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Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών στο τρίμηνο Οκτ.-Δεκ. 2016                                         

Σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) που δημο-

σιεύθηκε την Κυριακή 2/7, οι εξαγωγές της Αιγύπτου ανήλθαν σε $5,1 δισ. το 

δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016/17, από $4,3 δις. που καταγράφη-

καν την ίδια περίοδο του 2015/16, Η έκθεση της CBE αποκάλυψε σημαντικές 

αυξήσεις στους κυριότερους τομείς, με το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή να 

σημειώνουν εξαγωγές ύψους $1,4 δισ., τα τελικά προϊόντα εξαγωγές ύψους 

$2,5 δισ. και τα ημιτελικά προϊόντα να καταγράφουν $882,4 εκατ., αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά το 2ο τρίμηνο του 2016/17 οι αιγυπτιακές εξαγω-

γές προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε $356,6 εκατ., προς τις Αραβικές χώρες σε $1,7 

δισ., προς τη μη αραβική Αφρική σε $155,4 εκατ., προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε $1,5 δισ., σε εκτός ΕΕ Ευρωπαϊκές Χώρες σε $454,7 εκατ., $385 εκατ. προς 

τη μη αραβική Ασία και $483,3 εκατ. σε άλλες περιοχές. Η μόνη καταγραφείσα 

μείωση των αιγυπτιακών εξαγωγών ήταν προς τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία 

Ανεξαρτήτων Κρατών, από $52 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 2015/16 σε $22,6 εκατ. 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016/17. Τον περασμένο Μάρτιο, το Υπουργείο Εμπο-

ρίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου ανακοίνωσε στρατηγική για σχεδόν διπλα-

σιασμό των εξαγωγών μέχρι το έτος 2020, από τα σημερινά $19 δισ. στα $34 

δισ. Η στρατηγική θα περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων προγραμμάτων και πο-

λιτικών εξαγωγών, καθώς και τη στόχευση νέων αγορών τσιμέντου, γεωργικών 

προϊόντων, έτοιμων ρούχων, δομικών υλικών, χημικών προϊόντων και μηχανι-

κών και ηλεκτρονικών προϊόντων. 

 

Έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017-18 
Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ψήφισε  την Τρίτη 4/7 τον κρατικό προϋπολογι-

σμό για το οικονομικό έτος 2017-18 που αρχίζει τον Ιούλιο, διατηρώντας ένα 

οροθετημένο έλλειμμα 9,1%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αιγύπτου για το 

τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται να φθάσει το 10,8%. Ο προϋπολογισμός 

προβλέπει οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 4,6%, υψηλότερη από το 3,8-4% 

που αναμένεται φέτος. Ο προϋπολογισμός πρέπει τώρα να επικυρωθεί τυπικά 

από τον Πρόεδρο Abdel Fattah Al-Sisi,  πριν τεθεί σε ισχύ. 

 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα στην Αίγυπτο ανέρχονται σε $31,305 δισ. - 

Σταθερή η Λίρα 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αιγύπτου ανήλθαν στα $31,305 δισ. στα 

τέλη Ιουνίου από $31,126 δισ. στο τέλος Μαΐου, δήλωσε η Κεντρική Τράπεζα 

την Τετάρτη 5/7. Τα αποθέματα ανεβαίνουν από τότε που η Αίγυπτος έφθασε 

σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) το Νοέμβριο, με σκοπό 

να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε η Κε-

ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, τα αποθεματικά συναλλάγματος σημείωσαν αύ-

ξηση 29% από τις αρχές του 2017. 



 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου προσφέρει χρεόγρα-

φα ύψους 1,75 δισ. Λιρών 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) πρόσφερε γραμ-

μάτια Δημοσίου (T-bills) ύψους 1,75 δισ. λιρών Αιγύπτου 

στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με δήλωσή της. Τα εν λόγω 

κρατικά χρεόγραφα προσφέρθηκαν μέσω δύο δόσεων. Τρι-

ετή γραμμάτια ύψους ενός δισ. λιρών και γραμμάτια επτά 

ετών ύψους 750 εκατ. λιρών. Το Υπουργείο Οικονομικών 

της χώρας σχεδιάζει να προσφέρει χρεόγραφα και ομόλογα 

εκτιμώμενα σε 110,75 δισ. Λίρες εντός του Ιουλίου για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολο-

γισμού, δηλαδή συγκριτικά αυξημένα κατά 25% από τα 

88,6 δισ. Λίρες που προσφέρθηκαν τον Ιούλιο του 2016. 

 

Αύξηση του εξωτερικού χρέους στα $74,9 δισ.  

Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου αυξήθηκε στα $74,9 δισ. 

στα τέλη Απριλίου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η 

Υπουργός Προγραμματισμού Hala El Saeed. Τον Φεβρου-

άριο το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου είχε ήδη πλησιάσει 

τα $71,8 δισ. σε σύγκριση με τα $67,32 δισ. στα τέλη Δε-

κεμβρίου 2016. Τον Απρίλιο, η Αίγυπτος εισέπραξε $3 δισ. 

από πώληση ευρωομολόγων, περίπου διπλάσια από το στό-

χο και με χαμηλότερο κόστος από ό,τι όταν τα ίδια ομόλο-

γα πωλήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο, υποδεικνύ-

οντας ότι η εξωτερική ζήτηση για το χρέος της αυξάνεται 

καθώς πραγματοποιεί οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 

 

ΔΝΤ: O πληθωρισμός πίσω από την αναθεώρηση των 

οικονομικών προβλέψεων 

Η έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την εκταμίευση της δεύ-

τερης δόσης του δανείου ύψους $12 δισ. είχε ως αποτέλε-

σμα την προς τα κάτω αναθεώρηση ορισμένων στόχων της 

κυβέρνησης. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημο-

σίευσε για την οικονομία, μετά την έγκριση της δεύτερης 

δόσης του δανείου ύψους $1,25 δισ. (βλ. κατωτέρω υπό 

σχετικό άρθρο στο κεφάλαιο για την Οικονομία), η κυβέρ-

νηση μείωσε τις προβλέψεις της για ανάπτυξη κατά το οι-

κονομικό έτος 2016-2017, σε 3,5% έναντι 4% σε προηγού-

μενες δεσμεύσεις της. Μείωσε, επίσης την πρόβλεψη για 

την αύξηση τής ανάπτυξης- στόχου της τρέχουσας χρήσης, 

σε 4,5% έναντι του 4,8% που αναφερόταν στην έκθεση του 

Ταμείου. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αναρριχήθηκε 

στο τέλος του 2016-2017 σε 32,8% παρότι είχε τεθεί ως 

στόχος το 16,6%, γεγονός που οδήγησε στην προσαρμογή 

του αναμενόμενου δείκτη τιμών καταναλωτή στο 10,3% 

στο τέλος της τρέχουσας χρήσης. Εξ άλλου, ο μέσος δεί-

κτης τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 

είχε υποτεθεί ότι θα ήταν 18,2%, ωστόσο, η πρώτη αναθε-

ώρηση τον έθεσε στο 23,9%. Τέλος, ο μέσος δείκτης τιμών 

καταναλωτή αυξήθηκε σε 22,1% την τρέχουσα χρήση, 

έναντι 13,3% κατά την υπογραφή του δανείου του ΔΝΤ. Η 

πρωτοφανής αύξηση του πληθωρισμού (32%) είναι ο κύ-

ριος λόγος για την αναθεώρηση των μακροοικονομικών 

στόχων, σύμφωνα με έγκριτους οικονομολόγους από τους 

οποίους επισημαίνεται ότι η αύξηση των τιμών δεν οφείλε-

ται σε αύξηση της ζήτησης ή της κατανάλωσης στην εγχώ-

ρια αγορά, αλλά στο αυξανόμενο κόστος παραγωγής μετά 

την πτώση της λίρας και την απόφαση της Κεντρι-

κής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) για αύξηση του 

επιτοκίου δανεισμού και χορηγήσεων. 

 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει την έκδοση νέου Ευρωομο-

λόγου στο 3ο τρίμηνο 2017-18 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να εκδώσει νέο ευρωομόλογο 

κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος οικ. έτους 

2017-2018, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2018, 

δήλωσε στις αρχές Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομι-

κών Amr El Garhy. "Η ακριβής αξία της δυνητικής 

έκδοσης  δεν είναι ακόμα γνωστή", τόνισε ο υπουρ-

γός και πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος εξετάζει το ενδε-

χόμενο προσφοράς διεθνών ομολόγων ύψους $4-5 

δισ. κατά το τρέχον οικονομικό έτος.  Η κυβέρνηση 

αναζητεί πηγές για να καλύψουν τις ανάγκες χρημα-

τοδότησης των σχεδίων της, καθώς προωθεί φιλόδο-

ξες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν 

περικοπές επιδοτήσεων και φορολογικές αυξήσεις 

στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ύψους $12 

δισ., το οποίο επαινείται ευρέως από οικονομολό-

γους και επενδυτές. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ορίζει την 

καταβολή μηνιαίων συντάξεων σε ανέργους  

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Αιγύπτου 

εξέδωσε πρόσφατα στην διάρκεια του Ιουλίου τελι-

κή απόφαση με την οποία υποχρέωσε την αιγυπτια-

κή κυβέρνηση να καταβάλλει μηνιαίες συντάξεις σε 

ανέργους ως μέτρο κοινωνικής ασφάλισης. Το δι-

καστήριο υποστήριξε ότι ένα μηνιαίο συνταξιοδοτι-

κό καθεστώς για άνεργους πολίτες αναφέρεται στο 

αιγυπτιακό σύνταγμα που εγκρίθηκε το 2014. 

 

Η Αίγυπτος θέτει σε εφαρμογή τη 2η φάση για 

τον ΦΠΑ                                                                   

Η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει τη δεύτερη φάση 

του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από την 1η 

Ιουλίου, με την οποία ο φορολογικός συντελεστής 

θα αυξηθεί στο 14% από 13%. Με την αύξηση αυ-

τή, ο φόρος για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, ε-

ξαιρουμένων των ειδικά απαλλασσομένων, θα ανέλ-

θει κατά 1%. Πέρυσι, το κοινοβούλιο της Αιγύπτου 

ενέκρινε νόμο που εισήγαγε ΦΠΑ 13%, με την 

πρόβλεψη να τεθεί στο 14% την επόμενη χρήση, ως 

βασικό μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης για με-

ταρρύθμιση της οικονομίας και μείωση του ελλείμ-

ματος. Το Κοινοβούλιο συζητούσε το νόμο εδώ και 

εβδομάδες, με δεκάδες νομοθέτες να αντιτίθενται 

στην αρχική πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση 

στο 14%, για το φόβο ανόδου του πληθωρισμού. Η 

επιτροπή προϋπολογισμού της Βουλής είχε μάλιστα 

πιέσει να μειωθεί το ποσοστό στο 12%. Ο νόμος 

περί ΦΠΑ απαλλάσσει τα βασικά αγαθά και υπηρε-

σίες για την προστασία των φτωχών. 
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Η Αίγυπτος διαπραγματεύεται πακέτο χρηματοδότη-

σης ύψους $104 εκατ. από την USAID 

Η Αίγυπτος διαπραγματεύεται τη λήψη χρηματοδοτικού 

πακέτου ύψους $104 εκατ. από την Αμερικανική Υπηρε-

σία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), με στόχο τις επενδύ-

σεις, την επιστήμη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και 

την υγεία. Η Αιγύπτια Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας 

και Επενδύσεων, κα Sahar Nasr, συναντήθηκε στο Κάιρο 

με την κα Sherry Carlin, επικεφαλής του Γραφείου Αιγύ-

πτου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης 

(USAID), η οποία προσφέρει το πακέτο χρηματοδότη-

σης, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου. Οι δύο τους 

συζήτησαν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, τη στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης στην 

Αίγυπτο, την επέκταση των επενδύσεων σε όλους τους 

τομείς και την υποστήριξη και το συντονισμό των δι-

εθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η κα Nasr τόνισε 

τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε έργα, καθώς και 

νέους επιχειρηματίες, γυναίκες επιχειρηματίες, μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις και μικροχρηματοδότηση. Από πλευ-

ράς USAID η κα Carlin δήλωσε ότι η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ είναι πρόθυμη να καθιερώσει μια ισχυρή εταιρική 

σχέση με την Αίγυπτο σε όλους τους τομείς και να επεκ-

τείνει τα χρηματοδοτικά της προγράμματα στο νομό. Ας 

σημειωθεί ότι από το 1978, η USAID έχει διαθέσει πα-

γκοσμίως περίπου $30 δισ. για προγράμματα στην εκπαί-

δευση, την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη και τη διακυ-

βέρνηση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού. 

 

Λήψη του υπόλοιπου εξ $1,25 δισ. της πρώτης δόσης 

του δανείου του ΔΝΤ 

Η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) έλαβε το τελικό 

υπόλοιπο εξ $1,25 δισ. της πρώτης δόσης συνολικού 

ύψους $4 δισ. του δανείου ύψους $12 δισ. από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ανέφερε στις 18/7 το κρατι-

κό πρακτορείο ειδήσεων MENA. Η κατάθεση ακολουθεί 

την έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ για 

την πρώτη αναθεώρηση του δανείου (στις 13/7) και, σύμ-

φωνα με ενημερωμένη πηγή της Κεντρικής Τράπεζας 

CBE, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/7. Η ανασκόπηση 

του ΔΝΤ περιελάμβανε αξιολόγηση της εφαρμογής του 

προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Αιγύπτου από το 

2014, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των επιδοτήσεων 

και των δημόσιων δαπανών κατά την εφαρμογή νέων 

φόρων. "Η έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή του 

ΔΝΤ της πρώτης ανασκόπησης του προγράμματος δείχ-

νει την ισχυρή στήριξη του ΔΝΤ στην Αίγυπτο σε αυτές 

τις προσπάθειες. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα 

αποδώσουν αποτελέσματα", ανέφερε η επικεφαλής της 

τράπεζας κα. Christine Lagarde σε δήλωσή της περασμέ-

νης εβδομάδας. Η Αίγυπτος αναμένεται να λάβει την τρί-

τη ουσιαστικά δόση του δανείου, ύψους $2 δισ., από το 

ΔΝΤ μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου που ακολουθεί 

την επόμενη ανασκόπηση μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμ-

βρίου, δήλωσε στα τέλη Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομι-

κών Amr El-Garhy στο Reuters. 

Η ΕΕ επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς την 

Αίγυπτο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει 

να υποστηρίζει την Αίγυπτο στην αντιμετώπιση των ση-

μερινών προκλήσεων, επί τη βάσει των νέων προτεραιο-

τήτων της διμερούς εταιρικής σχέσης. Αυτό είναι το συμ-

πέρασμα από την έκθεση για την εταιρική σχέση μεταξύ 

της ΕΕ και της Αιγύπτου για την περίοδο από τον Ιανου-

άριο του 2015 έως τον Μάιο του 2017 που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δρά-

σης της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση  προ-

ηγήθηκε της 7ης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-

Αιγύπτου, η οποία διεξήχθη στις 25 Ιουλίου στις Βρυξέλ-

λες. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΕ επικεντρώθηκε στη 

στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής α-

νάπτυξης της Αιγύπτου για τη βελτίωση των μελλοντι-

κών προοπτικών του λαού της και για τη σταθεροποίηση 

και μακροπρόθεσμη ευημερία της χώρας αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Και 

τα δύο μέρη επιβεβαίωσαν εκ νέου τη σημασία των σχέ-

σεών τους και τη συνεργασία τους, συμφωνώντας από 

κοινού για νέες προτεραιότητες εταιρικής σχέσης που θα 

οδηγήσουν περαιτέρω τις συνεργασίες τους για τα επόμε-

να τρία χρόνια. Στην  έκθεση σημειώνεται ότι το 2015 

και το 2016, ποσό €250 εκατ. ($286 εκατ.) νέας διμερούς 

χρηματοδότησης από την ΕΕ δεσμεύθηκε για την Αίγυπ-

το. Ωστόσο, ο συνδυασμένος όγκος της τρέχουσας χρη-

ματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ, των κρατών μελών της 

και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στην Αίγυπτο υπερβαίνει τα €11 δισ. ($12,6 δισ.). 

 

Οίκος Fitch: Η αύξηση της τιμής ενέργειας στην Αί-

γυπτο αποδεικνύει τη δέσμευση της χώρας στην εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεών της 

Ο νέος προϋπολογισμός της Αιγύπτου και η μείωση των 

επιδοτήσεων για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα δείχ-

νουν ότι η Αίγυπτος έχει δεσμευτεί για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση καθώς και για την οικονομική μεταρρύθμιση, 

η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) της χώρας, κατά τη δήλω-

ση του οίκου Fitch. "Η μείωση του δημοσιονομικού ελ-

λείμματος ενισχύει το πιστωτικό προφίλ της Αίγυπτο, 

αλλά η σημαντική μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους 

είναι ένα έργο σε βάθος χρόνου. Τα μέτρα που έχουν ήδη 

θεσπιστεί (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης 

των δημόσιων υπηρεσιών και της εισαγωγής του ΦΠΑ), 

μαζί με το πρόγραμμα του ΔΝΤ, παρέχουν ισχυρότερη 

πολιτική βαρύτητα. Ωστόσο η πολιτική ευαισθησία στον 

κοινωνικό αντίκτυπο των περικοπών των δαπανών και 

του υψηλού πληθωρισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει 

κίνδυνο για την εφαρμογή της πολιτικής ", εξηγεί η δή-

λωση. Κατά τον Fitch "ο ονομαστικός πληθωρισμός ήταν 

29,8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο και αναμένεται να αυ-

ξηθεί πάνω από 30% σε συνέχεια των αυξήσεων των τι-

μών της ενέργειας. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα δρώ-

ντας ορθολογικά αύξησε τα επιτόκια κατά 200 μονάδες 
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βάσης για τη δεύτερη συνεχή φορά τον Ιούλιο με στόχο 

τον έλεγχο των πληθωριστικών προσδοκιών ".  

 

Περιορισμός της ανεργίας στο 3ο τρίμηνο οικ. έτους 

2016/2017 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προγραμματισμού τα ποσοσ-

τά ανεργίας έχουν μειωθεί από 12,7% σε 12% το τρίτο 

τρίμηνο του 2016-2017. Η αρμοδία Υπουργός απέδωσε 

την πτώση της ανεργίας στις αυξανόμενες αποδόσεις των 

επενδύσεων και στην ανάκαμψη των συναλλαγών, ενώ 

προέβλεψε ότι τα ποσοστά ανεργίας θα επιβραδυνθούν 

περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

 

Η Σαουδική Αραβία συνεισφέρει $400 εκατ. στο Ανα-

πτυξιακό Πρόγραμμα του Σινά 

Η Σαουδική Αραβία προσέφερε πρόσφατα $400 εκατ. 

επιπλέον στο πλαίσιο συμφωνίας δανειοδότησης Σαουδι-

κής Αραβίας- Αιγύπτου για την ανάπτυξη της χερσονή-

σου του Σινά, δήλωσε στην διάρκεια του Ιουλίου η Υπο-

υργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας Sahar 

Nasr. Οι συνολικές επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας 

στο Σινά, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης της Σαουδικής 

Αραβίας (SFD), έχουν αυξηθεί σε περίπου $900 εκατ. Η 

συμφωνία, με τίτλο «πρόγραμμα King Salman για την 

ανάπτυξη της χερσονήσου του Σινά», υπογράφηκε από 

κυβερνητικούς αξιωματούχους από τις δύο χώρες στο 

Ριάντ τον Μάρτιο του 2016 και αποσκοπεί στη δανειοδό-

τηση της Αιγύπτου με ποσό $1,5 δισ. για την ανάπτυξη 

του Σινά και την αγορά Σαουδαραβικού πετρελαίου για 

αναπτυξιακούς σκοπούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

την κατασκευή του πανεπιστημίου King Salman στην 

πόλη Al-Tor, χρηματοδότηση μιας σειράς γεωργικών και 

αρδευτικών έργων και αναβάθμιση του δικτύου δρόμων 

του Βόρειου Σινά. 

 

Αύξηση των ΑΞΕ 

Η Υπουργός Προγραμματισμού Hala El Saeed ανέφερε 

ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις  αναμένεται να φθάσουν 

από $8 έως $8,5 δισ. το οικον. έτος 2016-2017 δηλώνο-

ντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε αύξηση των ΑΞΕ κατά 

20% το 2017-2018. Εν τω μεταξύ, οι άμεσες ξένες επεν-

δύσεις στην Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 12% τους πρώτους 

εννέα μήνες της χρήσης 2016-2017 σε $6,6 δισ. έναντι 

$5,9 δισ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμ-

φωνα με το υπουργείο Επενδύσεων. 

ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ στο 9%, από το αρ-

χικά στοχευόμενο 9,8% του ΑΕΠ -και το προσφάτως 

εκτιμώμενο 10,9% του ΑΕΠ- στο οικονομικό έτος 

2016/17. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα πρόσφατα στοιχεία 

του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα κατά το πρώτο 9μηνο του τρέχοντος 

οικονομικού έτους (Ιουλ. 2016-Μαρτ. 2017) ανήλθε σε 

8% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 9,4% του ΑΕΠ κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού 

έτους (2015/16). 

Η Αίγυπτος 2η Αραβική Χώρα σε εισροές ΑΞΕ – Ση-

μαντικός επενδυτής η Ελλάδα 

Η Αίγυπτος είναι η δεύτερη αραβική χώρα όσον αφορά 

τις ροές ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI), με ποσοστό 

27%, σύμφωνα με έκθεση της Αραβικής Εταιρείας Εγγυ-

ήσεων Επενδυτικών και Εξαγωγικών Πιστώσεων με έδρα 

το Κουβέιτ. Η Αίγυπτος υπολείπεται μόνο των Ηνωμέ-

νων Αραβικών Εμιράτων, και προηγείται της Σαουδικής 

Αραβίας, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση, με τέταρτο 

τον Λίβανο, πέμπτο το Μαρόκο, έκτη την Αλγερία, ενώ 

ακολουθούν Ιορδανία, Σουδάν, Τυνησία και τελευταίο το 

Κατάρ. Η έκθεση έδειξε ότι οι σημαντικότεροι επενδυτές 

στην Αίγυπτο τα τελευταία πέντε χρόνια περιλαμβάνουν 

την Κίνα με 20 έργα ύψους $22,6 δισ., τα ΗΑΕ με 55 

έργα αξίας $17,3 δισ., την Ελλάδα με $10 δισ., την Ιταλία 

με $8,5 δισ. και τη Σαουδική Αραβία με 29 έργα ύψους 

$5,2 δισ. Οι σημαντικότεροι τομείς που προσελκύουν 

επενδύσεις στην Αίγυπτο είναι οι τομείς τροφίμων, 

άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου, χημικών και ακί-

νητης περιουσίας, καθώς και οι επικοινωνίες, τα αυτοκί-

νητα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και οι βιομηχα-

νικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την έκθεση. Η έκθεση βα-

σίστηκε στα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Διάσ-

κεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Α-

νάπτυξη (UNCTAD), η βάση δεδομένων των άμεσων 

ξένων επενδυτικών σχεδίων στον κόσμο και άλλες πηγές. 

 

Χρηματοδότηση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων 

Η Κεντρική Τράπεζα για την Ανάπτυξη και τη Γεωργική 

Πίστη (PBDAC) ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τη χρη-

ματοδότηση της αγοράς ενός εκατομμυρίου ζώντων 

βοοειδών σε μια προσπάθεια να προωθήσει την παραγω-

γή στα χωριά της Αιγύπτου και να δημιουργήσει νέες 

ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας κ. Sayed Qussair. 

Η πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την CBE από-

σκοπεί κυρίως στην ενθάρρυνση των μικρών προγραμ-

μάτων για την αύξηση των ζώντων βοοειδών και την 

ενίσχυση των γαλακτοκομικών προϊόντων, δήλωσε ο εν 

λόγω τραπεζίτης στην εφημερίδα "Al Ahram". 

 

Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων από το 

εξωτερικό  

Τα εμβάσματα από Αιγύπτιους μετανάστες αυξήθηκαν 

κατά 11,1% το Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κε-

ντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) την περασμένη 

εβδομάδα. Τα εμβάσματα έφθασαν τα $1,7 δισ. το Μάιο 

σε σύγκριση με περίπου $1,5 δισ. τον Μάιο του 2016. 

 

Η Αίγυπτος στοχεύει σε $8,7 δισ. ξένες επενδύσεις 

Η Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας 

Sahar Nasr δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε ξένες 

άμεσες επενδύσεις ύψους $8,7 δισ. φέτος, τονίζοντας ότι 

η οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά 

την υπουργό, το επενδυτικό κλίμα στην Αίγυπτο έχει  
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βελτιωθεί σημαντικά μετά την έκδοση του επενδυτικού 

νόμου που εξάλειψε τη γραφειοκρατία, επισημαίνοντας 

ότι μετά από κάθε επανάσταση, υπάρχουν μεγάλες 

προσδοκίες. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση 

κινήθηκε γρήγορα στα δίκτυα κοινωνικής προστασίας 

για την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των χαμηλών 

εισοδημάτων. 

 

600 νέες επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρονται σε όλη 

την χώρα 

Το Υπουργείο Επενδύσεων ολοκλήρωσε την προετοιμα-

σία του πλήρους καταλόγου των διαθέσιμων επενδυτι-

κών δυνατοτήτων σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, 

την Αρχή Διώρυγας του Σουέζ (SCA) και τη Γενική Αρ-

χή Οικονομικής Ζώνης του Σουέζ. Το Υπουργείο θα 

αρχίσει να προωθεί τις 600 επενδυτικές ευκαιρίες στους 

διάφορους οικονομικούς τομείς τον επόμενο μήνα, σύμ-

φωνα με την καθημερινή εφημερίδα Al Mal. Πρόσφατα, 

η υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας Sa-

har Nasr δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 

συμβουλίου των αιγυπτιακών περιφερειών, υπό την 

προεδρία του πρωθυπουργού Sherif Ismail, παρουσιά-

στηκε επενδυτικός χάρτης όλων των περιφερειών της 

χώρας που περιλαμβάνει περίπου 600 επενδυτικές ευ-

καιρίες σε διάφορους τομείς. Ο χάρτης θα ενημερώνεται 

συνεχώς από τους κυβερνήτες-περιφερειάρχες προκει-

μένου να παρουσιάζει τα διαθέσιμα σχέδια για τοπικές 

και ξένες επενδύσεις, τόνισε η κα Nasr, προσθέτοντας 

ότι ο χάρτης θα δημοσιευθεί σύντομα στον διαδικτυακό 

τόπο του υπουργείου. Ο κατάλογος των επενδυτικών 

ευκαιριών θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα στοιχεία που 

χρειάζονται οι επενδυτές για να τους βοηθήσουν στις 

αποφάσεις τους. Στον επενδυτικό χάρτη κορυφαία θέση 

κατέχουν οι νέες ευκαιρίες στη Νέα Διοικητική Πρωτεύ-

ουσα με τις τρεις φάσεις του σχεδίου σε συνολική 

έκταση 184 feddans, συμπεριλαμβανομένων 40 feddans 

στην πρώτη φάση, 47 feddans στη δεύτερη φάση και 97 

feddans στην τρίτη. Στο πλαίσιο των νέων ευκαιριών, το 

Υπουργείο θα προσφέρει τη δημιουργία πέντε νέων 

έργων στον πετροχημικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου 

ενός έργου πολυπροπυλενίου με συνολικό κόστος $1,1 

δισ. Ο χάρτης θα περιλαμβάνει επίσης ευκαιρίες για τον 

άξονα ανάπτυξης της Διώρυγας Σουέζ, το λιμάνι Al Ain 

Al Sokhna, το λιμάνι της Edaibia, το θέρετρο El Galala 

International Resort, την “πόλη του επίπλου” στη Dami-

etta και τη νέα πόλη Mansoura καθώς και στους κλάδο-

υς πετρελαίου, ηλεκτρονικών, οικοδομικών υλικών, επι-

κοινωνιών, γεωργίας και ναυτιλίας. Η κ. Nasr τόνισε ότι 

ο νέος νόμος για τις επενδύσεις παρείχε άνευ προηγου-

μένου εγγυήσεις και κίνητρα στους επενδυτές, προσθέ-

τοντας ότι η Αίγυπτος διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 

δυνατότητες να προσελκύσει επενδύσεις, όπως η ποιό-

τητα και ο ανταγωνισμός σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος 

αποτελεί επίσης πύλη για μια τεράστια περιφερειακή 

αγορά, δηλαδή τον Αραβικό Κόσμο και την αφρικανική 

ήπειρο. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την τοπική οικονο- 

μική έκδοση Al Mal, το Υπουργείο Επενδύσεων έχει 

συνάψει σύμβαση με το LinkedIn, ένα από τα μεγαλύτε-

ρα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα, καθώς και με μια 

άλλη παγκόσμια εταιρεία για την ανάπτυξη του πρώτου 

αιγυπτιακού επενδυτικού χάρτη στο διαδίκτυο. Η δρο-

μολόγηση του χάρτη επενδύσεων της Αιγύπτου θα 

πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, συμπεριλαμβανομέ-

νης της έναρξης μιας ιστοσελίδας για τους επενδυτές 

στο πρώτο στάδιο. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Η Αίγυπτος προσελκύει ξένες επενδύσεις σε χρεόγρα-

φα ύψους $9,8 δισ. το έτος 2016/17  

Η Αίγυπτος προσέλκυσε σχεδόν εννεαπλάσιες ξένες ε-

πενδύσεις σε εγχώρια χρεόγραφα εντός της χρήσεως 

2016-2017, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών την Κυ-

ριακή 2/7. Η “όρεξη” για το εγχώριο χρέος της Αιγύπτου 

αυξήθηκε από τότε που η κεντρική τράπεζα  επέτρεψε 

την ελεύθερη διακύμανση του νομίσματος το Νοέμβριο 

2016 στο πλαίσιο προγράμματος δανεισμού από το Δι-

εθνές Νομισματικό Ταμείο με στόχο την αναζωογόνηση 

της οικονομίας. Το οικονομικό έτος 2016/17, αρχής γενο-

μένης από την 1η Ιουλίου, οι ξένες επενδύσεις στην Αί-

γυπτο αυξήθηκαν στα $9,8 δισ. έναντι $1,1 δισ. το προη-

γούμενο έτος. Ειδικότερα, οι ξένες επενδύσεις σε κρατι-

κά χρεόγραφα  και ομόλογα έφθασαν το ύψος του $ 1,25 

δισ.  μόνο τον Ιούνιο και περίπου $9 δισ. από την διακύ-

μανση, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.   

 

Πτώση της ισοτιμίας με το Δολλάριο μετά από αρκε-

τούς μήνες                                                        

Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του δολλαρίου υπο-

χώρησε για πρώτη φορά κάτω από EGP18 στην τραπεζι-

κή αγορά μετά από αρκετούς μήνες, ανέφερε το κρατικό 

πρακτορείο ειδήσεων MENA. Το δολλάριο υποχώρησε 

κατά μέσο όρο στις 17,95 λίρες στη μεγαλύτερη ιδιωτική 

τράπεζα της Αιγύπτου, τη Διεθνή Εμπορική Τράπεζα 

(CIB) και στις 17,91 λίρες στην Εθνική Τράπεζα της Αι-

γύπτου (NBE) και τη Banque Misr, σύμφωνα με έρευνα 

της Ahram Online στις αρχές Ιουλίου, ενώ στο τέλος Ιου-

λίου η ισοτιμία της Κεντρικής Τράπεζας ανερχόταν σε 

17,8 λίρες ανά δολλάριο. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, 

η διαθεσιμότητα του ξένου συναλλάγματος στις τράπεζες 

αυξάνεται, ενώ ορισμένες τράπεζες αντιμετωπίζουν μεί-

ωση της ρευστότητας σε εγχώριο νόμισμα εν μέσω αυξα-

νόμενης ζήτησης. Οι τράπεζες βλέπουν μεγαλύτερη εισ-

ροή σε ξένο νόμισμα και σχεδόν εννεαπλασιασμό των 

ξένων επενδύσεων σε εγχώρια χρεόγραφα από την υποτί-

μηση της λίρας το Νοέμβριο του 2016. Στις αρχές Ιουλί-

ου, η Κεντρική Τράπεζα (CBE) δήλωσε ότι υπήρξε εισ-

ροή ξένων κεφαλαίων ύψους $54 δισ. και πλεόνασμα $8 

δισ. από την θέση του εγχώριου νομίσματος σε διακύ-

μανση το Νοέμβριο. Τον περασμένο Ιούνιο, η CBE αύ-

ξησε τα όρια για τις μεταφορές ξένου νομίσματος που 

τέθηκαν τον Φεβρουάριο 2011 για τον έλεγχο της 

έλλειψης δολλαρίου. Η Fitch Ratings μάλιστα δήλωσε 
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στις αρχές Ιουλίου ότι η κατάργηση των ορίων μεταφο-

ράς ξένου νομίσματος αυξάνει τη διαθεσιμότητα ξένου 

νομίσματος, το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχο-

υν δάνεια που χρειάζονται οι δανειολήπτες σε ξένο νό-

μισμα, ιδιαίτερα οι εισαγωγείς. Σύμφωνα με απόψεις 

χρηματοπιστωτικών κύκλων, οι τράπεζες δεν έχουν πλέ-

ον σημαντικές εκκρεμούσες αιτήσεις για συνάλλαγμα για 

εισαγωγές, προσθέτοντας ότι η αύξηση κατά 2% των επι-

τοκίων το Μάιο είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στη συναλ-

λαγματική ισοτιμία της λίρας. 

 

Αύξηση επιτοκίων – Μείωση επιδοτήσεων                                                                               

Η Κεντρική Τράπεζα (CBE) κατά τη διάρκεια της συνεδ-

ρίασης της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της 6/7 

προχώρησε σε μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων για να 

αντιμετωπίσει τον επιταχυνόμενο πληθωρισμό. Συγκε-

κριμένα, αύξησε τα βασικά επιτόκια κατά 200 μονάδες 

βάσης,  το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας στο 18,75% 

από 16,75% και το επιτόκιο δανεισμού μιας ημέρας σε 

19,75 από 17,75%. Η Αίγυπτος έθεσε σε διακύμανση το 

νόμισμά της τον Νοέμβριο και από τότε η λίρα της έχει 

υποδιπλασιαστεί σε αξία. Καθώς η αξία του νομίσματος 

μειώθηκε, ο πληθωρισμός αυξήθηκε. Αν και το βασικό 

επιτόκιο υποχώρησε το Μάιο, παραμένει σχεδόν 30% σε 

ετήσια βάση. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια 

κατά 300 μονάδες βάσης μετά την διακύμανση, γεγονός 

που βοήθησε την Αίγυπτο να εξασφαλίσει ένα τριετές 

δανειακό πρόγραμμα ύψους $12 δισ. του Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου, το οποίο συνδέεται με φιλόδοξες 

μεταρρυθμίσεις, όπως αυξήσεις φόρων και περικοπές 

επιδοτήσεων. Το ΔΝΤ ανέφερε ότι η μείωση του πληθω-

ρισμού είναι το κλειδί για τη διατήρηση του προγράμμα-

τος οικονομικής μεταρρύθμισης και ότι η αύξηση των 

βασικών επιτοκίων θα μπορούσε να αποτελέσει το κα-

τάλληλο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Διαπραγμάτευση για άντληση κεφαλαίου στήριξης 

επιχειρηματικότητας 

Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με αραβικά ταμεία την 

εξασφάλιση κεφαλαίου ύψους $25 εκατ. για την Εταιρεία 

Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων στην Αίγυπτο. Η 

Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας Sahar 

Nasr ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα συμφωνία 

μεταξύ του Ομίλου Flat 6 Labs και της Εταιρείας Επιχει-

ρηματικότητας και Επενδύσεων για την έγχυση 10 εκα-

τομμυρίων LE σε αναδυόμενες εταιρείες. Η κα Nasr τόνι-

σε ότι μέσω της  συμφωνίας ενισχύεται η επιχειρηματι-

κότητα, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, αυξά-

νεται το κεφάλαιο και ενισχύονται οι αναδυόμενες επιχει-

ρήσεις. Με βάση τον πρόσφατα επικυρωμένο επενδυτικό 

νόμο, το Υπουργείο Επενδύσεων δίνει προτεραιότητα 

στην αιγυπτιακή νεολαία που αποτελεί το 50% του πλη-

θυσμού του έθνους, δήλωσε η Υπουργός. 

Όπως ανέφεραν εξάλλου εγχώρια οικονομικά δημοσιεύ-

ματα, σύμφωνα με πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 

τρίτη και τελευταία δόση, ύψους $1 δισ., δανειακής διευ-

κόλυνσης της Τράπεζας προς την Αίγυπτο, συνολικού 

ύψους $3 δισ., για την δημοσιονομική στήριξη της χώ-

ρας, αναμένεται να καταβληθεί τον προσεχή Δεκέμβριο. 

Σημειωτέον ότι οι 2 προηγούμενες δόσεις της διευκόλυν-

σης είχαν καταβληθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα τον 

Σεπτέμβριο 2016 και τον Μάρτιο τρέχοντος έτους. 

 

H Egyptair στοχεύει σε κέρδη το οικ. έτος 2017/2018  

Η EgyptAir Holding αναμένει να επιτύχει κέρδη ύψους 2 

δισ. λιρών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017

-2018. Ο πρόεδρος της εταιρείας Safwat Musalam δήλω-

σε ότι ο προϋπολογισμός για την τελευταία οικονομική 

χρήση 2016-2017 θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μετά 

την ολοκλήρωσή του ενώ πρόσθεσε ότι έχουν συσσωρευ-

τεί ζημίες στον εθνικό αερομεταφορέα τις οποίες η εται-

ρεία επιδιώκει να απαλλαγεί και να αποκομίσει κέρδη. Ο 

πρόεδρος της EgyptAir ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρ-

τιο ότι η εταιρεία υπέστη ζημιές ύψους $4 δισ. κατά το 

πρώτο εξάμηνο του οικ. έτους 2016-2017, επηρεασμένη 

από την πτώση της λίρας έναντι του δολλαρίου και την 

παύση των προσκυνηματικών ταξιδιών. 

 

Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας ζητούν αύξηση 

τιμών 

Οι τρεις φορείς παροχής κινητής τηλεφωνίας της Αιγύ-

πτου, Vodafone, Etisalat και Orange, ζητούν αύξηση κα-

τά 15% των τιμών των υπηρεσιών από την Εθνική Ρυθ-

μιστική Αρχή (NTRA), καθώς τα κόστη λειτουργίας των 

δικτύων τους αυξήθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση 

της κυβέρνησης να μειώσει τις επιδοτήσεις ενέργειας. 

Κατά τους 3 παρόχους, η αύξηση των λειτουργικών δα-

πανών και των δαπανών συντήρησης τους καθιστά αδύ-

νατο να παρέχουν νέες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

στους πελάτες κατόπιν, μάλιστα, του πλήγματος που υ-

πέστησαν  μετά την απόφαση για διακύμανση της λίρας 

τον Νοέμβριο του 2016. Σημειώνεται ότι τα κέρδη της 

Etisalat μειώθηκαν κατά 53% (υπολογισθέντα σε         

Dirhams ΗΑΕ), τα έσοδα της Vodafone International 

υποχώρησαν κατά 2,6 δισ. Λίρες σε 5,2 δισ. Λίρες κατά 

το πρώτο εξάμηνο του οικ.έτους 2016-2017 από 7,8 δισ. 

Λίρες κατά το πρώτο εξάμηνο της ίδιας περιόδου πέρυσι, 

οι απώλειες της Orange ανήλθαν σε 300,6 εκατ. Λίρες το 

πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 12,34 εκατ. την 

ίδια περίοδο του 2016, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη της 

ύψους 9,03 δισ. Λίρες από 8,78 δισ. μετατράπηκαν σε 

ζημίες λόγω συναλλαγματικών διαφορών.  
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Αυξήσεις 4% στα τέλη σύνδεσης με το Διαδίκτυο                                                                               

Οι τιμές των υπηρεσιών ADSL διαδικτύου αναμένεται να 

αυξηθούν κατά 4% από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με 

πηγή του υπουργείου επικοινωνιών. Η αύξηση αυτή 

έρχεται ως μέρος μιας προγραμματισμένης σταδιακής 

αύξησης του φόρου προστιθέμενης αξίας από 10% σε 

14%, η οποία εισήχθη το Σεπτέμβριο του 2016, πρόσθεσε 

η πηγή. Σε σχετικές ειδήσεις, ο Υπουργός Επικοινωνιών 

Yasser El-Qadi δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδή-

σεων MENA ότι η TE Data, το διαδικτυακό σκέλος της -

κρατικής πλειοψηφίας- εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tele-

com Egypt, θα αρχίσει να προσφέρει μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους πακέτα διαδικτύου τουλάχιστον 4 Mbps. 

Προς το παρόν η TE Data προσφέρει πακέτα με ταχύτητα 

1 και 2 Mbps. Ο Υπουργός  δήλωσε επίσης ότι το 47% 

των συνδρομητών της TE Data έχουν εγγραφεί στις δέσ-

μες 4 Mbps, ενώ το 53% έχει εγγραφεί στις  δέσμες  των 

16 Mbps. Από τους 93 εκατομμύρια κατοίκους της Αιγύ-

πτου, εκτιμάται ότι 4,2 εκατομμύρια χρησιμοποιούν υπη-

ρεσίες ADSL, ενώ 27,4 εκατομμύρια έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, σύμ-

φωνα με στοιχεία Ιουνίου 2016 της κρατικής στατιστικής 

αρχής CAPMAS που ανακοινώθηκαν  το 2017. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου θα διαθέσει 

18 δισ. λίρες για τα δίκτυα μεταφορών 

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου θα επενδύσει 

για πρώτη φορά στην ιστορία του 18 δισ. αιγυπτιακές 

λίρες ($1 δισ.) για την αναβάθμιση των δικτύων μεταφο-

ράς και διανομής, δήλωσε ο εκπρόσωπός του κ. Ayman 

Hamza την Τρίτη 4/7. Άλλες λεπτομέρειες δεν έγιναν 

γνωστές πέραν της επισήμανσης ότι θα υπάρξει αύξηση 

των αποθεμάτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη στιγμή 

κατά την οποία Siemens θα λειτουργήσουν οι σταθμοί 

ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάστηκαν από τον γερμανι-

κό όμιλο. 
 

Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει η παραγωγή από το Zohr  

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πό-

ρων ανακοίνωσε ότι η πραγματική παραγωγή του πεδίου 

Zohr θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2017, όπως ανέφερε 

η οικονομική έκδοση Amwal Al Ghad. Το Υπουργείο 

εξήγησε ότι τα φρέατα θα προετοιμαστούν τον Οκτώβριο 

καθώς η υποδομή θα οριστικοποιηθεί και οι αγωγοί 

άντλησης και παραγωγής θα κατασκευαστούν πριν από 

την εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής. Το Υ-

πουργείο αναμένει ότι η παραγωγή του Zohr θα φτάσει 

το 1bcf / d από το Νοέμβριο. Οι επιχειρησιακές εργασίες 

στο εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου του Zohr, 

που βρίσκεται στο Port Said, είναι κατά 80% ολοκληρω-

μένες. Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου ξεκίνη-

σαν το 2015 από την Engineering for the Petroleum & 

Process Industries (Enppi) και την Petrojet με επενδύσεις 

άνω των €7 δισ. Το εργοστάσιο θα λαμβάνει αέριο από 

το πεδίο Zohr, θα το καθαρίσει από θειούχες προσμίξεις 

και θα το επεξεργάζεται. 

 

Η Rosneft θα εξάγει φυσικό αέριο από το κοίτασμα 

Zohr στην Αίγυπτο 

Ο ρωσικός κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου Rosneft, ο 

οποίος αγόρασε από την ιταλική ΕΝΙ μερίδιο 30% του 

έργου στο οικόπεδο Shorouk στην παράκτια ζώνη της 

Αιγύπτου, όπου ανακαλύφθηκε το κοίτασμα φυσικού 

αερίου Zohr, θα εξάγει φυσικό αέριο από αυτό προς τις 

χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα 

με δήλωση πηγής της εταιρείας στο πρακτορείο TASS. 

Το φυσικό αέριο θα εξάγεται κυρίως στην ευρωπαϊκή 

αγορά, και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ανάλογα με 

την οικονομική ελκυστικότητα των εξαγωγών ανέφερε η 

πηγή και αφορά σημαντικούς όγκους παραγωγής. Περί-

που 9 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα βρίσκονται 

στην κατοχή της Rosneft, και αυτό κατά την εταιρεία 

είναι το βασικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο αποκλείει 

πιθανή πρόσθετη εξερεύνηση. Σχετικά με το έργο, το 

διοικητικό συμβούλιο της Rosneft ενέκρινε την αγορά 

ποσοστού 30% της σύμβασης παραχώρησης για το συ-

γκρότημα Shorouk στην Αίγυπτο, καθώς και την αγορά 

ποσοστού 15% στην κοινή επιχείρηση που δημιουργήθη-

κε από την IEOC Production BV και την εταιρεία αιγυπ-

τιακού φυσικού αερίου Natural Gas Holding Company η 

οποία είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου στο στά-

διο της ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση των συναλλα-

γών μεταξύ της Rosneft, της Eni και της BP, η μετοχική 

δομή της σύμβασης παραχώρησης μπορεί να είναι η ακό-

λουθη: Eni - 50%, Rosneft - μέχρι 35%, BP - μέχρι 15%. 

Η συνολική επένδυση της Rosneft στο έργο μπορεί να 

φτάσει τα $4,5 δισ. σε τέσσερα χρόνια. 

 

Η Αίγυπτος επιτυγχάνει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέρ-

γειας μετά από χρόνια ελλείμματα  

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού πέτυχε σημαντική πρόοδο 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου διακοπής ρεύματος. 

Το έλλειμμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει με-

τατραπεί σε πλεόνασμα για περισσότερο από 11 μήνες 

και τώρα φτάνει τα 5.000 MW περίπου. Το Υπουργείο 

αναμένει να προστεθεί στο  πλεόνασμα και νέα ποσότη-

τα μέχρι τον Μάιο του 2018, μετά την πλήρη έναρξη 

παραγωγής των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Sie-

mens Beni Suef, Burullus, και νέας διοικητικής πρωτεύ-

ουσας, που υπολογίζεται σε 15.000 MW. Ο Maher Aziz, 

σύμβουλος ενέργειας και περιβάλλοντος και μέλος του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας, δήλωσε ότι το πλε-

όνασμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

γνωστό σε όλες τις χώρες και ονομάζεται 

"περιστρεφόμενο αποθεματικό".   
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Η εγχώρια ηλεκτρική κατανάλωση της Αιγύπτου 

ξεπέρασε τα 30.000 MW 
Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση της Αιγύπτου ξεπέ-

ρασε τα 30.000 MW, για πρώτη φορά στην ιστορία του 

Υπουργείου Ηλεκτρισμού, λόγω των υψηλών θερμο-

κρασιών που προκλήθηκαν από το κύμα καύσωνα, δή-

λωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ayman Hamza. 

Παρά την αύξηση των φορτίων στο εθνικό δίκτυο ηλε-

κτρικής ενέργειας, δεν υπήρξε ανάγκη να μειωθεί το 

φορτίο στις υποδομές, εξήγησε ο κ. Hamza. Σημείωσε, 

ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εφεδρείες 

3.400 MW, επιβεβαιώνοντας ότι το Υπουργείο Ηλε-

κτρισμού εξακολουθεί να εκπληρώνει την υπόσχεσή του 

να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας 

για ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Αύξηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος 

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, Mohamed Shaker, ανακοίνωσε τις 

λεπτομέρειες των νέων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κα-

τά αντίστοιχα κλιμάκια. Σύμφωνα με την νέα τιμολόγη-

ση στο πρώτο κλιμάκιο, για κατανάλωση από 0 kW έως 

50 kW, θα αυξηθεί η τιμή από EGP 0,11 σε EGP 0,13 

ανά kW, το δεύτερο κλιμάκιο, για κατανάλωση 51 kW 

έως 100 kW, θα αντιμετωπίσει αύξηση της τιμής σε 0,22 

EGP από EGP 0,19 ανά KW σύμφωνα με το ισχύον τι-

μολόγιο. Στο τρίτο κλιμάκιο, για κατανάλωση από 101 

kW έως 200 kW, η τιμή θα αυξηθεί από EGP 0,215 σε 

EGP 0,27 ανά kW, στο τέταρτο για καταναλώσεις από 

201 kW έως 350 kW, θα αυξηθεί από 0,42 EGP σε 0,55 

EGP, στο πέμπτο –από 251 kW μέχρι 650 kW- θα αυξη-

θεί από 0,55 EGP σε 0,75 EGP ανά kW και τέλος στο 

έκτο κλιμάκιο με μεγαλύτερες καταναλώσεις μεταξύ 

651 kW και 1000 kW, ο καταναλωτής θα πληρώσει 1,25 

EGP αντί για EGP 0,95 ανά kW. Γενικότερα, ο τομέας 

της ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει δημοσιονομικό 

έλλειμμα που εκτιμάται σε 82,8b EGP. 

 

Ο Υπουργός Ηλεκτρισμού εγκρίνει εγγύηση χρημα-

τοδότησης έργων 37,4 δισ. Λιρών  

Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πρόσφατα εγγύη-

ση προς την εταιρεία ηλεκτρισμού της Αιγύπτου για να 

χορηγήσει δάνεια ύψους €37,4 δισ. με σκοπό την υλοπο-

ίηση νέων ενεργειακών έργων. Τα δύο δάνεια διευθε-

τούνται από τραπεζική κοινοπραξία, με μέλη μεταξύ 

των οποίων η Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου, η Bank 

Misr, η CIB και η QNB. Η νέα εγγύηση θα δώσει στην 

τραπεζική κοινοπραξία το δικαίωμα έκπτωσης από τους 

λογαριασμούς του Υπουργείου Οικονομικών των οφει-

λόμενων ποσών σε περίπτωση που η Εταιρεία Συμμετο-

χών δεν καταβάλει την εξόφληση. 

Η Αίγυπτος θα καταστεί αυτάρκης σε φυσικό αέριο 

έως το 2020 

Τρεις πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου θα μπο-

ρούσαν να δουν την Αίγυπτο να καλύπτει το 100% των 

εγχώριων αναγκών της σε φυσικό αέριο μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίου της Αι-

γύπτου Tarek El-Molla τη Δευτέρα 17/7. Σύμφωνα με 

δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων 

MENA, ο κ. El-Molla δήλωσε ότι οι ανακαλύψεις θα 

συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίο-

υ στο 50% των αναγκών του έθνους το 2018 και το 

100% το 2020. Κατά τον Υπουργό, τα κοιτάσματα αε-

ρίου του Zohr, Nooros και της Βόρειας Αλεξάνδρειας 

είναι από τα σημαντικότερα έργα που συμβάλλουν στην 

αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου. Η παραγωγή 

φυσικού αερίου στην Αίγυπτο αυξήθηκε σε 5,1 δισ. κυ-

βικά πόδια την ημέρα (cfd) το 2017 από 4,4 δισ. κυβικά 

πόδια το 2016, με την έναρξη της παραγωγής από την 

πρώτη φάση του έργου της ΒP στη Βόρεια Αλεξάνδρει-

α. Τα τρία μεγαλύτερα έργα, συμπεριλαμβανομένου του 

τεράστιου μεσογειακού κοιτάσματος φυσικού αερίου 

Zohr το οποίο ανακαλύφθηκε από την ιταλική Eni το 

2015, αναμένεται να φέρουν συλλογικά 4,6 δισ. Cfd έως 

τις αρχές του 2019. Με τη βοήθεια των πρόσφατων ανα-

καλύψεων, η Αίγυπτος φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνή 

διανομέα για την παραγωγή αερίου και πετρελαίου τα 

επόμενα χρόνια, παύοντας τις εισαγωγές μέχρι το 2019. 

 

Εκκίνηση εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερί-

ου στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από τη συμφωνία με 

τη Σαουδική Αραβία 

Ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου δήλωσε την 

Πέμπτη 20/7 ότι η πρόσφατα εφαρμοζόμενη συμφωνία 

οριοθέτησης αιγυπτιακών και σαουδαραβικών θαλάσ-

σιων συνόρων θα επιτρέψει στην Αίγυπτο να ξεκινήσει 

την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην εν λό-

γω περιοχή για πρώτη φορά. "Αυτή η περιοχή της Ερυθ-

ράς Θάλασσας δεν έχει δει καμία πετρελαϊκή δραστηρι-

ότητα, με εξαίρεση τον Κόλπο του Σουέζ, είναι μια α-

νέγγιχτη περιοχή", δήλωσε ο Υπουργός κατά την υπογ-

ραφή δύο συμβάσεων μεταξύ της κρατικής εταιρείας 

“South Valley Egyptian Egyptian Petroleum Holding 

Company” (Ganope) και δύο ξένων εταιρειών γεωφυσι-

κών μελετών που έχουν επιφορτιστεί με τη συλλογή 

σεισμικών δεδομένων. Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι το 

έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο, ούτως 

ώστε το Υπουργείο να λάβει προσφορές για εξερεύνηση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στα αιγυπτιακά χωρικά 

ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας και της νότιας Αιγύπτου. 

Η Ganope υπέγραψε τις δύο συμβάσεις με την British 

TGC και την εταιρεία των ΗΠΑ Schlumberger με επεν-

δύσεις άνω των $750 εκατ. στην περιοχή της Ερυθράς 

Θάλασσας και της νότιας Αιγύπτου. Επισημαίνεται ότι 

στα μέσα Ιουνίου, η Αιγυπτιακή Βουλή των Αντιπροσώ-

πων ενέκρινε με πλειοψηφία μετά από έντονες συζητή-

σεις τη συμφωνία που υπογράφηκε από την αιγυπτιακή 

κυβέρνηση και τη Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο του 

2016 βάσει της οποίας τα νησιά Τίρανα και Σαναφίρ  
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στην Ερυθρά Θάλασσα παραδίδονται στη Σαουδική Α-

ραβία. Ο Πρόεδρος Abdel-Fattah El-Sisi επικύρωσε τη 

συμφωνία αμέσως μετά. 

 

Η κυβέρνηση θα ωθήσει την παραγωγή αργού πετρε-

λαίου 

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών 

Πόρων σχεδιάζει να ενισχύσει την ημερήσια παραγωγή 

αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων της χώρας κατά 

τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/2018 σε 36 

εκατ. τόνους που ισοδυναμεί με 705.000 βαρέλια, καθώς 

σχεδιάζει να προσθέσει νέες ανακαλύψεις στην παραγω-

γή, ανέφερε η οικονομική έκδοση Amwal Al Ghad. Η 

στρατηγική της κυβέρνησης για το 2017/2018 περιλαμ-

βάνει την παραγωγή περίπου 3,09 εκατ. τόνων αργού 

πετρελαίου και 3,95 εκατ. τόνων συμπυκνωμάτων, που 

θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης 

κατά τη διάρκεια της νέας οικονομικής χρήσης. Η μείω-

ση της παραγωγής αργού πετρελαίου τα τελευταία χρό-

νια οφείλεται σε πτώση στην παραγωγή ορισμένων κοι-

τασμάτων λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης, 

της αύξησης της κίνησης της άμμου και της αύξησης 

του νερού που παράγεται από τα φρέατα, προβλήματα 

που προκαλούνται από τη γήρανση του ταμιευτήρα. Η 

χαμηλή παραγωγή προκλήθηκε επίσης από την καθυσ-

τερημένη πρόοδο ορισμένων αναπτυξιακών έργων. Η 

Αίγυπτος αναμένεται να επιτύχει την αυτάρκεια μέχρι το 

2019, όπως δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίου Tarek El 

Molla, εξέλιξη που θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγ-

κών καυσίμων της τοπικής αγοράς και στη μείωση των 

εισαγωγών για την εξασφάλιση ξένου νομίσματος. 

 

Η EGPC θα ξεκινήσει διαγωνισμό για νέα έρευνα 

Η κρατική Αιγυπτιακή Πετρελαϊκή Εταιρεία (EGPC) 

σχεδιάζει να ξεκινήσει τη δημοπρασία για ανακάλυψη 

πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από το τέλος του 

2017, δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών 

Πόρων κ. Tarek El-Molla στον ιστότοπο Amwal Al 

Ghad. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης σχέδια σχετικά με την 

υπογραφή συμβολαίων με τις εταιρείες Apache, Shell 

και Apex, δεδομένου ότι τους έχουν παραχωρηθεί συνο-

λικά πέντε άδειες στη Δυτική Έρημο ενώ αναμένεται ότι 

θα υπογράψει επίσης συμφωνία με την Merlon αφού 

λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου για την τροποποίη-

ση της συμφωνίας της εταιρείας για γεώτρηση στη Δυτι-

κή Έρημο. Το Υπουργείο Πετρελαίου έχει υπογράψει 83 

συμβόλαια τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τόνισε ο κ. El 

Molla, προσθέτοντας ότι η έναρξη περισσότερων διαγω-

νισμών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Υπουργείου.  

 

Η GASCO καλύπτει το 60% των αναγκών για φυσικό 

αέριο 

Η εταιρεία Αιγυπτιακού Φυσικού Αερίου (GASCO) κα-

λύπτει το 60% των αναγκών αερίου σε σταθμούς ηλε-

κτροπαραγωγής μέσω των ποσοτήτων που εισφέρει στο 

εθνικό δίκτυο, δήλωσε στην έκδοση Amwal Al Ghad 

αξιωματούχος του κρατικού Αιγυπτιακού Φορέα Φυσι-

κού Αερίου (EGAS). Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 

καταναλώνουν περίπου 120mcm / d φυσικού αερίου. Η 

Αίγυπτος καλύπτει μέρος των αναγκών των εργοστασί-

ων από την εγχώρια παραγωγή και εξασφαλίζει τις υπό-

λοιπες αναγκαίες ποσότητες από τα εισαγόμενα φορτία 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία θα μει-

ωθούν από το 2018 από τη στιγμή που θα αρχίσουν να 

παράγουν τα πεδία Zohr και North Alexandria. Η 

GASCO έχει υποχρέωση να εφοδιάζει με αέριο τους 

πελάτες της στην βιομηχανία. 

 

Οι εισαγωγές βουτανίου υπερβαίνουν τους 180.000 

τόνους το μήνα 

Η Αίγυπτος εισάγει πάνω από 180.000 βουτάνιο σε μη-

νιαία βάση για να καλύψει την τοπική ζήτηση, όπως 

δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής αιγυπτιακής πετρε-

λαϊκής εταιρείας (EGPC) κ. Abed Ezz El Regal. Η δα-

πάνη για την εισαγωγή βουτανίου υπερβαίνει τα $80 

εκατ., αν και δεν μπορεί να καθοριστεί κατά 100%, κα-

θώς το κόστος είναι μεταβλητό λόγω των ασταθών πα-

γκόσμιων τιμών πετρελαίου, όπως πρόσθεσε. Ο ως άνω 

εξήγησε περαιτέρω ότι οι εγχώριες ανάγκες καλύπτονται 

από τα εισαγόμενα φορτία βουτανίου επειδή τα αιγυπτι-

ακά κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια παράγουν χαμηλή 

ποσότητα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Πετρελαίου υιο-

θετεί στρατηγική για την επίτευξη αυτάρκειας σε προϊ-

όντα πετρελαίου μέχρι το 2020. 

 

Εξόφληση της τελευταίας δόσης δανείου για τη μονά-

δα υγροποίησης της EDCO 

Η προηγμένη υποδομή της Αιγύπτου είναι ο ακρογωνια-

ίος λίθος για την ίδρυση του εθνικού σχεδίου για την 

καθιέρωση ενός περιφερειακού στρατηγικού κέντρου 

για την εμπορία ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός Πετρε-

λαίου και Ορυκτών Pόρων, Tarek El-Molla, κατά τη 

διάρκεια ομιλίας που διοργανώθηκε από τη Shell. Η εκ-

δήλωση έγινε με την ευκαιρία της καταβολής της τελευ-

ταίας δόσης του δανείου που προβλεπόταν για την εγκα-

τάσταση της μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου που 

βρίσκεται στην Damietta και θα αποφέρει έσοδα για την 

αιγυπτιακή οικονομίαm ενώ θα διαδραματίσει σημαντι-

κό ρόλο στο μέλλον υπό το πρίσμα των ανακαλύψεων 

αερίου που πραγματοποιούνται στην περιοχή της Ανα-

τολικής Μεσογείου.  

 

Προσφορές από Κίνα, Ν. Κορέα και Τράπεζα EBRD 

προς το Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής για πα-

ραγωγή ηλιακών συλλεκτών 

Το Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής έλαβε προσφο-

ρές από κινεζικά και κορεατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό-

τησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη χρηματοδότηση 

έργου παραγωγής ηλιακών συλλεκτών (υάλινης επιφά-

νειας) από άμμο. Ο στρατηγός Mohamed Al-Assar, υ- 
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πουργός Στρατιωτικής Παραγωγής, δήλωσε ότι το υ-

πουργείο απευθύνθηκε σε μεγάλο αριθμό διεθνών χρη-

ματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη χρηματοδότηση του 

έργου και έχει λάβει διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα 

μελετηθούν κατά την προσεχή περίοδο.  

 

Χρηματοδότηση κατασκευής θερμοηλεκτρικού ερ-

γοστασίου παραγωγής ενέργειας στην Ερυθρά Θάλασ-

σα 

Κοινοπραξία εννέα αιγυπτιακών τραπεζών υπέβαλε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση κοινοπρακ-

τικού δανείου με σκοπό την κατασκευή σταθμού ηλε-

κτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στη περιοχή Ham-

rawein στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Το δάνειο 

υπολογίζεται σε περίπου $1,5 δισ. και θα εκδοθεί υπέρ 

της κρατικής εταιρείας EEHC. Η τραπεζική κοινοπραξία 

περιλαμβάνει τις τράπεζες Commercial International 

Bank (CIB), QNB Al-Ahli, Arab African International 

Bank (AAIB), AlexBank, Ahli United Bank, Export De-

velopment Bank of Egypt (EDBE), Egyptian Gulf Bank, 

Societe Arab Internationale de Banque (SAIB), και 

Emirates NBD Egypt. Οι εν λόγω τράπεζες αναμένεται 

να λάβουν εγγυήσεις δανείων από το Υπουργείο Οικο-

νομικών έναντι κινδύνων αθέτησης πληρωμής. Ο σταθ-

μός ηλεκτροπαραγωγής θα κατασκευαστεί στο λιμάνι 

Hamarawein, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για εξα-

γωγές φωσφορικών αλάτων, περίπου 150 χιλιόμετρα 

νότια της Al Gouna.  Η μονάδα πρόκειται να προσθέσει 

6.000 MW στο ηλεκτρικό δίκτυο της Αιγύπτου με κό-

στος περίπου $10 δισ. Το εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο 

του έργου είναι περίπου 84 μήνες. 

 

Προσφορά τραπεζικών κεφαλαίων στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας  

Θεωρούμενη ως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που 

προσφέρθηκε ποτέ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργει-

ας, τραπεζική κοινοπραξία έχει ενέκρινε την περασμένη 

εβδομάδα προσφορά ποσού EGP37,4 δισ. για τον τομέα. 

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τις τράπεζες National 

Bank of Egypt (NBE), Banque Misr, Qatar National 

Bank (QNB-AlAhli), Arab African International Bank 

(AAIB) και Commercial International Bank (CIB). Σύμ-

φωνα με τη συμφωνία, η NBE και η Banque Misr θα 

αποκτήσουν μερίδιο 32,6% για κάθε μία (EGP12,2 δισ. 

η κάθε μία), ενώ οι QNB-AlAhli, AAIB και CIB θα 

συμμετάσχουν με μικρότερα ποσοστά. Το δάνειο από-

σκοπεί στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου 

της κρατικής Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αιγύ-

πτου (EEHC) για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου με-

τασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Το δάνειο θα 

χρησιμοποιηθεί επίσης για την υποστήριξη δικτύων δια-

νομής καθώς και για την αντιμετώπιση όλων των προ-

βλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας.  

$1,1 δισ. η εβδομαδιαία κρατική δαπάνη για καύσιμα  

Το αιγυπτιακό κράτος καταβάλλει $1,1 δισ. περίπου σε 

εβδομαδιαία βάση για προϊόντα πετρελαίου, δήλωσε ο 

επικεφαλής της κρατικής αιγυπτιακής εταιρείας πετρε-

λαίου General Petroleum Corporation (EGPC), Khaled 

Othman. Η κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων, η ο-

ποία αυξάνεται κατά 7% ετησίως, έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του κονδυλίου για εισαγωγές, γεγονός που 

οδήγησε στη σταδιακή αύξηση των τιμών για να αντιμε-

τωπιστεί η αύξηση του όγκου των εισαγωγών. Αντίστοι-

χα, η κατανάλωση βενζίνης αυξήθηκε από 3 εκατ. σε 10 

εκατ. τόνους μέσα σε 10 χρόνια λόγω της εισόδου νέων 

καταναλωτών στην αγορά, γεγονός που αύξησε το κό-

στος της επιδότησης βενζίνης σε 150 εκατ. EGP την 

ημέρα. Συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτάρκει-

α του πετρελαίου μέχρι τα τέλη του 2018, η Αίγυπτος θα 

αυξήσει την παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων, 

που θα εξασφαλίσει τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς για 

καύσιμα και θα μειώσει τις εισαγωγές. 

 

Αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου  

Η κατανάλωση φυσικού αερίου από τις μονάδες παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε τον Ιούλιο σε 4 

bcf / d από 3,7 bcf / d το Μάιο, σύμφωνα με την οικονο-

μική έκδοση Amwal Al Ghad. Η αύξηση της κατανάλω-

σης φυσικού αερίου στους σταθμούς ηλεκτροπαραγω-

γής έφθασε τα 300 mcf / d τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, δήλωσε ο Υφυπουργός 

Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Mohamed Hassanien 

Radwan. Η αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου σε 

περίπου 5,1 bcf / d συνέβαλε στην κάλυψη ενός μεγά-

λου μέρους των αναγκών της τοπικής αγοράς, συμπερι-

λαμβανομένης της ζήτησης από τους σταθμούς ηλε-

κτροπαραγωγής. Οι ανάγκες άλλων αιγυπτιακών τομέων 

εξασφαλίζονται μέσω εισαγωγών υγροποιημένου φυσι-

κού αερίου (ΥΦΑ). Ο αιγυπτιακός τομέας πετρελαίου 

και φυσικού αερίου προσβλέπει στην αύξηση της παρα-

γωγής φυσικού αερίου στα 6 κ.π. ημερησίως μέχρι τα 

τέλη του 2017 προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξα-

νόμενες ανάγκες σε καύσιμα και αέριο που εκτιμώνται 

σε 7% ετησίως. Η Αίγυπτος θα αυξήσει την παραγωγή 

φυσικού αερίου κατά 50% μόλις προσθέσει τα πεδία 

Zohr, Βόρεια Αλεξάνδρεια και Noroos στην παραγωγή 

κατά το 2018, γεγονός που θα συμβάλει στην επίτευξη 

αυτάρκειας μέχρι τα τέλη του 2018, δήλωσε ο Υπουργός 

Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Tarek El Molla. 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η Disney αίρει την απαγόρευση κατασκευής εμπορευ-

μάτων της στην Αίγυπτο 
Η αμερικανική αυτοκρατορία των μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης και των θεματικών πάρκων Disney ήρε από 1ης 

Ιουλίου την απαγόρευση κατασκευής των εμπορευμάτων 

της στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Αιγύπτιος 

Υπουργός Εμπορίου Tarek Kabil. Η Disney είχε επιβάλει 

την απαγόρευση τον Φεβρουάριο μετά την υποβάθμιση 
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της Αιγύπτου στον δείκτη παγκόσμιας διακυβέρνησης 

και τη μη ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα βελτίωσης 

της εργασίας (Better Work Programme) του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), σύμφωνα με δημοσιεύμα-

τα των ΜΜΕ. Η άρση της απαγόρευσης ήλθε ως αποτέ-

λεσμα αποδίδεται στις "πρωτοφανείς" οικονομικές και 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εκτελούνται σήμερα στην 

Αίγυπτο σε συντονισμό με το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο (ΔΝΤ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως δήλωσε o 

κ. Kabil. Ο Αιγύπτιος Υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η 

αναβάθμιση από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πι-

στοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου βοήθησε επίσης 

στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 

την άρση απαγορεύσεων από τις διεθνείς επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της Disney. 

 

Η Amazon ολοκλήρωσε την εξαγορά της Souq ύψους 

$550 εκατ.                                                   
Η γνωστή εταιρεία-γίγας Amazon ολοκλήρωσε την εξα-

γορά της Souq, μιας 12χρονης επιχείρησης ηλεκτρονικού 

εμπορίου, που μερικές φορές αποκαλείται  «Amazon της 

Μέσης Ανατολής». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ama-

zon κατέβαλε $580 εκατ. σε μετρητά για τον ηλεκτρονι-

κό λιανοπωλητή Souq που εδρεύει στο Ντουμπάι, ενώ η 

ενοποίηση μεταξύ των δύο εταιρειών επιτρέπει στους 

χρήστες να συνδεθούν στη Souq με τα διαπιστευτήριά 

τους στην Amazon. Οι δύο εταιρείες υποσχέθηκαν μεγα-

λύτερη ενσωμάτωση προϊόντων και υπηρεσιών σε σχετι-

κή δήλωση. Η Souq, με επικεφαλής τον ιδρυτή της, Σύρι-

ο επιχειρηματία Ronaldo Mouchawar, καλύπτει ένα ση-

μαντικό γεωγραφικό κενό για την Amazon. Η περιφερει-

ακή εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου πουλάει σχεδόν 2 

εκατομμύρια προϊόντα - βιβλία, ηλεκτρονικά, παιχνίδια, 

οικιακά προϊόντα και πολλά άλλα - σε πελάτες σε χώρες 

όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία 

και η Αίγυπτος. Μετά την εν λόγω εξέλιξη τίθεται εν αμ-

φιβόλω η συζητούμενη δημιουργία κέντρου logistics της 

εταιρείας στην Αίγυπτο. 

 

Υπογραφή συμφωνίας για την πώληση αιγυπτιακών 

ενδυμάτων στον Λίβανο σε υλοποίηση διμερούς πρω-

τοβουλίας                                                                                                    

Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της Αιγύπτου 

Tarek Kabil δήλωσε πρόσφατα ότι αιγυπτιακή εταιρεία 

ενδυμάτων έχει υπογράψει συμφωνία ύψους $3 εκατ. με 

μια λιβανέζικη εταιρεία σχεδιασμού μόδας. Στην αιγυ-

πτιακή εταιρεία έχει ανατεθεί η εκτέλεση όλων των δια-

δικασιών παραγωγής για την προμήθεια έτοιμων ενδυμά-

των στον Λίβανο και σε άλλες αγορές, πρόσθεσε ο κ. 

Kabil. Η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας εμπορικής πρω-

τοβουλίας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με τον τίτλο 

«Αίγυπτος-Λίβανος στην Αφρική» και αποσκοπεί στην 

εμπορία αιγυπτιακών και λιβανικών προϊόντων, ανέφερε 

ο Αιγύπτιος Υπουργός. Η λιβανέζικη εταιρεία θα σχεδιά-

σει για διάφορες μείζονες φίρμες του Λιβάνου, όπως αε-

ροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ αλλά και κρατικά 

ιδρύματα. Στόχος είναι επίσης να προμηθεύει ενδύματα 

στο Ντουμπάι και σε αρκετές χώρες της Δυτικής Αφρι-

κής. Αυτή η συνεργασία είναι μια σημαντική ευκαιρία 

για το αιγυπτιακό προϊόν να επεκταθεί σε αυτές τις περι-

οχές, πρόσθεσε ο κ. Kabil. 

 

Πτώση των πωλήσεων αιγυπτιακού σιδήρου 

Η αιγυπτιακή εταιρεία σιδήρου και χάλυβα 

(HADISOLB), ίσως η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση 

της χώρας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 10/7 πτώση των πω-

λήσεων σε 1,11 δις. αιγυπτιακές λίρες κατά τους πρώτους 

έντεκα μήνες του οικονομικού έτους 2016/2017. Σε αν-

τιστοίχηση, οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί σε 1,12 δισ. λίρες 

κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του οικονομικού έτους 

2015/2016. Ειδικά τον Μάϊο 2017, οι πωλήσεις ανήλθαν 

σε 182,66 εκατ. λίρες. Η πτωτική τάση διαφάνηκε από το 

πρώτο 10μηνο του οικονομικού έτους 2016/2017 με όγκο 

πωλήσεων 968,9 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 1,018 δισ. 

λίρες την ίδια περίοδο του προηγούμενου οικονομικού 

έτους. 

 

CAPMAS: Αύξηση 12,3% στις αιγυπτιακές εξαγωγές 

προς τις ΗΠΑ το 2016  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (CAPMAS), η αξία των εξαγωγών της Αιγύ-

πτου στις ΗΠΑ ανήλθε σε EGP10,6 δισ. το 2016 σε σύ-

γκριση με EGP9,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προη-

γούμενου έτους. Τα έτοιμα ενδύματα κατατάσσονται 

στην κορυφή των αιγυπτιακών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, 

αντιπροσωπεύοντας 56,1% του συνολικού όγκου εξαγω-

γών με αξία EGP5,9 δισ.. Εν τω μεταξύ, οι αιγυπτιακές 

εισαγωγές από τις ΗΠΑ κατέγραψαν EGP36,5 δισ. το 

2016 σε σύγκριση με EGP33,5 δισ. το 2015. Η ανακοί-

νωση ανέφερε επίσης ότι οι επενδύσεις των ΗΠΑ για 

ίδρυση εταιρειών ανήλθαν σε EGP27 εκατ. το 2016 σε 

σύγκριση με EGP13,2 εκατ. το 2015. Ο αριθμός των Α-

μερικανών τουριστών, ωστόσο, υπεχώρησε ελαφρώς στις 

184.000 το 2016 από 188.000 το 2015. 

 

Περιστολή εισαγωγής σιτηρών – Παύση επιδότησης 

αλεύρων 

Η Αίγυπτος, ο μεγαλύτερος αγοραστής σιταριού στον 

κόσμο, θα σταματήσει από τον επόμενο μήνα να επιδοτεί 

το αλεύρι με βάση το μέχρι τώρα πρόγραμμα επιδότησης 

ψωμιού, σε μια κίνηση που αναμένεται να μειώσει τις 

εισαγωγές σιταριού κατά 10%, σύμφωνα με πρόσφατη 

ανακοίνωση του Υπουργείου Προμηθειών. Η Αίγυπτος 

προσπαθεί να ενισχύσει τα οικονομικά της καθώς υλο-

ποιεί τις μεταρρυθμίσεις, όπως περικοπές επιδοτήσεων 

και φορολογικές αυξήσεις που προβλέπονται σύμφωνα 

με το πρόγραμμα δανειοδότησης από το ΔΝΤ. Στο οικο-

νομικό έτος 2016-2017 που έληξε στις 30 Ιουνίου, οι ει-

σαγωγές σιταριού ανήλθαν σε 5,58 εκατ. τόνους, από 4,4 

εκατ. το προηγούμενο έτος. Σε μια προσπάθεια μείωσης 

των επιδοτήσεων, το κράτος θα σταματήσει να επιδοτεί 

το αλεύρι που χρησιμοποιούν τα αρτοποιεία που προσφέ-

ρουν το φτηνό ψωμί, ξεκινώντας από τον Αύγουστο. 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 1  



 

 

 
Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 7  

 

Αντίθετα, θα συνεχίσει να επιδοτεί το ψωμί που προσφέ-

ρεται στους φτωχούς καταναλωτές, δήλωσε ο εκπρόσω-

πος του Υπουργείου Προμηθειών Mohamed Sweed. Οι 

κάτοχοι καρτών επιδοτήσεων πληρώνουν σήμερα για 

κάθε φραντζόλα ψωμιού 0,05 Λίρες, λιγότερο από ένα 

δέκατο του κόστους παραγωγής, μέσω ηλεκτρονικής 

έξυπνης κάρτας που κατανέμει ένα μέγιστο ημερήσιο 

σιτηρέσιο στους πολίτες και αποζημιώνει τους αρτοποι-

ούς για το έλλειμμα κόστους παραγωγής με κάθε κίνηση. 

Πιστεύεται ότι το νέο μέτρο θα εξαλείψει το κίνητρο για 

το λαθρεμπόριο αλεύρων, θα μειώσει το κόστος για επι-

δότηση και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση από το κρά-

τος μέχρι 8 δισ. Λίρες ($447 εκατ.). 
 

Σχέδια διπλασιασμού της παραγωγής ρυζιού  

Ο Υπουργός Προμηθειών και Εσωτερικού Εμπορίου Ali 

Moselhy δήλωσε ότι η Αίγυπτος σκοπεύει να αυξήσει 

την παραγωγή ρυζιού κατά 200% σε σχέση με τα περυσι-

νά επίπεδα, προσθέτοντας ότι η απαγόρευση εξαγωγής 

ρυζιού θα συνεχιστεί για να εξασφαλιστούν οι ανάγκες 

της τοπικής αγοράς. Η δυναμική της ελεύθερης αγοράς 

θα επιτρέπεται να καθορίζει τις τιμές του ρυζιού κατά τη 

διάρκεια αυτής της σεζόν, τόνισε ο Moselhy, σημειώνον-

τας ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να διασφαλίσει τις 

ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης καθώς και να δη-

μιουργήσει στρατηγικά αποθέματα για το τοπικά παραγό-

μενο ρύζι. Η Αίγυπτος αντιμετώπισε κρίση λόγω 

έλλειψης ρυζιού, η οποία οδήγησε τον Υπουργό να εκδώ-

σει απόφαση τον Αύγουστο του 2016, απαγορεύοντας 

όλες τις εξαγωγές ρυζιού. Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του 

τμήματος ρυζιού της Ομοσπονδίας Αιγυπτιακών Βιομη-

χανιών (FEI) Ragab Shehata δήλωσε ότι η Αίγυπτος δια-

θέτει ένα στρατηγικό απόθεμα ρυζιού, επαρκές για 3 μή-

νες μόνο. 

 

Προμήθειες 3,75 εκατ. τόνων σιταριού από τη φετινή 

συγκομιδή 

Η Αίγυπτος συγκέντρωσε 3,75 εκατ. τόνους σιταριού από 

αγρότες κατά τη διάρκεια της τοπικής συγκομιδής στα 

μέσα Απριλίου, δήλωσε ο Υπουργός Προμηθειών και 

Εσωτερικού Εμπορίου Ali Moselhy. Η εν λόγω κίνηση 

έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής συγκεκριμένης πολιτι-

κής που εφαρμόζει η κυβέρνηση με στόχο τον περιορι-

σμό της χρήσης σιλό του ιδιωτικού τομέα και αύξηση 

των δικών της διαθεσίμων ποσοτήτων προκειμένου να 

περιορίσει το λαθρεμπόριο και την διαφθορά στην τοπική 

αγορά. Το κράτος κατέβαλε στους γεωργούς τιμές μετα-

ξύ LE555-575 ($30,8 - $31,9) ανά ardeb (περίπου 150 

κιλά) σιταριού για την υψηλότερη ποιότητα. Η Αίγυπτος, 

κορυφαίος εισαγωγέας σιτηρών παγκοσμίως, καταναλώ-

νει 9,5 εκατ. τόνους σιταριού για την παραγωγή του επι-

δοτούμενου ψωμιού, 4 εκατ. τόνους από την τοπική συ-

γκομιδή και 5,5 εκατ. τόνους εισαγόμενου σίτου. Η τοπι-

κή συγκομιδή περατώνεται τον Ιούλιο. 

 

 

Αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων το α΄ 

εξάμηνο 2017 

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Αιγύπτου αυξήθη-

καν κατά 12,1% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, φθά-

νοντας τους 3,5 εκατ. τόνους σε σύγκριση με 3,1 εκατ. 

πέρυσι. Η αύξηση των εν λόγω εξαγωγών οφείλονται 

στην αύξηση της ζήτησης από τότε που η Κεντρική Τρά-

πεζα της Αιγύπτου (CBE) έθεσε σε διακύμανση τη λίρα 

επιτρέποντας της να υποτιμηθεί κατά το ήμισυ σε αξία 

ως μέρος των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη δα-

νειοδότηση της χώρας από το ΔΝΤ. Αύξηση των εξαγω-

γών σημειώθηκε στα εσπεριδοειδή, τις πατάτες, τα στα-

φύλια και τις φράουλες, ενώ, αντιθέτως, μείωση υπήρξε  

μόνο για τα κρεμμύδια. 

 

Η υποτιμημένη Λίρα ωθεί σε αύξηση των εξαγωγών 

βαμβακιού κατά 39% 

Οι εξαγωγές βαμβακιού αυξήθηκαν κατά 39% σε $111 

εκατ. κατά την εξαγωγική περίοδο 2016-2017 που ξεκί-

νησε το Σεπτέμβριο, από $80 εκατ. νωρίτερα, σύμφωνα 

με τον επικεφαλής της ομοσπονδίας εξαγωγέων βαμβα-

κιού Nabil El-Santrisi. "Οι εξαγωγές βαμβακιού της Αι-

γύπτου αυξήθηκαν κατά 64.000 τόνους σε 369.000 τόνο-

υς από 305.000 τόνους την προηγούμενη σεζόν", σύμφω-

να με δήλωσή του σε ημερήσιο οικονομικό φύλλο. "Η 

απόφαση για διακύμανση της λίρας είναι η δύναμη πίσω 

από την πρόσφατη αύξηση των εξαγωγών βαμβακιού της 

Αιγύπτου", πρόσθεσε. 

 

Η κρατική Misr Petroleum θα προσθέσει 77 μεγάλους 

σταθμούς καυσίμων το 2017 

Η κρατική εταιρεία Misr Petroleum Company σκοπεύει 

να λειτουργήσει περισσότερους από 77 νέους σταθμούς 

καυσίμων στις περιφέρειες της χώρας μέσα στο 2017. Οι 

νέοι σταθμοί αναμένεται να καλύψουν τις αυξανόμενες 

ανάγκες των πολιτών και διαφόρων κρατικών τομέων για 

πετρελαϊκά προϊόντα ετησίως. Ο πρόεδρος MPC κ. Mo-

hamed Shaaban, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η 

εταιρεία είχε ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία περίπου 17 

σταθμών κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 έως 

τα μέσα Μαΐου 2017 και σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη 

λειτουργία των υπόλοιπων 60 σταθμών ως τα τέλη Δε-

κεμβρίου 2017. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

Η Αίγυπτος στοχεύει στο διπλασιασμό της παραγωγής 

και των εξαγωγών  του υψηλής ποιότητας βαμβακιού 

της                                                                                                                      

Η Αίγυπτος σκοπεύει να διπλασιάσει την παραγωγή του 

πιο διάσημου εξαγώγιμου προϊόντος  της, δηλαδή του 

μεταξένιου μαλακού βαμβάκι που κάποτε ήταν γνωστό 

ως "λευκός χρυσός", μετά από μια περίοδο πτωτικής πα-

ραγωγής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωρ-

γίας κ. Hamed Abdel-Dayem το Σάββατο 8/7. Κατά τον 

ως άνω, η παραγωγή θα πρέπει να ανέλθει σε 1,4 εκατομ-

μύρια qintar (160 κιλά) το οικονομικό έτος 2017-18 που 
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ξεκίνησε τον Ιούλιο από 700.000 qintar ένα χρόνο νωρί-

τερα. Το σύνολο του βαμβακιού θα εξάγεται. Η κυβέρνη-

ση σκοπεύει να αυξήσει την τιμή του μακρόϊνου βαμβα-

κιού σε περισσότερο από 3.000 αιγυπτιακές λίρες 

($168,07) ανά qintar, το οποίο θα εξάγεται όλο, δήλωσε 

ο εκπρόσωπος. Η παραγωγή του βαμβακιού, που χρησι-

μοποιείται σε πολυτελή κλινοσκεπάσματα μειώθηκε αισ-

θητά από το 2011, ένα έτος πολιτικής αναταραχής που 

συνέπεσε με χαλαρότερους κανονισμούς που υποβαθμί-

ζουν την ποιότητα του τοπικού βαμβακιού. Το μακρόϊνο 

(Long-Staple) πωλείται στα $1,55 ανά λίβρα, περίπου 

διπλάσια από την τιμή του κοινού βαμβακιού μικρού μή-

κους. Σημειωτέον ότι το 2016 η Αίγυπτος απαγόρευσε 

όλους τους βαμβακόσπορους εκτός εκείνων με την υψη-

λότερη ποιότητα, μειώνοντας δραματικά την καλλιεργού-

μενη έκταση αλλά αποκαθιστώντας την ποιότητα, σε μια 

προσπάθεια να σώσει την ιστορική της καλλιέργεια. Φέ-

τος, η Αίγυπτος καλλιέργησε περίπου 220.000 στρέμμα-

τα μακρόϊνου βαμβακιού σε σύγκριση με 130.000 στρέμ-

ματα (52.600 εκτάρια) το 2016-2107. Οι αγρότες, οι 

κλώστες και οι εξαγωγείς λένε ότι η αδυναμία της αιγυ-

πτιακής λίρας μετά την διακύμανσή της το Νοέμβριο και 

ένα σκάνδαλο σχετικά με την υποτιθέμενη πώληση ψευ-

δεπίγραφου αιγυπτιακού βαμβακιού έχουν αυξήσει τη 

ζήτηση για το αυθεντικό προϊόν, δίνοντας ζωή σε μια 

ιστορική βιομηχανία που έπνεε τα λοίσθια. 

 

Η βιομηχανική ζώνη της Ρωσίας στην Αίγυπτο θα α-

νοίξει περιφερειακές αγορές για ρωσικά προϊόντα  

Μία ρωσική βιομηχανική ζώνη κοντά στη νέα διώρυγα 

του Σουέζ πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη πλατφόρ-

μα για να ανοίξουν οι αγορές των αφρικανικών χωρών σε 

ρωσικά προϊόντα, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουρ-

γός Βιομηχανίας και Εμπορίου Γκεόργκι Καλαμάνοφ, 

την Τρίτη 11/7. Σχετικό μνημόνιο για τη δημιουργία βιο-

μηχανικής ζώνης για ρωσικά προϊόντα που είναι προσα-

νατολισμένο προς τις τοπικές και περιφερειακές αγορές 

υπογράφηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2016. Κατά τη ρω-

σική πλευρά, η δημιουργία της ζώνης είναι μια πλατφόρ-

μα για την είσοδο όχι μόνο στην αγορά της Αιγύπτου 

αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες και ταυτόχρονα 

ένα πρώτο στάδιο στη διαμόρφωση βασικών εργαλείων 

για τη διάδοση ρωσικών αγαθών στις αφρικανικές χώρες. 

Σύμφωνα με πηγή του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπο-

ρίου και Βιομηχανίας η υπογραφή της συμφωνίας για τη 

δημιουργία της βιομηχανικής ζώνης θα πραγματοποιηθεί 

το Σεπτέμβριο στη Μόσχα. Η ζώνη αναμένεται να επι-

κεντρωθεί στην παραγωγή φορτηγών, γεωργικών ελκυ-

στήρων, χημικών, καθώς και προϊόντων οπλισμένου σκυ-

ροδέματος που θα πωλούνται περαιτέρω στις χώρες της 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

 

Οι τιμές των καυσίμων δεν αυξάνονται για τον τομέα 

της βιομηχανίας  

Τα καύσιμα που παρέχονται στον βιομηχανικό τομέα δεν 

θα αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών, εκτός από τη βιο-

μηχανία τσιμέντου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της κρα-

τικής αιγυπτιακής εταιρείας πετρελαίου General  

Petroleum Corporation (EGPC), Abed Ezz El Regal. Το 

αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η τιμή 

του ντίζελ που προβλέπεται για τη βιομηχανία τσιμέντου 

θα αυξηθεί από EGP2.500 ανά τόνο σε EGP3.500 ανά 

τόνο. Ωστόσο, η τιμή του ντίζελ δεν θα αυξηθεί για τους 

υπόλοιπους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχα-

νίας ηλεκτρικής ενέργειας και τροφίμων, πρόσθεσε ο 

προαναφερόμενος. Η τιμή του φυσικού αερίου που παρέ-

χεται στον βιομηχανικό τομέα δεσμεύεται μετά από συμ-

φωνίες μεταξύ των εργοστασίων και των εταιρειών που 

διαφέρουν από τη μια συμφωνία στην άλλη, τόνισε. 

 

Σχέδια κατασκευής πετροχημικού συγκροτήματος 

στο Σουέζ 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να δημιουργήσει νέο πετροχημικό 

συγκρότημα στο Σουέζ, με κόστος επένδυσης αξίας άνω 

των $4 δισ., δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουρ-

γός Πετρελαίου κ. Tarek El Molla. Το έργο θα πραγματο-

ποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιων Επι-

χειρήσεων. Η αιγυπτιακή εταιρεία πετροχημικών 

(ECHEM) καθώς και τα διυλιστήρια που συνδέονται με 

τον πετρελαϊκό τομέα θα συνεργαστούν επίσης για την 

υλοποίηση του έργου ενώ ο ιαπωνικός κατασκευαστής 

Toyota θα είναι υπεύθυνος για τις βιομηχανικές τεχνολο-

γίες που απαιτούνται για το έργο, όπως πρόσθεσε. Οι 

μελέτες σκοπιμότητας για το συγκρότημα θα διαρκέσουν 

28 εβδομάδες, σημειώνοντας ότι η λειτουργία του θα ε-

ξαρτηθεί από τα διυλιστήρια που συνδέονται με τον πετ-

ρελαϊκό τομέα στην περιφέρεια του Σουέζ. 

 

Αύξηση της παραγωγής ζάχαρης 

Η Αίγυπτος αναμένει ότι θα παράγει 2,3 εκατ. τόνους 

ζάχαρης από ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμο κατά τη 

διάρκεια της συγκομιδής αυτής της χρονιάς, με σκοπό 

την εισαγωγή λιγότερων από τους 800.000 τόνους πέρυ-

σι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Γεωργίας. Η χώρα αντιμετώπισε πέρυσι μια 

σοβαρή έλλειψη ζάχαρης που οδήγησε σε δημόσια κα-

τακραυγή με συνέπεια η κυβέρνηση να προχωρήσει σε 

κατασχέσεις αποθεμάτων και προμηθειών  επιχειρήσεων 

τις οποίες κατηγόρησε για συσσώρευση, καθώς αυξήθη-

καν οι τιμές. Η Αίγυπτος καταναλώνει συνήθως 3 εκατ. 

τόνους ζάχαρης ετησίως, αλλά παράγει μόλις πάνω από 2 

εκατ. τόνους, με το κενό να καλύπτεται από κρατικές και 

ιδιωτικές εισαγωγές που συνήθως αγοράζονται από τον 

Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. 
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Εταιρεία της Κύπρου θα κάνει εργοστάσιο φαρμακευ-

τικών στην Αίγυπτο 

Η φαρμακευτική εταιρεία Medochemie της Κύπρου σχε-

διάζει να κατασκευάσει στην Αίγυπτο εργοστάσιο παρα-

γωγής φαρμάκων με ύψος επένδυσης €20 εκατ., δήλωσε 

την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της Αρχής Βιο-

μηχανικής Ανάπτυξης (IDA) Ahmed Abdel Razek. Μετά 

από συνάντηση με αξιωματούχους της Medochemie ο ως 

άνω δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει επίσημο 

αίτημα στην IDA να εγκαταστήσει το εργοστάσιο, σε μια 

έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων σε μία από τις βιο-

μηχανικές Ζώνες κοντά στο κανάλι του Σουέζ και θα ε-

ξάγει όλη την παραγωγή της στη μητρική εταιρεία στην 

Κύπρο, πρόσθεσε. Η Medochemie, ιδρυτικό μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενόσημων Φαρμάκων (EGA), δια-

θέτει ένδεκα μονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις. Εν-

νέα βρίσκονται στην Κύπρο, μία στην Ολλανδία και μία 

στο Βιετνάμ. Η εταιρεία διατηρεί 3.800 άδειες κυκλοφο-

ρίας για 630 διαφορετικά φαρμακευτικά προϊόντα, ταξι-

νομημένα σε πάνω από 10 θεραπευτικές κατηγορίες. Η 

παγκόσμια έδρα της βρίσκεται στη Λεμεσό. 

 

Στόχος για αύξηση της παραγωγής χρυσού 

Η αιγυπτιακή εξορυκτική εταιρεία Centamin στοχεύει 

στην αύξηση της παραγωγής χρυσού από το χρυσορυχείο 

Sukari στο επίπεδο των 500.000 ουγκιών το 2017 σε σύ-

γκριση με 450.000 ουγκιές κατά το προηγούμενο έτος, 

δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Youssef El-Raghy. Το 

ορυχείο χρυσού του Σουκάρι ανήκει στην κοινοπραξία 

εκμετάλλευσης “Sukari Gold Mine Company” (SGM) 

μεταξύ της Centamin Egypt και του αιγυπτιακού κρά-

τους. Βρίσκεται στην Ανατολική Έρημο της Αιγύπτου, 

περίπου 23χλμ. νοτιοδυτικά του Marsa Alam, μιας πα-

ράκτιας πόλης κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και κατα-

λαμβάνει έκταση 160 τετρ.χλμ. Το έργο, το πρώτο μεγά-

λης κλίμακας παραγωγής ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου, 

βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη σε συνεργασία με πρώτο 

έτος εξόρυξης το 2009. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαβου-

λεύσεις των δύο εταίρων για χρηματοδότηση της εκμε-

τάλλευσης μέσω της αρμόδιας Αρχής Ορυκτών Πόρων 

(EMRA). 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η Αίγυπτος απαγορεύει στα πλοία του Κατάρ να  

πλευρίζουν σε λιμένες της ζώνης του Σουέζ  

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ αποφάσισε να απαγο-

ρεύσει στα πλοία του Κατάρ να πλευρίζουν σε λιμένες 

εντός της οικονομικής ζώνης της διώρυγας, δήλωσε ο 

πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας Ναύαρχος ε.α. Mohab 

Mamish. Σε δηλώσεις του προς τον Τύπο την Παρασκευή 

7/7, ο κ.Mamish γνωστοποίησε ότι η εν λόγω απαγόρευ-

ση από την Αίγυπτο επιβάλλεται σε όλους τους λιμένες 

της ζώνης βάσει των κανόνων της αιγυπτιακής κυριαρχί-

ας στα χωρικά ύδατά της. Η απόφαση, όμως, δεν περι-

λαμβάνει απαγόρευση διέλευσης από το κανάλι, καθώς 

σύμφωνα με τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης του 

1869 είναι παράνομο να απαγορευθεί η διέλευση πλοίων 

από οποιαδήποτε χώρα. Ο ανωτέρω επεσήμανε ότι τα 

έσοδα του καναλιού δεν θα επηρεαστούν από την απαγό-

ρευση λόγω του ήδη χαμηλού αριθμού των πλοίων του 

Κατάρ που πλευρίζουν στα λιμάνια της ζώνης. 

 

Η Αίγυπτος υπογράφει συμφωνία ύψους $4 δισ. με τη 

Bombardier για την κατασκευή της γραμμής 6 του 

μετρό του Καΐρου 

Η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία με την καναδική εταιρε-

ία Bombardier την Τρίτη 11/7 για τη χρηματοδότηση και 

την κατασκευή της γραμμής 6 του μετρό του Μείζονος 

Καΐρου, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων 

MENA. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Υπουργό 

Μεταφορών Hesham Arafat, ο οποίος δήλωσε ότι το έργο 

θα μειώσει την πίεση στην υπάρχουσα Γραμμή 1 του 

μετρό. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της 

Αιγυπτιακής Εταιρείας Διαχείρισης και Λειτουργίας 

Μετρό (ECMMO) και της Bombardier, προβλέπει ότι 

τουλάχιστον το 40% των χρησιμοποιούμενων υλικών 

πρέπει να παραχθούν στην Αίγυπτο, προωθώντας έτσι 

την τοπική παραγωγή. Η νέα διαδρομή θα έχει μήκος 20 

χιλιόμετρα, με συνολικά 24 σταθμούς, εκ των οποίων 12 

υπόγειοι, με αρχική εκτίμηση κόστους ύψους $4 δισ. Το 

Υπουργείο θέλει να επιταχύνει την κατασκευή της Γραμ-

μής 6 του μετρό για να μειώσει την πίεση στη Γραμμή 1 

η χωρητικότητα της οποίας είναι 1,8 εκατομμύρια επιβά-

τες, αλλά μεταφέρει 2 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα. 

Η συμφωνία δεν όρισε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για 

την κατασκευή του έργου της γραμμής 6 το οποίο θα ε-

ξυπηρετεί περίπου μισό εκατομμύριο επιβατών. Το υπό-

γειο σύστημα του Καΐρου, το οποίο ξεκίνησε το 1987, 

είναι ένα από τα παλαιότερα της Μέσης Ανατολής και 

της Αφρικής. Επί του παρόντος λειτουργούν τρεις γραμ-

μές μετρό, ενώ οι γραμμές 4 και 5 βρίσκονται ακόμη υπό 

κατασκευή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Αρχής 

Σηράγγων της χώρας, άνω των 3,5 εκατομμυρίων κατοί-

κων του μείζονος Καΐρου από τα 21 εκατομμύρια των 

κατοίκων του βασίζονται στο μετρό για τις καθημερινές 

μετακινήσεις, εν μέρει λόγω του χαμηλού κόστους τους. 

 

Νέα αύξηση στα εισιτήρια του Μετρό Καΐρου 

Τον περασμένο Μάρτιο αυξήθηκε στην Αίγυπτο η τιμή 

του εισιτηρίου μετρό σε 2 Λίρες. Ωστόσο, στο πλαίσιο 

του εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, η τιμή του 

εισιτηρίου θα αναπροσαρμοστεί μεταξύ EGP 2 και EGP 

4 κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ανάλογα με την 

απόσταση ταξιδιού, δήλωσε ο υπουργός σε δηλώσεις του 

Τύπου στις αρχές της εβδομάδας. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Αύξηση του αριθμού των τουριστών στην Αίγυπτο 

τον Μάιο 
Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Αίγυπτο 

το Μάιο αυξήθηκε κατά 32,9% σε σχέση με πέρυσι, ανα-

κοίνωσε πρόσφατα η Στατιστική  Υπηρεσία της χώρας 

(CAPMAS). Κατά την CAPMAS, ο αριθμός των διανυκ-

τερεύσεων αυξήθηκε κατά 145,8% σε 5,9 εκατ. από 2,4 

εκατ. τον Μάιο του περασμένου έτους. Τα ποσοστά πλη-

ρότητας των ξενοδοχείων αυξήθηκαν επίσης στο επίπεδο 

του 45,2% τον Απρίλιο του 2017, έναντι 20% πέρυσι. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο έχει θέσει σε ενέργεια  από τον 

Μάιο του 2016 ειδικό σχέδιο με στόχο την προσέλκυση 

10 εκατομμυρίων τουριστών στην Αίγυπτο μέχρι τα τέλη 

του 2017. Η ελεύθερη διακύμανση του τοπικού νομίσμα-

τος αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα του 

τουρισμού, καθώς η αξία των αγαθών στην αιγυπτιακή 

αγορά είναι πλέον φθηνότερη από εκείνη άλλων αγορών, 

γεγονός που θα πρέπει να ενθαρρύνει τους τουρίστες να 

αγοράζουν αιγυπτιακά προϊόντα, αυξάνοντας έτσι τις 

μέσες τουριστικές δαπάνες. 

 

Τα ξενοδοχεία στο Κάιρο ευδοκιμούν στον περίγυρο 

της αναθέρμανσης της οικονομίας της Αιγύπτου                                                                                                                                                  

Τα ξενοδοχεία στο Κάιρο σημείωσαν άνοδο 42,4% στα 

κέρδη ανά δωμάτιο αυτό το μήνα, καθώς οι ξενοδόχοι 

της πόλης απολαμβάνουν μια ουσιώδη ανάκαμψη, κατ’ 

ακολουθία της οικονομικής ανάκαμψης της Αιγύπτου, 

σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της HotStats. Ενώ η 

κατοχή δωματίων σε ξενοδοχεία στην αιγυπτιακή πρω-

τεύουσα υποχώρησε κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες, φθά-

νοντας στο 63,6% αυτό το μήνα, αυτό αντισταθμίστηκε 

περισσότερο από την αύξηση κατά 72,5% της μέσης τι-

μής δωματίου που φτάνει στα 97,51 δολλάρια, γεγονός 

που τροφοδότησε ετήσια αύξηση 51,3% στα έσοδα ανά 

διαθέσιμο δωμάτιο τα οποία έφθασαν στα $62,02. Ωστό-

σο, αν και η ετήσια αύξηση στους κλάδους εκτός δωματί-

ων βοήθησε να αυξηθεί κατά 39,0% το τρέχον τρίμηνο 

του δείκτη TrevPAR (συνολική απόδοση ανά διαθέσιμο 

δωμάτιο), η πιθανή αύξηση κέρδους επηρεάστηκε από τις 

αυξήσεις του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της μισθο-

δοσίας (+36,8% ) και των Γενικών Εξόδων (+30,6%) σε 

βάση διαθέσιμου δωματίου. Αυτό σημαίνει ότι, λόγω της 

ισχυρής απόδοσης της κορυφαίας γραμμής, η μετατροπή 

των κερδών στα ξενοδοχεία του Καΐρου παραμένει ισχυ-

ρή, ήτοι στο επίπεδο του 53,3% των συνολικών εσόδων, 

κάτι που είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της πε-

ριοχής Μ.Ανατολής-Β.Αφρικής (36,7%). 

 

 

 

5,4 εκατ. τουρίστες στην Αίγυπτο το 2016 

Η Αίγυπτος εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα περί-

που 5,4 εκατομμύρια τουριστών κατά τη διάρκεια του 

2016, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την περασμέ-

νη εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία (CAPMAS). Οι 

περισσότεροι τουρίστες, που επισκέφθηκαν την Αίγυπτο 

το 2016, ήταν από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της 

Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, το 32,7% του συνολι-

κού αριθμού των τουριστών ήταν από τη Δυτική Ευρώπη 

ενώ το 29,3% προήλθε από την περιοχή της Μέσης Ανα-

τολής, σύμφωνα με την έκθεση. Οι τουρίστες της Ανατο-

λικής Ευρώπης κατέγραψαν την τρίτη θέση, καταλαμβά-

νοντας το 15,2% του συνολικού αριθμού των τουριστών 

που επισκέφθηκαν την Αίγυπτο το 2016, ακολουθούμε-

νοι από τους Αφρικανούς με 9,2%. Οι τουρίστες που 

προέρχονται από περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της 

Ανατολικής Ασίας αντιπροσώπευσαν ποσοστά 4,6% και 

0,44% αντίστοιχα. Η υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, 

που έγινε στις αρχές Νοεμβρίου του 2016, αναμένεται 

ευρέως να έχει θετικό αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα 

επειδή η τιμή των αγαθών στην αιγυπτιακή αγορά είναι 

πλέον φθηνότερη από αυτή των άλλων αγορών, ενθαρρύ-

νοντας τους τουρίστες να αγοράζουν αιγυπτιακά προϊόν-

τα και να αυξάνουν τη μέση τουριστική δαπάνη. 
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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  
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http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Ιούλιος 2017: Κεντρικός δείκτης EGX30 Χρηματιστηρίου 
Αιγύπτου



 

 

Προσεχείς Εκθέσεις 
Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 7  

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 7  

  

Event: Agrena Exhibition 

Duration: 13-15/7/2017 

Tel.: 202-33038994 

Fax : 202-33038994 

Organizer : Crose Co. 

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

and Exhibition Center 

Event: Watrex Middle East Exhibition  

Duration: 3-5/8/2017 

Tel.: 202-23580982 

Fax : 202-27670146 

Website : http://www.watrexexpo.com/ 

Organizer : Al Awael International Trade Fairs 

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

Exhibition Center 

Event: Cairo Kids & Mother Exhibition 

Duration: 18-20/8/2017 

Tel.: 202-26233190 

Fax : 202-26233195 

Website : http://www.cairokidsexpo.com/ 

Email: info@cairokidsexpo.com 

Organizer : Pyramids International Co. 

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

Exhibition Center 

  

Event: Defile Kids Exhibition 

Duration: 25-27/8/2017 

Tel.: 202-24065645 

Fax : 202-24051618 

Organizer : Defile D'Egypte Co. 

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

Exhibition Center 

  

Event: Cairo Fashion & Tex Exhibition 

Duration: 13-16/9/2017 

Tel.: 202-26233190 

Fax : 202-26233195 

Organizer : Pyramids International Co. 

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

and Exhibition Center 

  

Event: Sahara Exhibition  

Duration: 27-30/9/2017 

Tel.: 202-33472049 - 33447980 - 33464216  

Fax : 202-33471155 

Organizer : Expo Co. For International Exhibitions and Conventions  

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

and Exhibition Center 

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
18, Aisha El Taymoureya, Garden City Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr   
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/

office/811 

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

