα με αναφορές
του αιγυπτιακού οικονομικού Τύπου που επικαλούνται ρωσικές ειδησεογραφικές πηγές, οι ρωσικές πτήσεις προς Αίγυπτο
είναι ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μείωση πωλήσεων οχημάτων
Οι πωλήσεις επιβατηγών οχημάτων μειώθηκαν την περίοδο
Ιαν. – Ιουλ. 2016 κατά 25,4% σε 89.485. Παράγοντες της
αγοράς αναφέρουν ότι η κρίση στην αγορά συναλλάγματος,
από τις αρχές του 2016, ευθύνεται για την σημαντική διόγκωση του κόστους εισαγωγής και των τιμών πώλησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση της KLM περί προσωρινής αναστολής πτήσεων
προς Αίγυπτο
Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος έδωσε αρκετά εκτεταμένη
δημοσιότητα σε ανακοίνωση απόφασης της μεγάλης ολλανδικής αερομεταφορικής εταιρείας KLM περί προσωρινής αναστολής των πτήσεών της από και προς Αίγυπτο, από τις αρχές
Ιανουαρίου προσεχούς έτους. Ως
βασικές αιτίες για την εν λόγω
απόφαση προσδιορίσθηκαν από
την εταιρεία αφ’ ενός η διολίσθηση της αξίας της αιγυπτιακής
λίρας και αφ’ ετέρου η πρόσφατη
απόφαση της αιγυπτιακής Κεντρικής Τράπεζας (CBE) να επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή
συναλλάγματος. Όπως πάντως διευκρινίστηκε στην σχετική
ανακοίνωση, η κοινοπραξία Air France-KLM θα διατηρήσει
την παρουσία της στην αιγυπτιακή αγορά, καθώς η γαλλική
αεροπορική εταιρεία θα συνεχίσει τις πτήσεις της προς Κάιρο.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μείωση τουριστικών αφίξεων το πρώτο εξάμηνο 2016
Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας
(CAPMAS), oι τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου τ.ε. κατά 51,2% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2015, ανερχόμενες σε 2,3 εκατ. έναντι 4,8
εκατ. τουριστών πέρσι. Η CAPMAS αποδίδει την μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης φέτος στην μεγάλη μείωση του
εισερχόμενου τουρισμού από την Ρωσία (κατά 54,9%) εξαιτίας της διακοπής των πτήσεων, αλλά και από το Ην. Βασίλειο
(κατά 14,9%). Σημειωτέον ότι το 2015, το 37,7% των εισερχόμενων στην Αίγυπτο τουριστών προέρχονταν από την Ανατολική Ευρώπη –μεταξύ των οποίων το 67,9% ήταν Ρώσοι
τουρίστες- ενώ το 35,1% προέρχονταν από την Δυτική Ευρώπη, με τους Γερμανούς τουρίστες να κατέχουν τα πρωτεία με
μερίδιο 31,2% μεταξύ αυτών. Ακόμη μεγαλύτερη κάθετη πτώση σημείωσε και ο αριθμός διανυκτερεύσεων κατά το πρώτο
εξάμηνο 2016, με 13,5 εκατ. διανυκτερεύσεις έναντι 45,9
εκατ. διανυκτερεύσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2015
(μείωση κατά 70,5%).
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Εξαιρετικά πεσμένη η τουριστική κίνηση στην Αίγυπτο
φέτος – δηλώσεις Υπουργού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Τουρισμού
Σύμφωνα με δηλώσεις του
Αιγύπτιου Υπουργού Τουρισμού, κ. Yehia Rashid, το μέσο ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων στην χώρα κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου τρέχοντος έτους ανήλθε στο απογοητευτικό επίπεδο
του 25%. Εν τούτοις, σε ορισμένους τουριστικούς προορισμούς, όπως το Κάιρο και η Αλεξάνδρεια, τα ποσοστά πληρότητας εμφανίστηκαν περισσότερο αυξημένα, φθάνοντας το
47,8% και το 54,7% αντίστοιχα. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση
υλοποιεί πρόγραμμα τόνωσης της τουριστικής κίνησης στην
χώρα, δίνοντας έμφαση στην επικείμενη χειμερινή περίοδο,
υπογράφοντας συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού
κόστους και charter, αλλά και προσφέροντας χρηματοδοτικές
«ανάσες» στις τουριστικές μονάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Συναφώς, η αιγυπτιακή κυβέρνηση εργάζεται προς
την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρεύματος εισερχόμενου τουρισμού από ασιατικές χώρες, και δη την Κίνα, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες τουριστικών εισροών από την Ρωσία και
το Ην. Βασίλειο.
Όπως πάντως ανακοίνωσε στις 2 Οκτωβρίου ο εθνικός αερομεταφορέας της Αιγύπτου, ξεκινά και πάλι άμεσα η απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση της EgyptAir, μεταξύ Λονδίνου και
Λούξορ, έπειτα από διάστημα σχεδόν ενός έτους.
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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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2016

Συναλλαγματική ισοτιμία
Χρηματιστήριο Αιγύπτου

ΣΕΛΙΔΑ 7

