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Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (17-24/9/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών μη πετρελαϊκών προϊόντων το 7μηνο 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, 

οι αιγυπτιακές εξαγωγές μη πετρελαϊκών προϊόντων κατά τη διάρκεια του πρώτου 

επταμήνου τρέχοντος έτους ανήλθαν σε $14,892 δισ., έναντι $13,25 δισ. κατά την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 12,4% σε ετήσια 

βάση. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές κατά το επτάμηνο 2018, αυτές αυξήθηκαν κατά 12,3%, 

φθάνοντας τα $38,156 δισ., έναντι $33,97 δισ. το επτάμηνο 2017. Ο όγκος εμπορίου σε μη 

πετρελαϊκά προϊόντα κατά το επτάμηνο 2018 ανήλθε σε $53,05 δισ., έναντι $47,22 δισ. το 

αντίστοιχο διάστημα του 2017. Σε γεωγραφικούς όρους, το διάστημα Ιαν.-Ιουλ. 2018, ο 

όγκος μη πετρελαϊκών εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 29,2% 

(ανερχόμενος σε $3,82 δισ.), εκείνος με χώρες της Αφρικής αυξήθηκε κατά 24,8% 

(ανερχόμενος σε $1,48 δισ.), ενώ εκείνος με αραβικές χώρες αυξήθηκε κατά 11,8% 

(ανερχόμενος σε $7,95 δισ.).    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ματαίωση δημοπρασιών κρατικών ομολόγων εξαιτίας υψηλών αποδόσεων  

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, στις 17/9 ματαιώθηκαν δύο δημοπρασίες 

κρατικών ομολόγων σε εγχώριο νόμισμα, τριετούς και επταετούς διάρκειας, συνολικής 

αξίας EGP3,5 δισ. (περίπου $196,1 δισ.), εξαιτίας των αρκετά υψηλών αποδόσεων -της 

τάξεως του 18,70% με 18,90%- που φέρονται να αξίωσαν οι τράπεζες και οι ιδιώτες 

επενδυτές, τις οποίες το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ως «παράλογες». 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εν λόγω Υπουργείο, πρόκειται για την τρίτη φορά σε 

σύντομο χρονικό διάστημα που ματαιώνονται δημοπρασίες κρατικών ομολόγων λόγω 

υψηλότατου επιπέδου αποδόσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι νωρίτερα στη διάρκεια του 

Σεπτεμβρίου είχαν ματαιωθεί ακόμη δύο ανάλογες δημοπρασίες (και μία ακόμη νωρίτερα, 

στα μέσα Αυγούστου). Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, στις 24/9 ακολούθησε και νέα, 

τέταρτη διαδοχική ματαίωση δημοπρασιών κρατικών ομολόγων πενταετούς και δεκαετούς 

διάρκειας.    

 

Χρηματοδοτήσεις $31,5 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα και το UNDP  

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του Υπουργείου Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης από 17/9, η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου να υπογράψει συμφωνία 

επιχορήγησης συνολικού ύψους $31,5 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) 

και τον Οργανισμό UNDP. Η συμφωνία συνάπτεται στο πλαίσιο προγράμματος επταετούς 

διάρκειας με σκοπό την προστασία των παράκτιων περιοχών και πόλεων της χώρας στη 

Μεσόγειο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα κονδύλια της ως άνω επιχορήγησης θα διατεθούν για την 

κατασκευή αναχωμάτων και «προστατευτικού τείχους» 60 χλμ. κατά μήκος των ακτών 

των αιγυπτιακών περιφερειών του Δέλτα του Νείλου, δια της χρήσης σύγχρονων 

τεχνολογιών προς αξιοποίηση υφιστάμενων βραχωδών συσσωματώσεων κατά τρόπο ώστε 

να εμποδίζεται η ενδεχόμενη εισροή υδάτων από τη θάλασσα και η πλημμύρα των 

βορείων παράκτιων περιοχών της χώρας. Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, η 

Αίγυπτος, η οποία έχει προσχωρήσει στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα του 2016, 

υλοποιεί μακροπρόθεσμο πρόγραμμα συνολικού κόστους EGP3 δισ. (περίπου $168,1 δισ.) 

με σκοπό τη θωράκιση όλων των παράκτιων περιοχών του Δέλτα του Νείλου, οι οποίες 

είναι ευάλωτες σε φαινόμενα διάβρωσης, ενώ η αρμόδια υπηρεσία (Shore Protection 

Authority) έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του συστήματος θωράκισης, που σε 

πρώτη φάση θα καλύπτει τις ακτές σε μήκος 46 χλμ., μεταξύ των περιοχών Burullus στην 

περιφέρεια Kafr El-Sheikh και Rosetta στην περιφέρεια Beheira.  

 

 



2 

 

Αποκρατικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίων Επιχειρήσεων κ. Tawfeek στις 17/9, ο 

βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει το διαχωρισμό των κρατικών 

επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τα επίπεδα κερδοφορίας τους, ήτοι σε 

κερδοφόρες, περιορισμένης κερδοφορίας και ζημιογόνες. Κατά τον κ. Tawfeek, οι 

κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν μερικώς δια της 

διάθεσης μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου -με το κράτος να διατηρεί 

συμμετοχή 40% στο μετοχικό τους κεφάλαιο- ενώ στην παρούσα φάση πρόκειται να δοθεί 

προτεραιότητα στην εξυγίανση των ζημιογόνων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Δημοσίων Επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2016/17, από τις 121 

κρατικές επιχειρήσεις που διαχειρίζεται, οι 73 πραγματοποίησαν κέρδη της τάξεως των 

EGP14,8 δισ., ενώ οι υπόλοιπες 48 παρουσίασαν ζημίες συνολικού ύψους EGP7,4 δισ., με 

τις 26 εξ αυτών να σωρεύουν το 90% των συνολικών ζημιών. Ως πλέον ζημιογόνες 

αναφέρθηκαν οι Cotton & Textile Industries Holding Company (ζημίες EGP2,57 δισ. το 

οικονομικό έτος 2016/17), Holding Company for Chemical Industries (ζημίες EGP2,4 δισ. 

το οικονομικό έτος 2016/17) και Metallurgical Industries Company (ζημίες EGP1,034 δισ. 

το ίδιο ως άνω οικονομικό έτος).   

 

Κυβερνητικός στόχος αύξησης των ξένων επενδύσεων στα $11 δισ. το έτος 2018/19 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προγραμματισμού στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο 

κυβερνητικός στόχος για το ύψος των εισρεουσών καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων 

(ΑΞΕ) κατά το οικονομικό έτος 2018/19 ανέρχεται σε $11 δισ. Το εν λόγω επίπεδο 

καθαρών ΑΞΕ, εφ’ όσον πραγματοποιηθεί, θα είναι σημαντικά αυξημένο έναντι της 

επίδοσης των $7,9 δισ. καθαρών ΑΞΕ που επιτεύχθηκε το οικονομικό έτος 2016/17 

σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), αλλά και των περίπου $8 

με $8,5 δισ. καθαρών ΑΞΕ που εκτιμάται ότι επιτεύχθηκαν το οικονομικό έτος 2017/18. 

Σύμφωνα με την Υπουργό, κα El-Saeed, το κύριο μέρος των εισρεουσών καθαρών ΑΞΕ 

κατά το οικονομικό έτος 2018/19 εκτιμάται πως θα προέλθει από τους κλάδους 

πετρελαίου και φυσικού αερίου.         

 

Η Αίγυπτος 115
η
 μεταξύ 189 χωρών στο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του UNDP 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Σεπτεμβρίου, η Αίγυπτος κατατάχθηκε 

115
η
 μεταξύ 189 χωρών όσον αφορά το δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (“Human 

Development Index” – HDI) του Οργανισμού UNDP για το 2017, τέσσερις θέσεις πιο 

κάτω από την περσινή της κατάταξη (στην 111
η
 θέση), με επίδοση 0,696 μονάδων. Η 

Αίγυπτος κατετάγη εξάλλου 11
η
 μεταξύ των 22 αραβικών κρατών, πίσω από τα ΗΑΕ, το 

Κατάρ, τη Σ. Αραβία, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Λίβανο, την Αλγερία, την Ιορδανία, την 

Τυνησία και τη Λιβύη. Ο δείκτης HDI λαμβάνει υπόψη του τρεις βασικές παραμέτρους 

για τον υπολογισμό του επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης, πιο συγκεκριμένα: το κατά 

κεφαλήν εισόδημα σε δολλάρια, τη μέση προσδοκώμενη ζωή, καθώς και σειρά δεικτών 

που αφορούν το επίπεδο παιδείας, μεταξύ των οποίων τα ποσοστά αναλφαβητισμού.  

 

Θετικές δηλώσεις της Christine Lagarde για την αιγυπτιακή οικονομία 

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, κα Lagarde, σε συνέχεια συνάντησης που είχε με τον Αιγύπτιο 

Πρόεδρο κ. Al Sisi στο περιθώριο της φετινής γενικής συνέλευσης των ΗΕ στη Ν. Υόρκη, 

δήλωσε ότι η αιγυπτιακή οικονομία παρουσιάζει ισχυρά σημεία ανάκαμψης και ο 

αναπτυξιακός ρυθμός της είναι από τους μεγαλύτερους στο χώρο της Μ. Ανατολής. 

Σύμφωνα με την κα Lagarde, η συζήτησή της με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο επικεντρώθηκε 

στην πρόοδο του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται με τη 

στήριξη του ΔΝΤ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία συνέχισής του -μεριμνώντας 

ταυτόχρονα για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του αιγυπτιακού 

πληθυσμού- με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για το νεανικό πληθυσμό της χώρας. 
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Δάνειο ύψους $300 εκατ. από την ΠΤ για έργα αποχετευτικών δικτύων σε αγροτικές 

περιοχές 

Στις 22/9, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε την παροχή νέου δανείου ύψους $300 εκατ. 

προς την Αίγυπτο, με σκοπό τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών κονδυλίων που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμων αποχετευτικών δικτύων σε αγροτικές 

περιοχές (Sustainable Rural Sanitation Services Program) που υλοποιεί η Τράπεζα στη 

χώρα, με έμφαση στις φτωχότερες περιοχές των αιγυπτιακών περιφερειών Beheira, 

Daqahliya, Sharqiya, Gharbeya, Menofia και Δαμιέττης, από το έτος 2015, προς στήριξη 

του κυβερνητικού προγράμματος “National Rural Sanitation Programme (NRSP)”. 

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο 2015 και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2022, ενώ το συνολικό κόστος του ανέρχεται 

σε $550 εκατ., σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.      

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μεγάλη ημερήσια πτώση του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου στις 16/9 

Όπως ανέφεραν ο αιγυπτιακός και ο διεθνής οικονομικός Τύπος, στις 16/9 ο κεντρικός 

δείκτης του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου (EGX30) κατέγραψε τις μεγαλύτερες ημερήσιες 

απώλειές του από τον Ιανουάριο 2017, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 3,61% (ήτοι 

553 μονάδες) κατά τη διάρκεια των ημερήσιων συναλλαγών. Η μεγάλη ημερήσια πτώση 

του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου οφείλεται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου του 

Καΐρου να απαγγείλει κατηγορίες σε σειρά επιχειρηματιών και στελεχών 

χρηματιστηριακών / επενδυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των γιών του 

έκπτωτου Προέδρου Mubarak, για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς 

παλαιότερα. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η εν λόγω απόφαση προκάλεσε «πανικό» 

ιδιαίτερα στους ιδιώτες μικροεπενδυτές, οι οποίοι προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις 

μετοχών, το ύψος των οποίων αντιστοιχούσε στο 70% των ημερήσιων συναλλαγών της 

16
ης

 Σεπτεμβρίου. Από πλευράς Αιγυπτίων επενδυτών πωλήθηκαν τίτλοι συνολικής αξίας 

EGP6,2 εκατ., ενώ από ξένους επενδυτές πωλήθηκαν τίτλοι αξίας EGP13,4 εκατ. Ως 

αποτέλεσμα της σφοδρής ημερήσιας πτώσης, ο δείκτης EGX30 έκλεισε στις 14.756 

μονάδες στις 16/9, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν κινήθηκε περαιτέρω πτωτικά, 

πλησιάζοντας το κατώφλι των 14.000 μονάδων.   

 

Ελαφρώς πεσμένη η κερδοφορία των εγχώριων τραπεζών τον Ιούνιο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), τα 

καθαρά κέρδη των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων στο τέλος Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε 

EGP45,843 δισ., μειωμένα κατά EGP1,56 δισ. έναντι του Ιουνίου 2017 (όταν είχαν 

ανέλθει σε EGP47,4 δισ.). Κατά τη CBE, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας 

(National Bank of Egypt, Banque Misr, Commercial International Bank, Banque du Caire 

και QNB Al-Ahli) πραγματοποίησαν το 61,34% των συνολικών καθαρών κερδών του 

εγχώριου τραπεζικού κλάδου, που ανήλθαν σε EGP28,122 δισ.    

 

Μείωση των ετήσιων χρηματιστηριακών τελών για τις εισηγμένες εταιρείες 

Στις 18/9, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής (FRA) 

κ. Omran εξέδωσε απόφαση που προβλέπει τη μείωση των ετήσιων τελών που 

καταβάλλουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου εταιρείες, κατά 50%. Σύμφωνα 

με την απόφαση, τα ετήσια χρηματιστηριακά τέλη θα ισοδυναμούν με 0,5%ο του 

συνολικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών, έναντι συντελεστή 0,1%ο που ισχύει 

μέχρι τώρα. Το ελάχιστο ύψος τελών ορίζεται σε EGP5.000, έναντι EGP10.000 που ισχύει 

μέχρι τώρα, ενώ το ανώτατο ύψος ετήσιων τελών παραμένει στις EGP25.000. Επιπλέον, 

σύμφωνα με την απόφαση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μετέχουν στη 

χρηματιστηριακή πλατφόρμα Nile Stock Exchange θα απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερης 

έκπτωσης στα ετήσια χρηματιστηριακά τέλη, με συντελεστή 0,025%ο του κεφαλαίου τους, 

ελάχιστο ύψος τελών στις EGP2.500 και ανώτατο στις EGP12.500. Σύμφωνα με τον κ. 

Omran, από την εν λόγω απόφαση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2019, 
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πρόκειται να επωφεληθούν 174 από τις 215 εισηγμένες εταιρείες της κεντρικής 

πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου, καθώς και οι 36 εταιρείες της πλατφόρμας 

Nile Stock Exchange.   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών “The Big 5 Construct 

Egypt” 

Το τετραήμερο 18-21/9 πραγματοποιήθηκε στο νέο διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου 

η προγραμματισμένη πρώτη αιγυπτιακή έκδοση της διεθνούς –υψηλού επιπέδου 

αναγνωρισιμότητας και σημαντικότητας ως περιφερειακής εμπορικής εκδήλωσης για τον 

κλάδο δομικών υλικών και κατασκευών- έκθεση με τίτλο “The Big 5 Construct Egypt 

2018”, με την εθνική συμμετοχή 10 ελληνικών επιχειρήσεων, υπό την οργάνωση του 

Enterprise Greece Invest & Trade, με επικεφαλής της ελληνικής συμμετοχής τη Γενική 

Διευθύντρια Σχεδιασμού & Υποστήριξης του Enterprise Greece κα Στεργίου. Την έναρξη 

της έκθεσης κήρυξε το πρωί της 18
ης

 Σεπτεμβρίου ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & 

Βιομηχανίας κ. Nassar, ενώ τα περίπτερα των ελληνικών επιχειρήσεων τίμησε με την 

παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Διάμεσης.  

Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών (DMG Events, με έδρα το Ντουμπάι), στη φετινή 

πρώτη έκδοση της έκθεσης στο νεόδμητο διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου 

συμμετείχαν συνολικά εκθέτες με 220 περίπτερα, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ 

αφορούσε εγχώριες και το λοιπό ήμισυ ξένους επιχειρηματικούς ομίλους. Κατά τους 

διοργανωτές, οι τέσσερις μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές υπήρξαν εκείνες της Κίνας, της 

Τουρκίας, της Ελλάδας και της Γερμανίας. Η “Big 5 Construct Egypt” έλαβε χώρα στις 

αίθουσες 3 και 4 του εκθεσιακού κέντρου, σε συνολική επιφάνεια 18.000 τετρ. μέτρων, 

ενώ σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις των διοργανωτών οι εμπορικοί επισκέπτες 

κατά τις τέσσερις ημέρες της έκθεσης υπερέβησαν τους 16.000 (ενδεχομένως τα τελικά 

στοιχεία να ανεβάσουν τον αριθμό επισκεπτών ακόμη υψηλότερα). 

Η ελληνική εθνική συμμετοχή αποτελέστηκε από 10 εταιρείες από διάφορους υποκλάδους 

προϊόντων δομικών χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

(1) Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. (πυρίμαχα δομικά υλικά), (2) Vernilac Α.Ε. (χρώματα – βαφές 

για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους), (3) Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. (μάρμαρα, πετρώματα 

δομικών χρήσεων), (4) Nikolidakis Group Α.Ε. (έπιπλα, ολοκληρωμένα συστήματα 

επίπλωσης κουζίνας), (5) Convex (μεταλλικά πόμολα & αξεσουάρ πόρτας και επίπλων), 

(6) Όμιλος Πλαστικά Θράκης (τεχνικά υφάσματα δομικών χρήσεων), (7) Eltop S.A. 

(αρχιτεκτονικές διακοσμητικές εφαρμογές, πάγκοι, πορτάκια, πατώματα, φορμάικες κ.α.), 

(8) Lamda Leventis S.A. (τέντες, πέργκολες, συστήματα σκίασης), (9) Mondo Porta Ltd. 

(εσωτερικές πόρτες) και (10) T-Fittings Ltd. (ορειχάλκινα εξαρτήματα για χρήσεις 

υδραυλικές, θέρμανσης, άρδευσης, καθώς και για ηλιακά συστήματα).    

Οι Έλληνες εκθέτες αποτίμησαν ως θετικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στην 

“Big 5 Construct Egypt”, με αρκετά ικανοποιητική ροή επισκεπτών, ιδιαίτερα από τη 

δεύτερη ημέρα και έπειτα, λαμβανομένου υπόψη του ότι επρόκειτο για την πρώτη 

αιγυπτιακή έκδοση της έκθεσης, καθώς και αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στοχευμένων 

και ποιοτικών επαφών, οι οποίες διευθετήθηκαν τόσο από τους διοργανωτές (DMG 

Events), όσο και από το Γραφείο μας. Σημειώνεται ότι το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της ελληνικής εθνικής συμμετοχής στην έκθεση, εκπόνησε 

εμπεριστατωμένη έρευνα του αιγυπτιακού κλάδου κατασκευών, δομικών υλικών και της 

αγοράς ακινήτων, την οποία προώθησε μαζί με πρόσθετο πληροφοριακό υλικό τόσο στις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο και σε επιχειρηματικούς και κρατικούς φορείς στην 

Ελλάδα, ενώ σε συνεννόηση με το Enterprise Greece, οργάνωσε πρόγραμμα 

επιχειρηματικών συναντήσεων για τους εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών. 

 

31
η
 έκδοση της διεθνούς έκθεσης γεωργικού εξοπλισμού & εφοδίων SAHARA 

Κατά το διάστημα 16-19 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στο νέο διεθνές εκθεσιακό κέντρο 

Καΐρου η 31
η
 έκδοση της διεθνούς έκθεσης γεωργικού εξοπλισμού και εφοδίων για τη 
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γεωργία (λιπασμάτων, χημικών προϊόντων, πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α.) SAHARA 

EXPO 2018. Στην έκθεση μετείχαν λίγο πάνω από 200 εκθέτες, με αξιόλογες εθνικές 

συμμετοχές κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία. Σημειωτέον ότι για τρίτη συνεχή 

χρονιά, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ, 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους, για την προώθηση γεωργικών προϊόντων, 

συγκεκριμένα νωπών και κονσερβοποιημένων φρούτων, σε τρίτες χώρες, υπήρξε ελληνική 

συμμετοχή στην έκθεση με τρία περίπτερα υπό τους λογότυπους "Peach Garden", "Fruit 

Life" και "Have a Peachy Day”. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από τον όμιλο 

«Οικονομοτεχνική», που αποτελεί το φορέα υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο της ως άνω ελληνικής παρουσίας, πραγματοποιήθηκε εξάλλου σε κεντρικό 

ξενοδοχείο του Καΐρου τις 17 Σεπτεμβρίου ειδική εκδήλωση με σκοπό την προβολή των 

ελληνικών νωπών φρούτων, στην οποία παρέστη ο επικεφαλής του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 

Καΐρου, κ. Μακρανδρέου. 

Επισημαίνεται η συμμετοχή, επίσης μέσω κοινοτικού προγράμματος, αντιπροσωπείας του 

Πολωνικού Συνδέσμου Παραγωγών Φρούτων, στο πλαίσιο της εκστρατείας προώθησης 

των πολωνικών μήλων στην αιγυπτιακή αγορά, υπό τον τίτλο “Time for Apple from 

Europe”, που υλοποιεί το Ταμείο Προώθησης Φρούτων & Λαχανικών (Polish Fruit & 

Vegetable Promotion Fund). Όπως μάλιστα ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, 

στις 16/9 η πολωνική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό 

Γεωργίας κ. Ezz Eldin Abo Stet, με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής 

συνεργασίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας προς εξαγωγή των πολωνικών 

φρούτων στην αιγυπτιακή αγορά. Σημειώνεται ότι με βάση αιγυπτιακά στατιστικά 

στοιχεία του 2017 (CAPMAS), η Πολωνία κατέχει την πέμπτη θέση μεταξύ των κύριων 

προμηθευτών της αιγυπτιακής αγοράς με μήλα, με αξία εξαγωγών $29,03 εκατ., πίσω από 

τις Ιταλία, Ελλάδα, Συρία και Λίβανο. Σύμφωνα με πολωνικά στοιχεία, η Αίγυπτος 

απορροφά σήμερα περίπου το 2% των πολωνικών εξαγόμενων μήλων, παρουσιάζει δε 

εξαιρετικές περαιτέρω προοπτικές για τα πολωνικά μήλα, δεδομένου ότι αποτελεί πύλη 

εισόδου για τις αφρικανικές αγορές.    

 

Πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής για τον κλάδο ακινήτων (Κάιρο, 21-

22/9/2018) 

Το διήμερο 21-22/9 πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο (ξενοδοχείο Nile Ritz-Carlton) 

εκδήλωση-έκθεση με τίτλο “Citizenship by Investment Property Fair”, που διοργανώθηκε 

από τη λιβανικών συμφερόντων εταιρεία Promoteam, με σκοπό την προβολή των αγορών 

ακινήτων και των προγραμμάτων “Golden Visa” διαφόρων χωρών. Στη έκθεση 

συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα, οι ΗΠΑ (νησιά 

Καραϊβικής) και η Δομινικανή Δημοκρατία. Η χώρα μας, με τη στήριξη και του Γραφείου 

ΟΕΥ Καϊρου, εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση με εθνικό περίπτερο του φορέα Enterprise 

Greece Invest & Trade, στο οποίο στεγάστηκαν έξι ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ακινήτων και το ελληνικό πρόγραμμα “Golden 

Visa”. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες που μετείχαν ήταν οι ακόλουθες: 

Energopiisi, Golden Home Real Estate, Grekodom Development (Mouzenidis Group), 

Leptos Estates Greece, RE/MAX New Deal και V
2 

Development.         

 

Εξαγορά MENA Cable από την κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Egypt 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών Telecom Egypt ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας που διαχειρίζεται 

το σύστημα υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οπτικών ινών που συνδέουν την 

Ευρώπη με τη Μ. Ανατολή, τη Β. Αφρική και την Ασία, με την επωνυμία Middle East & 

North Africa Submarine Cable Systems (MENA Cable). Η Telecom Egypt εξαγόρασε την 

εν λόγω εταιρεία από το μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο Orascom Investment Holding, ο 

οποίος κατείχε πλειοψηφικό μερίδιο μέσω της θυγατρικής του Egyptian International 

Submarine Cable Company (EISCC). Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η αξία της 

MENA Cable εκτιμάται σε $90 εκατ., εκ των οποίων $40 εκατ. αντιπροσωπεύουν την αξία 
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του ιδίου κεφαλαίου και τα υπόλοιπα $50 εκατ. το ύψος των εταιρικών χρεών. 

Σημειώνεται ότι η εξαγορά της MENA Cable πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας 

της Telecom Egypt με τον ινδικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο Airtel, με σκοπό την ενίσχυση 

των τηλεπικοινωνιακών καλωδιακών υποδομών και της ροής δεδομένων προς την Ινδία.    

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Χρηματοδοτήσεις από την ΕΤΕπ για ανάπτυξη των υποδομών στην Αίγυπτο 

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνία 

με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για την παροχή δύο επιχορηγήσεων συνολικού ύψους €32 

εκατ. με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και υλοποίησης 

επενδυτικών projects για την αναβάθμιση των υποδομών στην περιφέρεια του Kafr El-

Sheikh, που βρίσκεται στο Δέλτα του Νείλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, οι ως 

άνω επιχορηγήσεις θα χρηματοδοτήσουν έργα ανάπτυξης υποδομών για την επεξεργασία 

λυμάτων.     

 

Διαπραγματεύσεις για εκχώρηση γαιών προς αξιοποίηση στη Νέα Διοικητική 

Πρωτεύουσα 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα της 20/9, η κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τα 

έργα ανάπτυξης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας (Administrative Capital for Urban 

Development – ACUD, η οποία ανήκει στον αιγυπτιακό Στρατό και στην Αρχή Νέων 

Αστικών Κοινοτήτων - NUCA) βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους τρεις μεγάλους 

ομίλους real estate developers, China Fortune Land Development (CFLD), Talaat 

Moustafa Group Holding και Emaar Misr for Development, με αντικείμενο την εκχώρηση 

γαιών συνολικής έκτασης 20.000 feddans στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, με σκοπό την 

υλοποίηση κατασκευαστικών έργων. Κατά τα δημοσιεύματα, ο μεγάλος κινεζικός όμιλος 

CFLD αξιώνει να του εκχωρηθεί έκταση 15.000 feddans με σκοπό τη δημιουργία 

συνδυασμένης βιομηχανικής και οικιστικής ζώνης, ενώ οι όμιλοι Emaar Misr και Talaat 

Moustafa αξιώνουν την εκχώρηση εκτάσεων 1.500 και 5.000 feddans προς ανάπτυξη, 

αντίστοιχα.        

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στα $2 δισ. οι αναμενόμενες επενδύσεις της British Petroleum στην Αίγυπτο το 2019 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του εγχώριου κλαδικού Τύπου, ο επικεφαλής του 

βρετανικού πολυεθνικού πετρελαϊκού ομίλου British Petroleum, αρμόδιος για τη Β. 

Αφρική, κ. Mekkawy, δήλωσε ότι οι σχεδιαζόμενες για το 2019 επενδύσεις στον 

αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέρχονται σε $2 δισ., κατά $500 εκατ. 

χαμηλότερες έναντι των κεφαλαίων που επενδύει ο όμιλος στην Αίγυπτο το 2018 ($2,5 

δισ.) και κατά πολύ χαμηλότερες εκείνων που είχαν επενδυθεί το 2017 ($4 δισ.). 

 

Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου-Ελλάδας (EuroAfrica 

Interconnector) 

Σύμφωνα με τον εγχώριο κλαδικό Τύπο, οι Αρχές της Αιγύπτου και της Κύπρου 

κατέληξαν πρόσφατα σε συμφωνία με ευρωπαϊκό επενδυτικό όμιλο, με σκοπό τη 

χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου, μέσω Κύπρου 

και Ελλάδας, με την ευρωπαϊκή ήπειρο (EuroAfrica Interconnector) με κεφάλαια ύψους 

$1,5 δισ. Σύμφωνα με αιγυπτιακές κυβερνητικές πηγές, η εν λόγω συμφωνία αναμένεται 

να οριστικοποιηθεί ως το τέλος του 2019. Επιπλέον, ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος 

ανέφερε ότι έχει ανατεθεί στην ιταλική συμβουλευτική εταιρεία CESI η εξέταση και 

αξιολόγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου διασύνδεσης που 

ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και η εισήγηση βέλτιστων λύσεων προς υλοποίηση του έργου, 

τόσο όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες διαδρομές που θα ακολουθήσει το υποθαλάσσιο 

καλώδιο, όσο και τις χρηματοδοτικές και νομικές πλευρές του εγχειρήματος.  
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Συμφωνία Αιγύπτου-Κύπρου για μεταφορά αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» 

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, στις 19/9 

υπογράφηκε διμερής συμφωνία με την Κύπρο για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς 

φυσικού αερίου από το μεγάλο κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» στις αιγυπτιακές μονάδες 

κατεργασίας στις παραθαλάσσιες μεσογειακές περιοχές Idku και Δαμιέττης και η 

επανεξαγωγή του υγροποιημένου αερίου σε ξένες αγορές. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ 

του Αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαίου κ. El-Molla και του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας 

κ. Λακκοτρύπη, στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον κ. El-Molla, το κατασκευαστικό κόστος του 

αγωγού που θα συνδέει το κοίτασμα «Αφροδίτη» με την Αίγυπτο εκτιμάται σε περίπου 

$800 εκατ. Όπως δήλωσαν οι δύο Υπουργοί, η υπογραφή της συμφωνίας συμβάλλει στη 

δημιουργία «διαδρόμου» στη νοτιοανατολική Μεσόγειο για τη μεταφορά φυσικού αερίου 

στις αγορές της Ευρώπης, καθώς επίσης στην εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων αερίου 

στην Ε.Ε., ενώ αναμένεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρόσθετων δραστηριοτήτων 

έρευνας για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.     

 

Συμφωνία ENI και Gastec για δημιουργία σταθμών εφοδιασμού οχημάτων με αέριο 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή εταιρεία καυσίμων Gastec και ο 

μεγάλος ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία για την 

εγκατάσταση 50 νέων σταθμών καυσίμων για ανεφοδιασμό οχημάτων με φυσικό αέριο σε 

ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Άνω Αίγυπτο, εκτιμώμενου επενδυτικού 

κόστους EGP600 εκατ., με σκοπό την ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν και 

χρησιμοποιούν οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο. Σύμφωνα με τον 

οικονομικό Τύπο, οι νέοι σταθμοί καυσίμων θα φέρουν το λογότυπο της ENI, η οποία 

μετέχει κατά 40% στο κεφάλαιο της Gastec. Το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου της Gastec 

κατέχουν οι αιγυπτιακοί όμιλοι Petrojet, Egypt Gas, Misr Petroleum, Misr Insurance and  

Misr Life Insurance Company.     

 

Υπογραφή σύμβασης λειτουργίας & συντήρησης των τριών νέων μεγάλων 

ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στα μέσα Σεπτεμβρίου η αιγυπτιακή 

κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας (Egyptian Electricity Holding Company – EEHC) 

υπέγραψε σύμβαση οκταετούς διάρκειας με το γερμανικό όμιλο Siemens για τη λειτουργία 

και τη συντήρηση των τριών νέων μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων συνδυασμένου 

κύκλου που κατασκεύασε ο γερμανικός όμιλος, στις περιοχές Νέας Διοικητικής 

Πρωτεύουσας, Burullus και Beni Suef. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισμού, 

η αξία της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης ανέρχεται σε EGP6,3 δισ. (λίγο πάνω 

από $352 εκατ.), εκ των οποίων EGP2,6 δισ. θα καταβληθούν σε εγχώριο νόμισμα και 

EGP3,7 δισ. σε ευρώ (περίπου €176 εκατ.). Κατά τα δημοσιεύματα, η πρώτη αποπληρωμή 

στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από παρέλευση τετραετίας. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, υπάρχει χωριστή σύμβαση για τη 

συντήρηση των τουρμπινών των τριών μονάδων, αξίας €1,5 δισ.       

 

Επενδύσεις EGP60 δισ. ως το 2019 προγραμματίζει το Υπουργείο Ηλεκτρισμού    
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ηλεκτρισμού κ. Shaker στα μέσα Σεπτεμβρίου, το 

συνολικό ύψος των προγραμματισμένων επενδύσεων για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού 

δικτύου της Αιγύπτου έως το 2019 ανέρχεται σε EGP60 δισ. Το επενδυτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη παράλληλου ηλεκτρικού δικτύου σε συνεργασία με τη State 

Grid Corporation of China (SGCC), την αναβάθμιση 14 σταθμών ελέγχου σε ολόκληρη τη 

χώρα, την επέκταση και σύνδεση του αιγυπτιακού ηλεκτρικού δικτύου με το δίκτυο του 

Σουδάν (η πειραματική λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει τον προσεχή Νοέμβριο), 

καθώς και τα έργα διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων Αιγύπτου-Σ. Αραβίας, και 

Αιγύπτου-Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κ. Shaker, το Υπουργείο 

Ηλεκτρισμού πέτυχε κατά την πενταετία 2014-2018 την αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας κατά 58%, φθάνοντας το επίπεδο των 58.000 MW στο τέλος 

Αυγούστου 2018, έναντι επιπέδου 34.000 MW το 2013.   

 

Συμφωνία για κατασκευή νέας ηλιακής μονάδας στο Kom Ombo του Ασουάν 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στα μέσα Σεπτεμβρίου η αιγυπτιακή Αρχή 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREA) υπέγραψε με το μεγάλο ισπανικό ενεργειακό 

όμιλο TSK σύμβαση αξίας €20 εκατ. για την κατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγικής ισχύος 26 MW, στην περιοχή Kom Ombo 

του Ασουάν, στην Άνω Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NREA, κ. El Khayat, η 

μονάδα θα κατασκευαστεί σε έκταση 500.000 τετρ. μέτρων και αναμένεται να παράγει 

53.000 MW ετησίως. Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τη γαλλική υπηρεσία 

αναπτυξιακής συνεργασίας (AFD), μέσω δανείου με ευνοϊκούς όρους, ύψους €40 εκατ., το 

οποίο θα χρηματοδοτήσει επίσης άλλα ενεργειακά projects στην Αίγυπτο. 

 

Τροποποίηση σύμβασης με τον όμιλο Siemens για την κατασκευή αιολικών πάρκων 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να 

τροποποιήσει τη σύμβασή της με το γερμανικό όμιλο Siemens για τη δημιουργία αιολικών 

πάρκων συνολικής δυναμικότητας 2.000 MW και επενδυτικού κόστους ύψους €2 δισ., 

ώστε να διέπεται από το χρηματοδοτικό σχήμα “Build-Own-Operate” (BOO), αντί του 

σχήματος “EPC+Finance” (“engineering-procurement-construction + finance”) που ισχύει 

έως τώρα. Σημειώνεται ότι ο γερμανικός όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις 

αιγυπτιακές κρατικές εταιρείες ηλεκτρισμού (Egyptian Electricity Holding Company-

EEHC και Egyptian Electricity Transmission Company-(EETC), με αντικείμενο την τιμή 

πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα, ενώ κυβερνητικές 

πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ελάχιστη τιμή της 

τάξεως των 3,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (KWh). Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Siemens 

πρόκειται να ξεκινήσει την κατασκευή δύο πρώτων φάσεων δημιουργίας αιολικών 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενός στην περιοχή Ras Gharib, δυναμικότητας 180 MW και 

ενός δεύτερου στον Κόλπο Σουέζ, δυναμικότητας 650 MW.  

Σημειώνεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν, οι διαπραγματεύσεις του αιγυπτιακού 

κράτους με τη Siemens είχαν διακοπεί, ένεκα διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών 

αναφορικά με την τιμή αγοράς από το κράτος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται 

από τα αιολικά πάρκα, καθώς η τιμή επαναγοράς που ζητούσε η γερμανική πλευρά 

κρινόταν υψηλή σε σύγκριση με άλλα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια από τις αρμόδιες 

αιγυπτιακές αρχές (ρυθμιστική αρχή για τις ΑΠΕ-NREA και διαχειρίστρια του 

αιγυπτιακού ηλεκτρικού δικτύου-EETC). 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Στα $3,62 δισ. το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου τον Ιούνιο 

Όπως ανέφεραν πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), 

το ύψος του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος της χώρας αυξήθηκε κατά 44% σε 

ετήσια βάση τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, ανερχόμενο σε $3,62 δισ., έναντι $2,51 δισ. τον 

Ιούνιο 2017. Η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση τον 

Ιούνιο 2018 στα $2,1 δισ. (έναντι $1,95 δισ. τον Ιούνιο 2017), με υψηλότερες αυξήσεις 

στις εξαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου (+33,8%), πλαστικών σε αρχικές μορφές 

(+45,4%), διαφόρων προϊόντων διατροφής (+15,7%) και σαπουνιών / απορρυπαντικών 

(+120,2%). Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 28,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο 

2018 στα $5,72 δισ. (έναντι $4,46 δισ.) τον Ιούνιο 2017, με υψηλότερες αυξήσεις στις 

εισαγωγές σιδήρου / χάλυβα (+106,1%), ακατέργαστου πετρελαίου (+84,4%), πλαστικών 

σε αρχικές μορφές (+61,3%) και οχημάτων (+78,2%).    

 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων το διάστημα 9.2017-7.2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το αιγυπτιακό συμβούλιο εξαγωγέων 

αγροτικών προϊόντων (Agricultural Exports Council), η αξία των εξαγωγών αγροτικών 
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προϊόντων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2017 – Ιουλίου 2018 ανήλθε σε $2,114 δισ., 

έναντι $2,111 δισ. κατά την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Ιουλίου 2017, 

εμφανίζοντας μικρή αύξηση (+0,14%). Αντίστοιχα, ο όγκος των αιγυπτιακών εξαγωγών 

κατά την ίδια ως άνω περίοδο αυξήθηκε στους 3,973 εκατ. τόνους, έναντι 3,711 εκατ. 

τόνων κατά την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Ιουλίου 2017 (αύξηση 7%). Σε 

γεωγραφικό επίπεδο, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2017 – Ιουλίου 2018, οι αιγυπτιακές 

εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς αραβικές χώρες ανήλθαν $771 εκατ., εκείνες προς 

την Ε.Ε. και τη Βρετανία σε $630 εκατ., αυτές προς ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. σε $409 

εκατ., προς ασιατικές χώρες σε $248 εκατ., προς χώρες της Αμερικής σε 29 εκατ. και προς 

αφρικανικές χώρες σε $27 εκατ. Ως κορυφαίες αγορές που απορροφούν τα αιγυπτιακά 

εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα αναφέρονται η Σ. Αραβία, η Ρωσία, η Ολλανδία, το 

Κουβέιτ, η Βρετανία και τα ΗΑΕ.  

 

Η Αίγυπτος αγοράζει 475.000 τόνους ρωσικού και ουκρανικού σιταριού 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, πρόσφατα η αιγυπτιακή Γενική Αρχή 

Προμηθειών (GASC) υπέγραψε πολύ πρόσφατα συμβόλαια για λογαριασμό του 

Υπουργείου Προμηθειών, με σκοπό την αγορά 475.000 τόνων σιταριού ρωσικής και 

ουκρανικής προέλευσης, κατόπιν διενέργειας δύο σχετικών διεθνών διαγωνισμών.  

 

Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου & Βιομηχανίας για αύξηση τιμών εξαγωγής 

αζωτούχων λιπασμάτων 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, πρόσφατα ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. 

Nassar εξέδωσε απόφαση δια της οποίας τροποποιείται για διάρκεια ενός έτους η τιμή 

εξαγωγής των εγχώρια παραγόμενων αζωτούχων λιπασμάτων σε EGP500 ανά τόνο, έναντι 

EGP125 ανά τόνο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η απόφαση στοχεύει στη διασφάλιση 

επαρκών ποσοτήτων λιπασμάτων για τις ανάγκες της εγχώριας γεωργίας, στην επίτευξη 

ισορροπίας στην εγχώρια αγορά λιπασμάτων και στον εξαναγκασμό των παραγωγών να 

εκπληρώνουν την ποσόστωση εφοδιασμού της αγοράς που τους έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Γεωργίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, 

μόλις 618.500 τόνοι αζωτούχων λιπασμάτων παραδόθηκαν στην εγχώρια αγορά κατά το 

διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου τρέχοντος έτους, έναντι συνολικού ύψους ποσοστώσεων 1,35 

εκατ. τόνων κατά την εν λόγω περίοδο. 

 

Αναμενόμενη πτώση της αιγυπτιακής παραγωγής ρυζιού στην τρέχουσα 

καλλιεργητική περίοδο 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, το 

επίπεδο της αιγυπτιακής παραγωγής ρυζιού κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 

(2018/19) αναμένεται να καταγράψει πτώση της τάξεως του 15%, ανερχόμενο σε 2,8 εκατ. 

τόνους, κατώτερο της προηγούμενης πρόβλεψης παραγωγής που ανερχόταν στους 3,3 

εκατ. τόνους. Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουργείου ανέφεραν επίσης πως η 

Αίγυπτος αναμένεται να εισάγει περίπου 300.000 τόνους ρυζιού.  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Προς εκποίηση 14 βιομηχανικών εκτάσεων εκκοκκιστηρίων το αιγυπτιακό κράτος  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίων Επιχειρήσεων κ. Tawfeek, το αιγυπτιακό 

κράτος αναμένεται να εκποιήσει 14 βιομηχανικές εκτάσεις που περιλαμβάνουν μονάδες 

εκκοκκιστηρίων βάμβακος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας EGP27 δισ. (περίπου $1,51 

δισ.). Κατά τον κ. Tawfeek, «η εκποίηση των ως άνω εκτάσεων θα πραγματοποιηθεί αφού 

προηγουμένως το κράτος προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αλλάξει η χρήση τους, ώστε 

να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ακινήτων» (προφανώς εννοείται η διακοπή της 

τρέχουσας βιομηχανικής δραστηριότητας και ο καθαρισμός αυτών), «ενώ τα σκοπούμενα 

έσοδα πρόκειται να διατεθούν στην ανάπτυξη των κλάδων της κλώσης και της ύφανσης. 

Κατά τον Υπουργό, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει, πέραν της παύσης 

λειτουργίας και εκποίησης των ως άνω 14 εκκοκκιστηρίων, τον εκσυγχρονισμό του 
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μηχανολογικού εξοπλισμού των υπολοίπων 11 εκκοκκιστηρίων που ανήκουν στον κρατικό 

όμιλο Cotton & Textile Industries Holding Company. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. 

Tawfeek, το Υπουργείο Δημοσίων Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Γεωργίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας και της παραγωγής 

βάμβακος, με τη συνεργασία τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο και του αιγυπτιακού Στρατού. 

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, τέλος, σε κυβερνητικά σχέδια συγχωνεύσεων κρατικών 

φαρμακοβιομηχανιών, καθώς και εκποίησης των αποθεμάτων σκραπ της κρατικής 

χαλυβουργίας Egyptian Iron & Steel Company, η αξία των οποίων εκτιμάται σε μεταξύ 

EGP4 και EGP5 δισ., με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των κρατικών 

επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων.   

 

Η εγχώρια αγορά τσιμέντου αντιμετωπίζει υπερπροσφορά και πτώση της ζήτησης 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του κλάδου τσιμεντοβιομηχανίας της Ομοσπονδίας 

Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI), η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου κατέγραψε πτώση στη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2018 στους 25 εκατ. τόνους, έναντι 26 εκατ. τόνων κατά 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπλέον, παρά την πληθώρα μεγάλων κατασκευαστικών 

έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα, η ζήτηση τσιμέντου το 2017 σημείωσε 

πτώση κατά 4,5% έναντι του 2016. Κατά τη FEI, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία είναι η υπερπροσφορά, με τα αποθέματα να εμφανίζουν 

αύξηση της τάξεως των 2,3 εκατ. τόνων το πρώτο εξάμηνο του 2018, ανερχόμενα στους 

7,1 εκατ. τόνους.   

 

Συζητήσεις με τη Ρωσία για συνεργασία στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, ο Υπουργός Δημοσίων Επιχειρήσεων 

κ. Tawfeek συναντήθηκε με ρωσική αντιπροσωπεία στην οποία συμπεριλαμβανόταν 

εκπρόσωπος μεγάλης ρωσικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με αντικείμενο τη διμερή 

συνεργασία στον εν λόγω κλάδο βαριάς βιομηχανίας, αλλά και πιο συγκεκριμένα τη 

συνεργασία προς ανάπτυξη της παλιάς κρατικής αιγυπτιακής αυτοκινητοβιομηχανίας Al-

Nasr Automobile Company. Όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα, από αιγυπτιακής πλευράς 

διευκρινίστηκε ότι η συνεργασία για ανάπτυξη της Al-Nasr δεν πρόκειται να περιλαμβάνει 

πώληση μετοχών της εταιρείας σε ξένους εταίρους / επενδυτές. Βασικούς στόχους της 

ανάπτυξης της Al-Nasr αποτελούν, σύμφωνα με την αιγυπτιακή οπτική, η αύξηση των 

εγχώριων εξαρτημάτων των παραγόμενων αυτοκινήτων και η ενίσχυση του εξαγωγικού 

προσανατολισμού της παραγωγής της. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Νέες συμφωνίες προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού  

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα της 20/9, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία 

σιδηροδρόμων (ENR) πρόκειται τον Οκτώβριο να προμηθευτεί νέα σύγχρονα βαγόνια, 

στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με τη Ρωσία και την Ουγγαρία που έχει σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό του αιγυπτιακού σιδηροδρομικού «στόλου» δια του εφοδιασμού του με 

1.300 σύγχρονα σιδηροδρομικά βαγόνια. Επιπλέον, στις 17/9, η κρατική εταιρεία 

σιδηροδρόμων (ENR) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το μεγάλο αμερικανικό όμιλο 

Progress Rail (θυγατρικό του ομίλου Caterpillar) με σκοπό την προμήθεια νέων 

ατμομηχανών, καθώς και το σταδιακό εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού στόλου των 

αιγυπτιακών σιδηροδρόμων.  

 

ΣΟΥΔΑΝ 

Προβλήματα πληθωρισμού και συναλλάγματος στο Σουδάν 

Όπως ανέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο οικονομικός Τύπος, ο δείκτης πληθωρισμού του 

Σουδάν έφθασε το 66,82% τον Αύγουστο (σε ετήσια βάση), έναντι 63,94% τον Ιούλιο. 

Ταυτόχρονα, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολλαρίου στην παράλληλη, ανεπίσημη 

αγορά συναλλάγματος έφθασε το επίπεδο των 45 σουδανικών λιρών ανά δολλάριο. 

Σύμφωνα με ορισμένες ανώνυμες εγχώριες πηγές, βασική αιτία για την πρόσφατη 
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περαιτέρω υποτίμηση της σουδανικής λίρας έναντι του δολλαρίου στην ανεπίσημη αγορά 

συναλλάγματος αποτελεί η απόσυρση από την κυβέρνηση της χώρας μεγάλων ποσοτήτων 

του αμερικανικού νομίσματος από την εγχώρια αγορά συναλλάγματος, με σκοπό να 

χρηματοδοτήσει τις εισαγωγές σιταριού. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα του Σουδάν 

έχει προχωρήσει από τις αρχές του έτους δύο φορές σε υποτίμηση της λίρας έναντι του 

δολλαρίου, με την τρέχουσα επίσημη ισοτιμία να ανέρχεται στις 28 σουδανικές λίρες ανά 

δολλάριο.  


