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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 14,4% το Φεβρουάριο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δεί-

κτης πληθωρισμού σημείωσε το Φεβρουάριο 2018 νέα σημαντική αποκλιμάκωση 

έναντι του Ιανουαρίου, ανερχόμενος σε 14,4% σε ετήσια βάση, έναντι 17,07% τον 

Ιανουάριο, 21,9% το Δεκέμβριο και 25,98% το Νοέμβριο 2017. Ο δομικός πληθω-

ρισμός μειώθηκε επίσης σημαντικότατα το Φεβρουάριο σε 11,88% σε ετήσια βάση, 

έναντι 14,35% τον Ιανουάριο, 19,86% το Δεκέμβριο και 25,54% το Νοέμβριο 2017. 

Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings, ο 

αιγυπτιακός δείκτης πληθωρισμού αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω πτώση στη 

διάρκεια του 2018, παραμένοντας ωστόσο σε διψήφια επίπεδα, περί το 13%, κυρίως 

εξαιτίας της αναμενόμενης ανόδου των τιμών των καυσίμων λόγω των σχεδιαζόμενων 

νέων περικοπών των σχετικών κρατικών επιδοτήσεων. Επιπλέον, ο οίκος Fitch εκτιμά 

πως η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) πρόκειται να μειώσει το επίπεδο επιτοκίων 

κατά ακόμη 200 έως 300 μονάδες βάσης στη διάρκεια του 2018. 

Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι, με βάση κυβερνητικές πηγές, κατά την εκπόνηση 

του προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού έτους (2018/19), το Υπουργείο Οι-

κονομικών βασίζεται σε ισοτιμία 17,5 αιγυπτιακών λιρών ανά δολλάριο, πλησίον της 

τρέχουσας ισοτιμίας που ανέρχεται σε 17,6 λίρες ανά δολλάριο. 

 

Μείωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος τον Ιανουάριο 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας κ. Kabil, το αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 11% τον Ιανουάριο 

τρέχοντος έτους, ως αποτέλεσμα αφ’ ενός της αύξησης κατά 16% των μη πετρελαϊ-

κών εξαγωγών και αφ’ ετέρου της μείωσης κατά 4% των εισαγωγών σε σύγκριση με 

τον Ιανουάριο 2017. Ως κυριότερες κατηγορίες προϊόντων από πλευράς αύξησης εξα-

γωγών καταγράφηκαν τα δομικά υλικά (+31,2%), τα χημικά προϊόντα και τα λιπά-

σματα (+26,8%), τα είδη χειροτεχνίας (+15,7%) και τα έτοιμα ενδύματα (+11,5%).    

 

Προετοιμασία έκδοσης κρατικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα 

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 12/3 ότι έχει επιλέξει 4 τρα-

πεζικά ιδρύματα τα οποία θα αναλάβουν να διαχειριστούν την έκδοση, προώθηση και 

διάθεση στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα στη διάρκεια του 

2018. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αναμένεται προσεχώς έκδοση αιγυπτιακών ομολό-

γων και διάθεσή τους στη διάρκεια του Απριλίου, αξίας €1-1,5 δισ. Οι 4 επιλεγείσες 

τράπεζες είναι οι Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered Bank και η εγχώ-

ρια Alex Bank που ανήκει στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό όμιλο Intesa SanPaolo.   



 

 

Η κυβέρνηση εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού οικο-

νομικού έτους 2018/19 

Στις 18/3 το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο κρα-

τικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018/19 και 

το παρέπεμψε στο κοινοβούλιο προς ψήφιση. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Sherif Ismail, ο νέος προϋ-

πολογισμός προβλέπει για το έτος 2018/19 δημόσιες δαπά-

νες ύψους EGP1,41 τρισ., ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 

5,8%, μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ 

στο 88% και επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεο-

νάσματος. Επίσης, η κυβέρνηση στοχεύει τον περιορισμό 

του συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος σε ποσοστό 

8,4% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστών 10,9% και 12,5% κατά τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη (2016/17 και 2015/16), 

αντίστοιχα, καθώς και σε αύξηση των κονδυλίων δημοσίων 

επενδύσεων σε EGP100 δισ., από EGP70 δισ. στον προϋ-

πολογισμό 2017/18. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Επίσκεψη Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργα-

σίας στο Λίβανο 

Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς 

Συνεργασίας κα Nasr πραγματοποίησε πρόσφατα τριήμερη 

επίσκεψη στο Λίβανο, με βασικό στόχο την ανάδειξη του 

νέου αιγυπτιακού επενδυτικού θεσμικού πλαισίου και την 

προσέλκυση πρόσθετων λιβανικών επενδύσεων, δίνοντας 

έμφαση στις περιφέρειες της Άνω Αιγύπτου και του Σινά, 

οι οποίες έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και έχουν ανά-

γκη σημαντικών επενδυτικών έργων. Η κα Nasr, η οποία 

συναντήθηκε με τον Π/Θ του Λιβάνου κ. S. Hariri, συζήτη-

σε μαζί του τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς οικονο-

μικής συνεργασίας και του ρόλου των ιδιωτικών τομέων 

των δύο χωρών στην αύξηση του εκατέρωθεν επενδυτικού 

ρεύματος. Στη διάρκεια της επίσκεψης της κας Nasr στο 

Λίβανο διοργανώθηκε από το διμερές επιχειρηματικό συμ-

βούλιο επενδυτική ημερίδα με στόχο την προβολή των με-

ταρρυθμίσεων του θεσμικού πλαισίου και των επενδυτικών 

ευκαιριών στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με αιγυπτιακά στοιχεία, 

ο όγκος του διμερούς εμπορίου Αιγύπτου-Λιβάνου ανήλθε 

το 2017 σε πλησίον των $680 εκατ., ενώ το στοκ των λιβα-

νικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε $1,3 δισ.    

 

Κύρωση συμφωνίας PRIMA από το αιγυπτιακό κοινο-

βούλιο 

Στις αρχές Μαρτίου, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο κύρωσε 

τη συμφωνία συνεργασίας που είχε υπογράψει η κυβέρνη-

ση με την Ευρ. Επιτροπή στο τέλος Ιουλίου 2017, στο 

πλαίσιο μεγάλου κοινοτικού προγράμματος για την 

έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου 

(PRIMA). Το εν λόγω κοινοτικό πρόγραμμα που αφορά 

την ανάπτυξη της αγροβιομηχανίας καθώς και του κλάδου 

διαχείρισης υδάτων και ύδρευσης στις χώρες της Μεσο-

γείου, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα εντός του 2018 

και έχει δεκαετή διάρκεια. Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει 

τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και τους χρηματοδοτικούς 

πόρους της Ε.Ε., καθώς θα χρηματοδοτηθεί εν μέ-

ρει από κονδύλια του μεγάλου κοινοτικού προ-

γράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινο-

τομία με τίτλο “HORIZON 2020”, αλλά και από 

επιχορηγήσεις των κρατών που συμμετέχουν, προς 

υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών έργων σε 

ως άνω κλάδους, σε μεσογειακές χώρες. Μέχρι 

στιγμής, στο πρόγραμμα συνεργασίας μετέχουν 11 

Κ-Μ (Κροατία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπα-

νία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορ-

τογαλία και Σλοβενία) και 8 κράτη της μεσογεια-

κής γειτονίας της Ε.Ε. (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδα-

νία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Τυνησία και Τουρ-

κία). 

 

Έναρξη προγράμματος για τη βελτίωση της α-

ξιοποίησης των δημοσίων πόρων 

Στις 7/3, στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης για τη 

φορολογική μεταρρύθμιση στην Αίγυπτο, το Υ-

πουργείο Οικονομικών και ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσαν 

την έναρξη υλοποίησης προγράμματος για την 

«ενίσχυση του συστήματος κινητοποίησης πόρων 

μέσω βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου καθώς 

και του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών». 

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ε.Ε., προσφέρει κονδύλια ύψους €1,2 εκατ. σε δι-

άρκεια 21/2 ετών με σκοπό την παροχή βοήθειας 

στην Αίγυπτο προκειμένου να προσαρμοστεί στα 

διεθνή πρότυπα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 

Η Αίγυπτος εισέπραξε την τρίτη δόση δανείου 

από την Παγκόσμια Τράπεζα 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Επενδύ-

σεων & Διεθνούς Συνεργασίας στις αρχές Μαρ-

τίου, η Αίγυπτος εισέπραξε από την Παγκόσμια 

Τράπεζα την τρίτη και τελευταία δόση -ύψους $1 

δισ.- πακέτου δημοσιονομικής στήριξης και προώ-

θησης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη χώ-

ρα, απαρτιζόμενου από τρεις ετήσιες δανειακές 

διευκολύνσεις, συνολικού ύψους $3 δισ., στο πλαί-

σιο της μεταξύ τους Εταιρικής Σχέσης. Σημειώνε-

ται ότι το συνολικό ύψος της ανωτέρω τρίτης δό-

σης ανήλθε στην πραγματικότητα σε $1,15 δισ., 

καθώς η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάστηκε με την 

Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AFDB) καθώς 

και με την Βρετανία για την παροχή μέρους της 

συνολικής χρηματοδότησης, ύψους $500 εκατ. από 

την πρώτη και $150 εκατ. από την δεύτερη μέσω 

παροχής εγγυήσεων.  

Η κα Nasr συμπλήρωσε ότι η 3η και τελευταία δό-

ση - ύψους $500 εκατ.- δανειακής διευκόλυνσης 

συνολικού ύψους $1,5 δισ. της Αφρικανικής Τρά-

πεζας Ανάπτυξης (AFDB) προς την Αίγυπτο, έχει 

εγκριθεί από την κυβέρνηση και θα ληφθεί πολύ 

σύντομα. Τέλος, η Υπουργός σημείωσε ότι η Αί-

γυπτος έχει πολύ πρόσφατα λάβει χρηματοδοτήσεις 
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ύψους $150 εκατ. από χώρες G7, $250 εκατ. από τη 

Γερμανία και $170 εκατ. από τη Γαλλία.        

 

Αποτελέσματα επίσημης επίσκεψης Σαουδάραβα 

διαδόχου στο Κάιρο 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, στο πλαίσιο 

της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο διάδοχος 

του σαουδαραβικού θρόνου πρίγκιπας Mohammed Bin 

Salman στο Κάιρο στις αρχές Μαρτίου, συμφωνήθηκε η 

δέσμευση από αιγυπτιακής πλευράς εκτάσεων συνολικού 

μεγέθους περίπου 1.000 τετρ. χλμ. στο νότιο Σινά αλλά 

και στις ανατολικές ακτές της Αιγύπτου στην Ερυθρά 

Θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Sharm 

El-Sheikh και Hurghada) για την υλοποίηση του μεγάλου 

σαουδαραβικού επενδυτικού σχεδίου “NEOM”. Το εν 

λόγω σχέδιο, από τo οποίo η Αίγυπτος αναμένεται να 

αποκομίσει σημαντικά μελλοντικά οικονομικά οφέλη, 

συνίσταται στη δημιουργία μεγάλης βιομηχανικής – επι-

χειρηματικής ζώνης συνολικής έκτασης 26.500 τετρ. χλμ. 

στον Κόλπο της Άκαμπα και πλησίον της Διώρυγας Σου-

έζ, που θα περιλαμβάνει εδάφη της Σ. Αραβίας, της Αιγύ-

πτου και της Ιορδανίας, συνολικού επενδυτικού κόστους 

$500 δισ., με επικέντρωση της δραστηριότητας στους 

κλάδους ενέργειας, διαχείρισης και επεξεργασίας υδά-

των, βιοτεχνολογίας, βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανι-

κών κλάδων υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανίας ανα-

ψυχής.  

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου NEOM, η Αίγυ-

πτος θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των υφιστάμενων 

παραθαλάσσιων τουριστικών θερέτρων της, με χρημα-

τοδότηση από σαουδαραβικά κεφάλαια συνεισφοράς σε 

κοινό επενδυτικό ταμείο ύψους άνω των $10 δισ., το 

οποίο συστάθηκε με βάση συμφωνία των δύο χωρών 

στο πλαίσιο της επίσκεψης. Όπως ανακοινώθηκε, η 

πρώτη φάση του εν λόγω μεγάλου επενδυτικού σχεδίου 

θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2022.   

Όπως ανέφερε εξάλλου το κρατικό ειδησεογραφικό 

πρακτορείο MENA, στο πλαίσιο της επίσκεψης οι δύο 

πλευρές υπέγραψαν συμφωνίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον περιορισμό της ρύπανσης, καθώς 

και για τη δημιουργία έτερου κοινού επενδυτικού τα-

μείου, ύψους $16 δισ. προς χρηματοδότηση αναπτυξια-

κών έργων σε αιγυπτιακές περιφέρειες στους τομείς ε-

νέργειας, επεξεργασίας νερού, όπως και οδικών και οι-

κιστικών κατασκευαστικών έργων.              

Η Αίγυπτος αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις στη Μ. 

Ανατολή & Β. Αφρική το 2018 

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας μεταξύ διεθνών ε-

πενδυτικών ομίλων που διεξήγε η αιγυπτιακή περιφερει-

ακή επενδυτική τράπεζα EFG Hermes στο πλαίσιο δι-

εθνούς επενδυτικού συνεδρίου το οποίο έλαβε χώρα στο 

Ντουμπάι στις αρχές Μαρτίου (“14th Annual One on One 

Conference: Shifting Benchmarks”), η Αίγυπτος ανακη-

ρύχθηκε η αγορά με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις 

στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρι-

κής (MENA) για το 2018, ακολουθούμενη από τις Σ. 

Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ και Κουβέιτ. Με βάση τα αποτε-

λέσματα της έρευνας, φάνηκε ότι η Αίγυπτος πραγματο-

ποιεί σταδιακά βήματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, 

που αποκαθιστούν σταδιακά την εμπιστοσύνη των δι-

εθνών επενδυτών στη χώρα. Στο εν λόγω φετινό συνέδρι-

ο συμμετείχαν 173 διεθνείς επενδυτικοί όμιλοι και 518 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων από 255 επενδυτικούς ορ-

γανισμούς, που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συ-

νολικού ύψους $8 τρισ.    

 

Υπογραφή 4 συμφωνιών Αιγύπτου-Γαλλίας αξίας 

€60 εκατ. 

Όπως ανέφερε στα μέσα Μαρτίου ο οικονομικός Τύπος, 

η Αίγυπτος υπέγραψε με τη Γαλλία 4 συμφωνίες, για τη 

χρηματοδότηση από τη δεύτερη αναπτυξιακών δράσεων 

στους αιγυπτιακούς κλάδους ενέργειας, μεταφορών, 

υγειονομικής περίθαλψης και μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Αιγύπτια Υ-

πουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, 

ο Γάλλος Πρέσβης στην Αίγυπτο κ. Roumtier και η επι-

κεφαλής του Γραφείου της Agence Française de 

Développement στο Κάιρο κα Lafranchis, υπέγραψαν 

κοινή δήλωση για τη χρηματοδότηση πιστωτικής γραμ-

μής ύψους €50 εκατ. με σκοπό τη στήριξη μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων, διοικούμενων από γυναίκες, στην Αί-

γυπτο. 

 

10ο “Egypt Economic Forum” 2018 (Κάιρο, 

17/3/2018) 

Το Σάββατο 17/3 έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο 

του Καΐρου, το 10ο ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ Αιγύπτου 

(“Egypt Economic Forum”), που διοργάνωσε η εταιρεία 

συμβούλων Smart Vision, με τη συμμετοχή 800 περίπου 

επιχειρηματιών και επενδυτών από εννέα χώρες, με την 

παρουσία πλειάδας αξιωματούχων και στελεχών της αι-

γυπτιακής διοίκησης. Οι βασικές θεματικές ενότητες του 

φετινού φόρουμ περιέλαβαν το θεσμικό πλαίσιο επενδύ-

σεων και τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα, τα μεγάλα, 

εθνικής σημασίας αναπτυξιακά / κατασκευαστικά έργα, 

το μεγαλόπνοο, στρατηγικό κυβερνητικό πρόγραμμα 

“Egypt Vision 2030”, τη νέα νομοθεσία για την κεφαλαι-

αγορά, τις αναμενόμενες ιδιωτικοποιήσεις κρατικών ε-

ταιρειών μέσω διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο, 

την ψηφιακή οικονομία και την ένταξη ευρύτερων κοι-

νωνικών ομάδων σε αυτήν, όπως και στο χρηματοπιστω- 
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τικό σύστημα.  

 

Υπογραφή συμφωνίας πλαισίου Αιγύπτου-Ηνωμένων Εθνών για περίοδο 2018-2022 

Στις 18/3, υπεγράφη στο Κάιρο από την Υπουργό Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr και τον εκπρόσωπο 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα κ. Dictus, συμφωνία πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίο-

δο 2018-2022, συνολικού ύψους χρηματοδοτήσεων $1,2 δισ. Οι χρηματοδοτήσεις των Ηνωμένων Εθνών προς την 

Αίγυπτο θα επικεντρωθούν στους τομείς οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικής δικαιοσύνης, εν-

δυνάμωσης του κοινωνικού ρόλου και της χειραφέτησης των γυναικών, καθώς και βιώσιμης διαχείρισης των φυσι-

κών πόρων.  

 

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιλέγει 23 κρατικές εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 18/3, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει επιλέξει 23 κρατι-

κές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση ιδιωτικοποιήσεων μέσω διάθεσης μετοχών τους στο Χρημα-

τιστήριο (“State IPO Program”). Σύμφωνα με το Υπουργείο, η συνολική αξία των μετοχών των εταιρειών που θα 

διατεθεί στο Χρηματιστήριο ανέρχεται σε EGP80 δις, ενώ η συνολική αγοραία αξία των εταιρειών εκτιμάται σε 

EGP430 δισ. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου (EGX) μερίδια μεταξύ 

15% και 30% των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει για περίοδο 

μεταξύ 24 και 30 μηνών. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών που θα συμ-

μετάσχουν στο πρόγραμμα: 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  4  

Κλάδοι πετρελαίου & διυλιστηρίων Κλάδος πετροχημικής βιομηχανίας 

- Engineering for the Petroleum & Process 

Industries (ENPPI)  

- Sidi Kerir Petrochemicals Company 

- Egyptian Drilling Company - Egyptian Ethylene & Derivatives Company 

- Middle East Oil Refinery (MIDOR) - Abu Qir Fertilizers Company 

- Assiut Oil Refining Company (ASORC) - Al-Wadi for Phosphate Industries & Fertilizers 

Company 

- Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) - Methanex Corporation 

 - Egyptian Linear Alkyl Benzene (ELAB) 

  

Κλάδος μεταφορών & logistics Χρηματοπιστωτικός κλάδος 

- Alexandria Container & Cargo Holding 

Company 

- Housing & Development Bank 

- Port Said Container & Cargo Holding Company - Alex Bank (Bank of Alexandria) 

- Damietta Container & Cargo Holding Company - Banque du Caire 

 - E-Finance Company 

 - Misr Insurance Company 

  

Κλάδος ακινήτων Κλάδος καταναλωτικών αγαθών 

- Heliopolis Company for Housing & 

Development 

- Eastern Company 

- Madinet Nasr for Housing & Development 

(MNHD) 

 

  

Κλάδος μεταποίησης  

- Egypt Aluminum  

  

ΠΗΓΗ: ALEXBANK, THE WEEKLY, 19/3/2018 
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Αναμενόμενες κουβεϊτιανές επενδύσεις ύψους EGP5 

δισ. στη χερσόνησο Σινά 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, στα μέσα Μαρτίου η Υπουργός Επενδύσεων & 

Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr υπέγραψε πέντε συμφω-

νίες με το γενικό διευθυντή του Kuwait Fund for Arab 

Economic Development κ. Al-Bader, με σκοπό τη χρη-

ματοδότηση αναπτυξιακών έργων στη χερσόνησο του 

Σινά, με συνολικά κεφάλαια ύψους EGP5 δισ. (86,1   

εκατ. δηνάρια Κουβέιτ, περίπου $285 εκατ.). Στα έργα 

που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνονται η κατασκευή 

σήραγγας στο θέρετρο Sharm El-Sheikh, νέου αυτοκινη-

τοδρόμου που θα συνδέει το Σινά με την ηπειρωτική Αί-

γυπτο, αλλά και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων α-

νάπτυξης καλλιεργειών φοινίκων και κατασκευής εγκα-

ταστάσεων παραγωγής και τυποποίησης χουρμάδων. 

Επίσης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν εργασίες σημα-

τοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη βορειοανα-

τολική πλευρά της Αιγύπτου.        

 

Αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος στην 

Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε στο τέλος Μαρτίου το κρατικό ειδησεο-

γραφικό πρακτορείο MENA, το Υπουργείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης έχει πρόσφατα ολοκληρώσει την επεξεργα-

σία νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτι-

κού συστήματος, με βασικούς σκοπούς τη μείωση του 

δημοσιονομικού βάρους για το κράτος, την επίτευξη χρη-

ματοδοτικής βιωσιμότητας και αυτάρκειας, τη διατήρηση 

του κρατικού ρόλου όσον αφορά την αναδιανομή των 

εισοδημάτων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χρηματαγοράς στη χρηματο-

δότηση του συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Υπουργείου, σήμερα τα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία 

της Αιγύπτου πάσχουν από υψηλά, συσσωρευμένα χρό-

νια ελλείμματα. Το νέο νομοσχέδιο βασίζεται σε παλαιό-

τερο που είχε επεξεργαστεί το 2010 ο τότε Υπουργός 

Οικονομικών κ. Ghali, με σκοπό τον εξορθολογισμό του 

συστήματος συνταξιοδότησης και την εξασφάλιση αξιο-

πρεπών επιπέδων συντάξεων για όλους τους ασφαλισμέ-

νους. Στόχος της κυβέρνησης είναι η έγκριση του νομο-

σχεδίου το αργότερο έως τον προσεχή Ιούνιο, ούτως 

ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου οικο-

νομικού έτους (2017/18). Σύμφωνα με την αρμόδια Υ-

πουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Wali, το νομοσχέ-

διο στην παρούσα φάση έχει υποβληθεί στη Διεθνή Ορ-

γάνωση Εργασίας (ILO) για τελική επισκόπηση. Σημειώ-

νεται ότι με βάση το σημερινό σύστημα, η Αίγυπτος δια-

θέτει δύο μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, ένα για τους δη-

μοσίους υπαλλήλους και ένα για τους εργαζόμενους σε 

νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 

ενώ το συνταξιοδοτικό σύστημα χρηματοδοτείται από 

την κρατική National Investment Bank. Το τρέχον επεν-

δυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών ταμείων κρίνε-

ται μάλλον ως μη αποδοτικό, καθώς το συντριπτικά με-

γαλύτερο μέρος των τοποθετήσεών τους (92%) βρίσκεται  

στη National Investment Bank και το υπόλοιπο σε κρατι-

κά χρεόγραφα. 

Όπως εξήγησε η Υπουργός, η νέα νομοθεσία επιχειρεί να 

θέσει ελάχιστα ποσά συντάξεων για όλους τους ασφαλι-

σμένους και να συνδέσει τις όποιες αυξημένες συνταξιο-

δοτικές παροχές με τα επίπεδα των πραγματικών μισθών, 

ενώ το κράτος θα παραμείνει εγγυητής του συστήματος 

συντάξεων. Σύμφωνα με την Υπουργό, το τρέχον ασφα-

λιστικό σύστημα είναι μη προοδευτικό, υπό την έννοια 

ότι επιβαρύνει περισσότερο με εισφορές τους χαμηλόμι-

σθους, ενώ παράλληλα αποτυγχάνει να συλλέξει εισφο-

ρές από μεγάλη μερίδα υψηλόμισθων. Σημειώνεται ότι 

ενώ το αιγυπτιακό συνταξιοδοτικό σύστημα σχεδιάστηκε 

αρχικά με βάση το μοντέλο της «αυτοχρηματοδότησης», 

στην πράξη και με την πάροδο του χρόνου κατέστη μη 

βιώσιμο, καθώς βαθμιαία βασίστηκε ολοένα και περισ-

σότερο σε κρατικές χρηματοδοτήσεις προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τα αυξημένα του κόστη, που προέκυψαν 

από την αναντιστοιχία του επιπέδου των συντάξεων τόσο 

με το επίπεδο των κοινωνικών εισφορών που καταβάλ-

λουν οι εργαζόμενοι, όσο και με το πραγματικό κόστος 

ζωής, παράγοντες που δημιούργησαν την ανάγκη των 

κρατικών παρεμβάσεων. 

 

Απόφαση περί δημιουργίας νέας ελεύθερης ζώνης στο 

Νότιο Σινά 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Επενδύσεων 

& Διεθνούς Συνεργασίας στις 31/3, η αιγυπτιακή κυβέρ-

νηση έχει αποφασίσει τη δημιουργία νέας ελεύθερης ζώ-

νης στην περιοχή Nuweiba στο Νότιο Σινά, στο πλαίσιο 

της στρατηγικής της για οικονομική ανάπτυξη της Χερ-

σονήσου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ελευθέ-

ρων ζωνών στη χώρα σε 11 (έπειτα από την πρόσφατη, 

στο τέλος του 2017, απόφαση για προώθηση των διαδι-

κασιών ανάπτυξης ελεύθερης ζώνης επικεντρωμένης 

στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας, στην περιοχή Minya 

της Άνω Αιγύπτου).  

Σύμφωνα με χωριστή σχετική ανακοίνωση του κυβερνή-

τη της περιφέρειας Νοτίου Σινά, κ. Fouda, η νέα ελεύθε-

ρη ζώνη θα εκτείνεται σε 26 feddans, το εκτιμώμενο 

κόστος ανέρχεται σε $400 εκατ., ενώ οι κατασκευαστικές 

εργασίες θα διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια και θα πα-

ράσχουν 14 χιλ. ευκαιρίες για απασχόληση. Η ελεύθερη 

ζώνη θα περιλαμβάνει μονάδες ελαφράς βιομηχανίας, 

μονάδες παραγωγής / τυποποίησης τροφίμων και φαρμα-

κευτικών, μονάδες παραγωγής ιχθυηρών, καθώς επίσης 

εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η κατασκευή 

της νέας ελεύθερης ζώνης αναμένεται να χρηματοδοτη-

θεί τόσο από αιγυπτιακά κρατικά κονδύλια, όσο και από 

αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι επενδύσεις στην ελεύ-

θερη ζώνη θα υπόκεινται σε τριετή απαλλαγή του ημίσε-

ως του κόστους των επενδυτικών σχεδίων, όπως ανέφερε 

ο εγχώριος οικονομικός Τύπος. Σημειώνεται ότι οι λει-

τουργούσες στη χώρα 9 δημόσιες ελεύθερες ζώνες συνει-

σφέρουν κατά περίπου 24% στην ετήσια αξία των συνο-

λικών αιγυπτιακών εξαγωγών.    
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων για προσωρινά 

απασχολούμενους από τις τράπεζες    
Όπως ανέφερε στις αρχές Μαρτίου ο εγχώριος οικονομι-

κός Τύπος, οι τέσσερις αιγυπτιακές τράπεζες που μετέ-

χουν στο κρατικό πρόγραμμα έκδοσης πιστοποιητικών 

ασφάλισης (“Aman Certificates”) για προσωρινά και 

εποχικά απασχολούμενους, ήτοι οι National Bank of 

Egypt (NBE), Banque Misr, Banque du Caire και Agri-

cultural Bank of Egypt, διέθεσαν στις αρχές Μαρτίου 

στην αγορά πιστοποιητικά συνολικής αξίας EGP5,5 δισ. 

Η διάρκεια των ανωτέρω πιστοποιητικών ασφάλισης 

είναι τριετής, η απόδοση ανέρχεται σε 16% και η αξία 

εκάστου κυμαίνεται εναλλακτικά σε EGP500, 

EGP1.000, EGP1.500, EGP2.000 και EGP2.500. Για 

την έκδοσή τους δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γραφειο-

κρατικές διαδικασίες, ενώ το ύψος των μηνιαίων δό-

σεων δεν υπερβαίνει τις EGP20. Σημειώνεται ότι την 1η 

Μαρτίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi διέταξε την 

ολοκλήρωση του πλαισίου και των διαδικασιών για την 

ασφαλιστική κάλυψη των προσωρινά και εποχικά απα-

σχολούμενων στην Αίγυπτο εντός περιόδου 15 ημερών. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο αριθμός των άτυπα εργαζόμε-

νων στην Αίγυπτο εκτιμάται σε περίπου 15 εκατ. άτομα. 

 

Σε EGP67 δισ. ο δανεισμός προς μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις από Φεβρουάριο 2016  

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Κε-

ντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), το συνολικό ύψος των 

τραπεζικών δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

από το Φεβρουάριο 2016 έως σήμερα, ανέρχεται σε 

EGP67 δισ. (περίπου $3,81 δισ.). Σημειώνεται ότι το 

Φεβρουάριο 2016 η CBE ανακοίνωσε την εκκίνηση 

πρωτοβουλίας για τόνωση του τραπεζικού δανεισμού 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό εντός περιό-

δου τετραετίας το 20% των συνολικών τραπεζικών χο-

ρηγήσεων να κατευθύνονται προς τέτοιες επιχειρήσεις. 

Κατά τα στοιχεία, συνολικά 61.000 επιχειρήσεις έχουν 

επωφεληθεί έως σήμερα από την ως άνω πρωτοβουλία. 

Επιπλέον, η CBE έχει δεσμεύσει κεφάλαια ύψους 

EGP100 εκατ. εντός περιόδου πενταετίας για τη δημι-

ουργία κέντρων επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε συνερ-

γασία με το Nile University και με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών “coaching” σε αιγυπτιακές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Στόχος της CBE είναι η δημιουργία 40 

τέτοιων κέντρων έως το τέλος του 2018.       

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κυρώνει τη νέα νομοθεσία για 

την κεφαλαιαγορά 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ε-

πενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας στις 19/3, ο Αιγύ-

πτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε δια προεδρικού δια-

τάγματος την εγκριθείσα από το κοινοβούλιο στη διάρ-

κεια του Φεβρουαρίου, τροποποιημένη νομοθεσία για 

την κεφαλαιαγορά. Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας 

για την κεφαλαιαγορά διευκολύνουν την έκδοση 

“sukuk” (ομόλογα που παράγουν αποδόσεις με τρόπο 

που συμμορφώνεται με την ισλαμική σαρία), αυξάνουν 

την ικανότητα των επενδυτών να αντισταθμίζουν τους 

κινδύνους (συμβόλαια hedge), ενώ περιλαμβάνουν την 

εισαγωγή προθεσμιακών συναλλαγών (futures trading), 

τη σύσταση χρηματιστήριου εμπορευμάτων, την αύξηση 

των κυρώσεων για οικονομικά εγκλήματα, την ίδρυση 

ιδιωτικών χρηματιστηρίων και τη μείωση των τελών 

εισαγωγής στο χρηματιστήριο σε 0,002% από 0,005% 

ώστε να βοηθηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

να βρουν νέες πηγές χρηματοδότησης δια εισαγωγής 

τους στο χρηματιστήριο. Σημειώνεται ότι η βασική νο-

μοθεσία της Αιγύπτου που ρυθμίζει τη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς χρονολογείτο από το 1992 (Ν. 95/1992).  

 

Κύριοι δείκτες αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα 

(στοιχεία Νοεμβρίου 2017)  

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 

2017 οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς 

της οικονομίας εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 11,3% σε 

σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, ανερχόμενες συνολι-

κά σε EGP1,441 τρισ. Αύξηση κατά 20,3% σημείωσε, 

επίσης, το ύψος των συνολικών καταθέσεων στις τράπε-

ζες ως το τέλος Νοεμβρίου 2017 έναντι του Νοεμβρίου 

2016, φθάνοντας στα EGP3,258 τρισ. Το ύψος των τρα-

πεζικών τοποθετήσεων σε χρεόγραφα και έντοκα γραμ-

μάτια του δημοσίου παρουσιάστηκε στο εν λόγω χρονικό 

σημείο αυξημένο κατά 3,3% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο 

σε EGP1,652 τρισ., ενώ το ύψος των στοιχείων ενεργητι-

κού του αιγυπτιακού τραπεζικού τομέα εμφανίστηκε αυ-

ξημένο κατά 21,9% έναντι του Νοεμβρίου 2016 και α-

νήλθε σε EGP4,865 τρισ.  

 

Αναστολή πρωτοβουλίας CBE για χρηματοδότηση 

κεφαλαίου κίνησης   

Στο τέλος Μαρτίου, η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα 

(CBE) εξέδωσε οδηγίες στις εγχώριες τράπεζες να δια-

κόψουν την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων προς επι-

χειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της που είχε 

εγκαινιαστεί το Φεβρουάριο 2017 και προέβλεπε τη 

χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με επιτόκιο 12%. Αιτία της αναστολής 

των εν λόγω χρηματοδοτήσεων αποτελεί η πλήρης εξά-

ντληση των σχετικών κονδυλίων, συνολικού ύψους 

EGP10 δισ.      
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Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου μειώνει τα επιτό-

κια κατά 100 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός 

μειώνεται 

Μετά την περαιτέρω μείωση του ρυθμού ετήσιου πληθω-

ρισμού το Φεβρουάριο 2018 σε 14,4% και του βασικού 

πυρήνα του πληθωρισμού σε 11,88%, η Κεντρική Τράπε-

ζα της Αιγύπτου (CBE) μείωσε εκ νέου στις 29/3 τα βα-

σικά επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης. Το επιτόκιο κα-

ταθέσεων μίας ημέρας μειώθηκε στο 16,75% από 

17,75% και το επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας 

μειώθηκε στο 17,75% από 18,75%. Το βασικό επιτόκιο 

της Κεντρικής Τράπεζας και το προεξοφλητικό επιτόκιο 

μειώθηκαν επίσης κατά 100 μονάδες βάσης, στο 17,25%. 

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μείωση των βασικών 

επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα, επίσης κατά 100 

μονάδες βάσης, είχε λάβει χώρα στις 15 Φεβρουαρίου. 

Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο κε-

ντρικός δείκτης (EGX 30) του Χρηματιστηρίου Αιγύ-

πτου υποδέχθηκε θετικά τη νέα περικοπή του επιπέδου 

των επιτοκίων, ανοίγοντας την Κυριακή 1/4 με ισχυρή 

ανοδική τάση και φθάνοντας στις 10:30 π.μ. το επίπεδο 

των 17.642,5 μονάδων.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Συνέδριο τεχνολογιών πληροφορικής στην Αίγυπτο 

με τίτλο “Watan Rakmy”  

Στις αρχές Μαρτίου έλαβε χώρα στο Κάιρο το 5ο ετήσιο 

συνέδριο του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής με 

τίτλο “Watan Rakmy” (“Digital Homeland”), υπό την 

αιγίδα του Υπουργού Επικοινωνιών & Τεχνολογίας 

Πληροφορικής της Αιγύπτου, κ. Al-Kady. Στη διάρκεια 

του συνεδρίου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του κλά-

δου πληροφορικής και ψηφιακής οικονομίας στην Αί-

γυπτο ακολουθώντας επιτυχημένα παραδείγματα του 

εξωτερικού (λ.χ. Ντουμπάι), εισαγωγής νέων τεχνολο-

γιών που θα διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

καθώς και βελτίωσης της χρηματοδότησης των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Κεντρικό στόχο της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η ετήσια μεγέθυνση 

του ΑΕΠ του κλάδου πληροφορικής κατά 12,5%, ώστε 

να φθάσει να αντιπροσωπεύει εντός διαστήματος προσε-

χούς διετίας ποσοστό 8% του ΑΕΠ, έναντι τρέχοντος 

ποσοστού περί το 3,5%. Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση ετοιμάζει νέα νομοθετήματα με σκοπό τη 

ρύθμιση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλ-

λαγών, καθώς και την προστασία των δεδομένων, τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα για την απρόσκοπτη 

«άνθηση» του κλάδου πληροφορικής στη χώρα.     

 

Στο 50% του πληθυσμού ανέρχεται η διείσδυση του 

διαδικτύου στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της κα-

ναδικής διαδικτυακής πλατφόρμας Hootsuite, περίπου 

το 50% του αιγυπτιακού πληθυσμού (49,23 εκατ. 

άτομα) χρησιμοποιεί υπηρεσίες του διαδικτύου, ενώ 

ποσοστό 40% είναι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύω- 

σης (περίπου 39 εκατ. άτομα). Ταυτόχρονα, το ποσοστό 

διείσδυσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυ-

πτο ανέρχεται σε 102% (περίπου 100 εκατ. χρήστες), 

ενώ 35 εκατ. άτομα (ποσοστό 36%) είναι χρήστες μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητών τηλεφώνων.  

 

Επιχειρηματική εκδήλωση στο Κάιρο για την προ-

σέλκυση αιγυπτιακών επενδύσεων στην ελληνική 

αγορά ακινήτων (21.3.2018) 

Το απόγευμα της 21ης Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε 

σε αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου του Καΐρου Nile 

Ritz-Carlton επιχειρηματική εκδήλωση που διοργάνωσε 

το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου, με τη συμμετοχή τόσο του 

Enterprise Greece όσο και εκπροσώπων του ιδιωτικού 

τομέα, με αντικείμενο την προσέλκυση αιγυπτιακού ε-

πενδυτικού ενδιαφέροντος στον ελληνικό κλάδο ακινή-

των, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών ακινήτων 

και, ταυτόχρονα, την προβολή του προγράμματος 

“GOLDEN VISA”. Στην εκδήλωση μετείχαν συνολικά 

95 επιχειρήσεις και περίπου 135 άτομα.  

Στη διάρκεια του πρώτου μέρους της ημερίδας, που είχε 

μορφή συνεδρίου διάρκειας περίπου 2 ωρών, κατ’ αρχάς 

σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρέσβης της Ελλάδας 

στο Κάιρο κ. Διάμεσης, ενώ ακολούθησε συνοπτική 

παρουσίαση των διμερών οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου, καθώς και των προοπτικών 

περαιτέρω ενδυνάμωσής τους από τον προϊστάμενο του 

Γραφείου Ο.Ε.Υ., Γενικό Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Α΄ κ. Μα-

κρανδρέου. Ακολούθησε εκτενής παρουσίαση από τη 

Γενική Διευθύντρια Επενδύσεων του Enterprise Greece, 

κα Μιχαλοπούλου, αφ’ ενός των πρόσφατων θετικών 

εξελίξεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στο 

θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και στη συνακόλουθη 

άνοδο των επενδυτικών εισροών στη χώρα μας, καθώς 

και στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Ελλάδα ως 

επενδυτικός προορισμός, και αφ’ ετέρου στις ευκαιρίες 

που υπάρχουν για τους ξένους επενδυτές στην ελληνική 

αγορά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των τουριστι-

κών ακινήτων και στο ελληνικό πρόγραμμα “GOLDEN 

VISA”. Ακολούθησε παρουσίαση από τον Πρόεδρο της 

αιγυπτιακής πτέρυγας της International Real Estate Fed-

eration (FIABCI), που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες ε-

ταιρείες του κλάδου real estate στη χώρα, σχετικά με τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία των δύο χω-

ρών στον κλάδο ακινήτων και το ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η FIABCI Egypt για διευκόλυνση συνερ-

γασιών στον εν λόγω κλάδο. Ο συντονισμός των παρου-

σιάσεων πραγματοποιήθηκε από το Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. 

Α΄ κ. Γκάσιο.   

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, που είχε τη μορφή 

γεύματος επιχειρηματικής δικτύωσης, οι εκπρόσωποι 

του 8 ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ακινήτων και 

νομικών υπηρεσιών είχαν τη δυνατότητα να συναντη-

θούν με αιγυπτιακές επιχειρήσεις και να συζητήσουν 

μαζί τους τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών. Ε-

πιπλέον, τόσο η εκπρόσωπος του Enterprise Greece κα  
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Μιχαλοπούλου, όσο και εκπρόσωποι ελληνικών εται-

ρειών νομικών συμβούλων απάντησαν σε ερωτήσεις 

ενδιαφερόμενων Αιγυπτίων αναφορικά με το επενδυτικό 

θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες του ελληνικού 

προγράμματος “GOLDEN VISA”.   

Σημειώνεται ότι από αιγυπτιακής πλευράς, το κοινό της 

ημερίδας περιέλαβε εταιρείες real estate με διεθνή προ-

σανατολισμό, real estate developers με έμφαση στα οι-

κιστικά και τουριστικά κατασκευαστικά projects, συμ-

βούλους του κλάδου κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, κα-

τασκευαστικές και τεχνικές / μελετητικές εταιρείες, ε-

πενδυτικές τράπεζες και ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία με 

προσανατολισμό στις επενδύσεις στον κλάδο ακινήτων, 

νομικούς συμβούλους / δικηγορικά γραφεία, καθώς και 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (διαχείρισης ξενο-

δοχειακών μονάδων και μεγάλων τουριστικών συγκρο-

τημάτων, μεγάλους τουριστικούς πράκτορες κ.α.).    

 

Αιγυπτιακές επιχειρηματικές αποστολές στην Αφρική 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, στα 

μέσα Μαρτίου μικρή (επταμελής) επιχειρηματική από-

στολή διοργανωθείσα από την Αιγυπτιακή Ομοσπονδία 

Βιομηχανιών (Federation of Egyptian Industries – FEI) 

επισκέφθηκε τη Ρουάντα, όπου πραγματοποίησε συνα-

ντήσεις με 150 εγχώριες επιχειρήσεις των κλάδων ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας, δομικών υλικών, βιομηχα-

νίας, κατεργασίας δέρματος, παραγωγής ετοίμων ενδυ-

μάτων, εκτυπώσεων και συσκευασίας, και συνήψε συμ-

φωνίες συνεργασίας στους κλάδους παραγωγής τροφί-

μων, συσκευασίας και χημικών προϊόντων. Σύμφωνα με 

τη FEI, τον Απρίλιο σχεδιάζεται συνδυασμένη αιγυπτια-

κή επιχειρηματική αποστολή, αποτελούμενη από 20 βιο-

μηχανικούς ομίλους, που θα επισκεφθεί την Ουγκάντα 

και την Τανζανία, προς ανάπτυξη νέων συνεργασιών.    

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Εγκαινίαση της πρώτης φάσης της νέας πόλης του 

Ελ Αλαμέιν από τον Πρόεδρο 

Την 1η Μαρτίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαι-

νίασε επίσημα την πρώτη φάση της νέας πόλης του Ελ 

Αλαμέιν, στην περιφέρεια Matrouh στη βορειοδυτική 

ακτή της Αιγύπτου, εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους 

EGP2 δισ. Η νέα, υπό κατασκευή, πόλη καταλαμβάνει 

έκταση περίπου 48 χιλ. feddans, αναμένεται να στεγάσει 

πάνω από 1 εκατ. κατοίκους και έχει συνολικό εκτιμώ-

μενο επενδυτικό κόστος EGP40 δισ. Η πρώτη φάση της, 

την οποία εγκαινίασε ο κ. Al Sisi, έχει έκταση 8.000 

στρεμμάτων και περιλαμβάνει οικισμό οικολογικών 

προδιαγραφών (“Eco-City”) που θα τροφοδοτείται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ επίσης θα διαθέτει 

ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικούς χώρους και χώρους 

αναψυχής, καθώς και κατοικίες, διεθνές τουριστικό κέ-

ντρο, πανεπιστήμιο με τμήματα εφαρμοσμένων επιστη-

μών, μέγαρο όπερας, βιβλιοθήκη και μουσείο. Σύμφωνα 

με στοιχεία του Υπουργείου Οικιστικής Ανάπτυξης, η 

πρώτη φάση κατασκευής της νέας πόλης, που εκτελείται 

από 21 κατασκευαστικούς ομίλους, αναμένεται να ολο-

κληρωθεί έως το 2020 και να ικανοποιήσει τις στεγαστι-

κές ανάγκες περίπου 400 χιλ. κατοίκων.  

Η κατασκευή της νέας πόλης εντάσσεται στο πλαίσιο 

του ευρύτερου σχεδιασμού της αιγυπτιακής κυβέρνησης 

για δημιουργία νέων πόλεων, μεταξύ των οποίων η Νέα 

Διοικητική Πρωτεύουσα, με στόχο τη μετεγκατάσταση 

πληθυσμού και την αντιμετώπιση της συμφόρησης στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας.  Η κατασκευή της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν 

περιλαμβάνει επίσης έργα ανάπτυξης δημόσιας παρα-

λίας μήκους 14 χλμ. (σε εξέλιξη), κατασκευής πεζογε-

φυρών, καθώς και αναβάθμισης οδικών συνδέσεων, κυ-

ρίως με την Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή 

Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων (New Urban Commu-

nities Authority-NUCA), η νέα πόλη θα περιλαμβάνει 

16 ξενοδοχειακές μονάδες και resorts, αθλητικές εγκα-

ταστάσεις, θέατρα και κινηματογράφους, επιχειρηματι-

κό κέντρο, καθώς και κέντρο επιστημονικής έρευνας. 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, πέραν των εγχώ-

ριων κατασκευαστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται 

στα έργα δημιουργίας της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν 

(μεταξύ των οποίων οι Arab Contractors, Egyptian Con-

tracting Company και το τεχνικό τμήμα του Στρατού), 

φαίνεται ότι υφίσταται αρκετά έντονο επενδυτικό ενδια-

φέρον από ομίλους του εξωτερικού (κυρίως γαλλικούς 

και εμιρατινούς). 

 

Ειδήσεις από την αιγυπτιακή αγορά ακινήτων 

Όπως δήλωσε στις αρχές Μαρτίου ο Υπουργός Οικιστι-

κής Ανάπτυξης κ. Madbouly, η Αρχή Νέων Αστικών 

Κοινοτήτων (New Urban Communities Authority-

NUCA) ενέκρινε πρόσφατα τους πολεοδομικούς σχε-

διασμούς 18 συνολικά μεγάλων οικιστικών έργων σε 8 

νέες πόλεις ανά την Αίγυπτο. Τα έργα αυτά θα εκτελε-

στούν σε συνολικές εκτάσεις 2.375 feddans (1 feddan = 

4.200 τετρ. μέτρα, ήτοι περίπου 9,97 εκατ. τετρ. μέτρα), 

προσφέροντας πάνω από 15.000 άμεσες και έμμεσες 

νέες θέσεις εργασίας. Τα εν λόγω οικιστικά έργα αφο-

ρούν τις περιοχές New Cairo, 6th of October City, Ha-

dayek October, Obour, Sheikh Zayed, EL Shorouk, New 

Sohag και New Assiut.   

Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο αιγυπτιακός κα-

τασκευαστικός όμιλος Master Builders Group (MBG) 

ξεκίνησε πρόσφατα την υλοποίηση μεγάλου έργου δη-

μιουργίας 1.500 οικιστικών μονάδων και 50 κτιρίων σε 

έκταση 40-50 feddans στη Νέα Διοικητική Πρωτεύου-

σα, με τίτλο “Pukka”. Ο όμιλος MBG προσδοκά έσοδα 

πλησίον του EGP1 δισ. από τις πωλήσεις ακινήτων μετά 

την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου. Σύμφω-

να με τον όμιλο, το συνολικό επενδυτικό κόστος των 

τεσσάρων φάσεων του έργου ανέρχεται σε EGP4 δισ., 

ενώ η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αναμέ-

νεται να φθάσει τα 4 έτη. Τα κτιριακά έργα πρόκειται να 

καταλάβουν ποσοστό 22,5% της συνολικής επιφάνειας, 

ενώ το υπόλοιπο 77,5% θα καλυφθεί από κατασκευές 

πράσινων χώρων, χώρων αναψυχής, εμπορικού κέντρου 
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και πλατειών.     

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Μαρ-

τίου, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να 

διαθέσει κονδύλια ύψους EGP460 εκατ. (περίπου $26 

εκατ.) από το πλεόνασμα της NUCA, έως το τέλος του 

τρέχοντος οικονομικού έτους, στην Εθνική Αρχή Πόσι-

μου Ύδατος & Αποχέτευσης (NOPWSD) προκειμένου 

να συνεχίσει τις εργασίες της αναβάθμισης / επέκτασης 

σε 51 μονάδες επεξεργασίας νερού στις περιφέρειες της 

Άνω Αιγύπτου. 

Όπως δήλωσε εξάλλου ο διευθύνων σύμβουλος του με-

γάλου αιγυπτιακού ομίλου real estate developers “6th 

October Development & Investment Co.” (SODIC), το 

ύψος των κεφαλαίων που θα επενδυθούν το 2018 στα 

μεγάλα κατασκευαστικά έργα που έχει αναλάβει ο 

όμιλος θα ανέλθει σε EGP3,2 δισ. (περίπου $182 εκατ.), 

έναντι EGP1,8 δισ. το 2017. Η SODIC στοχεύει σε ύψος 

εσόδων από πωλήσεις ετοιμοπαράδοτων ακινήτων το 

2018 σε EGP8,7 δισ. (περίπου $495 εκατ.), έναντι εσό-

δων ύψους EGP5,7 δισ. το 2017. Η SODIC εκτιμά ότι 

στη διάρκεια του 2018 πρόκειται να παραδώσει 1.048 

κτιριακές μονάδες, ελαφρώς λιγότερες από τις 1.151 

μονάδες που παρέδωσε το 2017. Τέλος, σύμφωνα με τον 

διευθύνοντα σύμβουλό της, η SODIC έχει υποβάλει 

προσφορές για συμμετοχή σε 4 επενδυτικά σχέδια με 

σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε συνολικές 

εκτάσεις 2.054 feddans, τα 3 εκ των οποίων στη Sheikh 

Zayed City (στα περίχωρα του Καΐρου) και το 1 στην 

περιοχή της 6th of October City. 

 

Επενδύσεις ύψους EGP500 δισ. δια συμπράξεων δη-

μόσιου & ιδιωτικού τομέα 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Υπουργού Οικιστι-

κής Ανάπτυξης κ. Madbouly στο πλαίσιο του 4ου συνε-

δρίου του κατασκευαστικού κλάδου (“Builders of Egypt 

IV Forum”) που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου, το συ-

νολικό ύψος των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα 

ανά την επικράτεια της χώρας δια συμπράξεων του δημό-

σιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), ανέρχεται σε 

EGP500 δισ. (περίπου $28,5 δισ.). Κατά τον κ. Mad-

bouly, οι εν λόγω συμπράξεις έχουν βοηθήσει να ανα-

ζωογονηθεί ο κλάδος των κατασκευών και η αγορά ακι-

νήτων στην Αίγυπτο, ενώ ο Υπουργός αναφέρθηκε σε 

επερχόμενη, τρίτη φάση του προγράμματος ΣΔΙΤ, που θα 

περιλαμβάνει έργα αξιοποίησης γαιών στις περιοχές New 

Alamein, New Mansoura, 6th of October City, Sheikh 

Zayed και Δυτικού Δέλτα του Νείλου.  

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος παραχωρεί κρατική γη για τη 

δημιουργία του New Alamein 

Στα μέσα Μαρτίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi 

εξέδωσε διάταγμα δια του οποίου εγκρίνει τη διάθεση 

κρατικών γαιών με σκοπό τη δημιουργία της νέας πόλης 

του Ελ Αλαμέιν, στην περιφέρεια Matrouh, στη βορειο-

δυτική ακτή της χώρας. Επιπλέον, ο κ. Al Sisi εξέδωσε 

προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη σύσταση επιτρο-

πής, υπό τον προεδρικό εκπρόσωπο, αρμόδιο για τα εθ-

νικά και στρατηγικού χαρακτήρα έργα, κ. Ibrahim Mah-

lab, με σκοπό τη διάθεση γαιών στην περιφέρεια του 

Βορείου Σινά, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδια-

σμού για ανάπτυξή της και απεμπλοκή της από την επιρ-

ροή ακραίων ισλαμικών οργανώσεων. 

 

Ο Π/Θ κ. Ismail εγκαινιάζει την επιχειρηματική συ-

νοικία της νέας πρωτεύουσας 

Στις 18/3 ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail έθεσε το θεμέλιο 

λίθο της επιχειρηματικής συνοικίας της υπό κατασκευή 

Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας. Στην τελετή παρέστη-

σαν ο Υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly, ο 

Πρόεδρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τη Νέα Διοικη-

τική πρωτεύουσα κ. Abdeen, ο Πρέσβης της Κίνας στο 

Κάιρο, καθώς και αξιωματούχοι του μεγάλου κρατικού 

κινεζικού κατασκευαστικού ομίλου China State Con-

struction Engineering Corporation (CSCEC) που θα ε-

κτελέσει τα κατασκευαστικά έργα. Σύμφωνα με δηλώ-

σεις του κ. Ismail, τα έργα περιλαμβάνουν την κατα-

σκευή 20 ουρανοξυστών –μεταξύ των οποίων ο υψηλό-

τερος στην Αφρική, ύψους 385 μέτρων- καθώς και 

άλλων κτιρίων με χώρους γραφείων, συνολικού εκτιμώ-

μενου επενδυτικού κόστους $3 δισ., το 85% του οποίου 

θα χρηματοδοτηθεί από δανειακά κεφάλαια κινεζικών 

τραπεζών. Το 15% του κόστους θα καλυφθεί από την 

Αρχή Νέων Αστικών Κοινοτήτων (New Urban Commu-

nities Authority-NUCA), ενώ το υπόλοιπο θα αποπληρω-

θεί εντός περιόδου 10 ετών από την ολοκλήρωση των 

κατασκευαστικών έργων, με περίοδο χάριτος 36 έως 42 

μηνών. Η επιφάνεια της επιχειρηματικής συνοικίας κα-

λύπτει 1,71 εκατ. τετρ. μέτρα, ενώ αυτή θα περιλαμβάνει 

επίσης 12 επιχειρηματικά συγκροτήματα, 5 συγκροτήμα-

τα κατοικιών και 2 ξενοδοχειακές μονάδες. 

 

Παρουσία αιγυπτιακού κλάδου real estate στην 

έκθεση των Καννών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, μικρού με-

γέθους αλλά έντονη υπήρξε η πρώτη αιγυπτιακή παρου-

σία στη φετινή έκδοση της μεγάλης διεθνούς έκθεσης 

του κλάδου ακινήτων, “MIPIM 2018”, που έλαβε χώρα 

στις Κάννες στο διάστημα 13-16 Μαρτίου, καθώς ο Υ-

πουργός Οικιστικής Ανάπτυξης, κ. Madbouly, προέβη 

σε παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών στον αιγυ-

πτιακό κλάδο ακινήτων, ιδιαίτερα με την ευκαιρία της 

υλοποίησης σειράς μεγάλων οικιστικών έργων στη χώ-

ρα, όπως εκείνα της δημιουργίας νέων πόλεων (Νέα Δι-

οικητική Πρωτεύουσα, New Alamein City, New Man- 
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soura City, Sheikh Zayed κ.α.). Επρόκειτο για την πρώ-

τη, περιορισμένου μεγέθους αιγυπτιακή παρουσία στην 

εν λόγω μεγάλη διεθνή έκθεση του κλάδου ακινήτων, 

ενώ προγραμματίζεται για του χρόνου μεγάλη αιγυπτια-

κή συμμετοχή ώστε να αναδειχθούν τα οικιστικά προ-

γράμματα τόσο του αιγυπτιακού κράτους, όσο και των 

ιδιωτικών ομίλων real estate developers στη χώρα.     

 

Κοινοπραξία Orascom-εμιρατινού ομίλου αναλαμβά-

νει έργα αεροδρομίου Fujairah 

Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, κοινοπραξία του με-

γάλου αιγυπτιακού κατασκευαστικού ομίλου Orascom 

Construction Industries και του εμιρατινού ομίλου Al-

Sahraa ανέλαβε στο τέλος Μαρτίου την εκτέλεση έργων 

ανάπτυξης του αεροδρομίου Fujairah στα ΗΑΕ, εκτιμώ-

μενου κόστους $180 εκατ. Το μερίδιο της Orascom στα 

εν λόγω έργα, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή 

βασικών υποδομών, όπως νέου πύργου ελέγχου, την ε-

πέκταση του υφιστάμενου αεροδιαδρόμου και την προσ-

θήκη νέου αεροδιαδρόμου έκτακτης ανάγκης, καθώς επί-

σης την εγκατάσταση όλων των τηλεπικοινωνιακών συ-

στημάτων του αεροδρομίου, ανέρχεται σε 60%.      

 

Ο όμιλος Al-Futtaim (ΗΑΕ) θα επενδύσει EGP30 δισ. 

σε εμπορικό κέντρο στο Κάιρο 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντος συμ-

βούλου της αιγυπτιακής θυγατρικής του, Ashraf Ezz Ed-

din, ο μεγάλος εμιρατινός όμιλος Al-Futtaim, ο οποίος 

έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται σειρά εμπορικών 

κέντρων, καθώς και τις υπεραγορές της αλυσίδας Carre-

four στην Αίγυπτο, σχεδιάζει να αυξήσει το συνολικό 

επίπεδο των επενδυμένων κεφαλαίων του στο μεγάλο 

εμπορικό κέντρο “Cairo Festival City” στα περίχωρα του 

Καΐρου (περιοχή New Cairo) σε EGP30 δισ. (περίπου 

$1,7 δισ.) έως το έτος 2023. Κατά τον κ. Ezz Eddin, η 

συνολική επιφάνεια του “Cairo Festival City” -το οποίο 

περιλαμβάνει και ζώνες πολυτελών κατοικιών και χώρων 

γραφείων- ανέρχεται σε 3 εκατ. τετρ. μέτρα, εκ των ο-

ποίων περίπου 350 χιλ. καλύπτονται από καταστήματα 

και γραφεία, 1,1 εκατ. από κατοικίες και 41 χιλ. από ξε-

νοδοχειακές εγκαταστάσεις. 

 

Διοργάνωση έκθεσης κλάδου αγοράς ακινήτων CITY-

SCAPE EGYPT 

Στο διάστημα 28-31/3 έλαβε χώρα στο νέο διεθνές εκθε-

σιακό κέντρο Καΐρου (Egypt International Exhibition 

Centre – EIEC) η  7η έκδοση της έκθεσης του αιγυπτια-

κού κλάδου ακινήτων CITYSCAPE EGYPT με την συμ-

μετοχή 64 επιχειρήσεων κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, 

real estate developers, συμβουλευτικών εταιρειών αγορα-

πωλησιών ακινήτων, συμπληρωματικών κτηματομεσιτι-

κών υπηρεσιών κλπ. Τα εγκαίνια της φετινής CITY-

SCAPE κήρυξε ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικιστικής Ανάπ-

τυξης κ. Madbouly ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων 

στη σημασία των συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιω-

τικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστεί το σημαντικό οικι- 

στικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο οφείλεται στην εκ-

ρηκτική αύξηση του πληθυσμού. Στη φετινή CITY-

SCAPE μετείχαν μεταξύ άλλων, ορισμένοι κυπριακοί 

όμιλοι κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, με σκοπό την α-

νάπτυξη συνεργασιών στην Αίγυπτο για προσέλκυση 

επενδυτικών κεφαλαίων.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Επανέναρξη φορτώσεων σαουδαραβικού αργού πε-

τρελαίου στην Αίγυπτο 

Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος στις αρχές Μαρτίου, ο 

μεγάλος σαουδαραβικός πετρελαϊκός όμιλος Saudi 

Aramco έχει επανεκκινήσει από τον Ιανουάριο τρέχοντος 

έτους τις φορτώσεις αργού πετρελαίου με αποδέκτες αι-

γυπτιακά διυλιστήρια, έπειτα από απρόσμενη διακοπή 

των εν λόγω φορτώσεων κατά το τελευταίο δίμηνο του 

2017. 

 

Ειδήσεις από τον κλάδο φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του κλαδικού Τύ-

που, ο αιγυπτιακός όμιλος Egyptian Fajr Natural Gas Co. 

έχει ξεκινήσει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσι-

κού αερίου, μήκους 55 χλμ., στην Ιορδανία. Ο εν λόγω 

αγωγός θα μεταφέρει αέριο από τα βόρεια της χώρας στις 

ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, ενώ η λειτουργία 

του αναμένεται να ξεκινήσει το 2020. 

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον εγχώριο κλαδικό Τύ-

πο, με βάση την προοπτική σημαντικότατης αύξησης της 

εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, αλλά και με την 

πρόσφατη σύνδεση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

με το δίκτυο, εκτιμάται πως η Αίγυπτος δεν πρόκειται να 

εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τους πλωτούς σταθμούς 

αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αε-

ρίου (FSRU) πλησίον του λιμένα της Ain Sokhna στην 

περιοχή του Σουέζ, ήδη από τα μέσα του τρέχοντος 

έτους.    

 

Η Αίγυπτος ιδρυτικό μέλος της International Solar 

Alliance 

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker, 

η Αίγυπτος κατέστη το 61ο ιδρυτικό μέλος της Interna-

tional Solar Alliance (ISA), δια της υπογραφής της σχε-

τικής συμφωνίας πλαισίου στο Κάιρο στις 10/3, παρου-

σία του Πρέσβη της Ινδίας στην Αίγυπτο κ. Bhat-

tacharyya. Σημειώνεται ότι η ISA αποτελεί διεθνή πρω-

τοβουλία για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας σε 

παγκόσμιο επίπεδο και την κινητοποίηση διεθνών επεν-

δυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων ηλια-

κής ενέργειας. Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει επί του 

παρόντος 61 μέλη, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά 

και ανεπτυγμένες, όπως οι Γαλλία και Αυστραλία. 
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Έναρξη παραγωγής αερίου από τα κοιτάσματα της 

BP στο Δυτικό Δέλτα 

Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρε-

λαίου, η παραγωγή από τα νέα κοιτάσματα στις περιοχές 

Γκίζα και Fayoum, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης α-

νάπτυξης της περιοχής παραχώρησης της BP στο Δυτικό 

Δέλτα αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος του τρέ-

χοντος έτους. Τα εν λόγω δύο κοιτάσματα εκτιμάται ότι 

θα παράγουν μεταξύ 500 και 700 εκατ. κ.π. αερίου ημε-

ρησίως. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η BP ξεκίνησε επί-

σης την παραγωγή φυσικού αερίου από την πρώτη φάση 

του κοιτάσματος Atoll, που βρίσκεται στα ανοικτά βο-

ρείως της Δαμιέττης, νοτίως του κοιτάσματος Zohr, 

στην περιοχή παραχώρησης στο Ανατολικό Δέλτα του 

Νείλου. Κατά το Υπουργείο, η εκκίνηση της παραγωγής 

από το κοίτασμα Atoll πραγματοποιήθηκε επτά μήνες 

νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και με εξοι-

κονόμηση 1/3 του αρχικώς προϋπολογισθέντος κόστους. 

Σημειώνεται επίσης ότι η έναρξη παραγωγής από τα 

κοιτάσματα Taurus και Libra στο Δυτικό Δέλτα, επίσης 

από την BP, το Μάιο 2017, είχε λάβει χώρα οκτώ μήνες 

νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.  

 

Απόφαση του ιταλικού ενεργειακού ομίλου ENI για 

εκχώρηση πρόσθετου μεριδίου κοιτάσματος Zohr 

Όπως ανέφερε στις αρχές Μαρτίου ο αιγυπτιακός οικο-

νομικός Τύπος, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI, βα-

σικός μέτοχος του υπεράκτιου οικοπέδου παραχώρησης 

Shorouk, βορείως της Αλεξάνδρειας, εντός του οποίου 

βρίσκεται το άρτι εγκαινιασθέν γιγαντιαίο κοίτασμα 

Zohr, αποφάσισε την εκχώρηση πρόσθετου μεριδίου 

10% του Shorouk στον όμιλο Mubadala Petroleum, θυ-

γατρικό του μεγάλου εμιρατινού κρατικού  επενδυτικού 

ομίλου του Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, 

έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος $934 εκατ. Σημειώνε-

ται ότι σήμερα ο όμιλος ENI κατέχει μερίδιο 60% του 

οικοπέδου Shorouk, αφού το 2016 εκχώρησε διαδοχικά 

μερίδια στους ομίλους BP και Rosneft, οι οποίοι κατέ-

χουν 10% και 30% του οικοπέδου, αντίστοιχα. Η συμ-

φωνία της ENI με τη Mubadala, προκειμένου να οριστι-

κοποιηθεί, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις 

αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές. Σημειώνεται εξάλλου ότι 

στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση 

της ημερήσιας παραγωγής από το κοίτασμα Zohr στο 

επίπεδο των 700 εκατ. κ.π. έως τον προσεχή Μάιο, από 

το τρέχον επίπεδο των περίπου 350 εκατ. κ.π. ημερη-

σίως. 

Συμφωνία κατασκευής αιολικού πάρκου στον Κόλπο 

Σουέζ 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, στις αρχές 

Μαρτίου υπογράφηκε –παρουσία του Αιγύπτιου Π/Θ κ. 

Ismail- συμφωνία για την κατασκευή αιολικού πάρκου 

στην περιοχή Gabal El Zayt στον Κόλπο του Σουέζ. Η 

συμφωνία υπογράφηκε από την κρατική εταιρεία διανο-

μής ηλεκτρικής ενέργειας (Egyptian Electricity Trans-

mission Company - EETC) και κοινοπραξία ιαπωνικών 

και γαλλικών ομίλων με το μεγάλο αιγυπτιακό κατα-

σκευαστικό όμιλο Orascom. Το αιολικό πάρκο θα κατα-

σκευαστεί με τη μέθοδο “Build-Operate-Own” (“BOO”), 

θα διαθέτει παραγωγική ισχύ 250 MW, θα αντιπροσω-

πεύει περίπου το 1/3 της συνολικά παραγόμενης ισχύος 

από αιολικές πηγές στην Αίγυπτο και θα απαιτήσει επεν-

δύσεις συνολικού εκτιμώμενου ύψους $400 εκατ. Το αιο-

λικό πάρκο αναμένεται να τεθεί σε πειραματική λειτουρ-

γία και σύνδεση με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο ως τα 

μέσα του 2019, και σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος 

του ιδίου έτους. 

Σημειώνεται εξάλλου ότι στις 13/3 ξεκίνησε –παρουσία 

του Υπουργού Ηλεκτρισμού κ. Shaker- η λειτουργία της 

πρώτης μονάδας παραγωγής ηλιακής ενέργειας, με την 

επωνυμία “Infinity”, εκ των 32 συνολικά μονάδων που 

θα αποτελούν το υπό δημιουργία γιγαντιαίο ηλιακό πάρ-

κο Benban, στην Άνω Αίγυπτο. Τα επίσημα εγκαίνια της 

μονάδας θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα 

από τον πρόεδρο της χώρας, κ. Al Sisi.   

 

Ο όμιλος BP ετοιμάζεται να πωλήσει πετρελαϊκά κοι-

τάσματα αξίας $1 δισ.  

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο εγχώριος οικονομικός Τύ-

πος, ο μεγάλος βρετανικός όμιλος BP, που δραστηριο-

ποιείται έντονα στην έρευνα και αξιοποίηση υδρογοναν-

θράκων στην Αίγυπτο, ετοιμάζεται να πωλήσει πετρε-

λαϊκά κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται σε ώριμη φάση 

ανάπτυξης, κυρίως στην περιοχή του Κόλπου Σουέζ, 

προσδοκώντας συνολικά έσοδα ύψους $1 δισ. Σύμφωνα 

με κλαδικές πηγές, η BP προτίθεται να πωλήσει άμεσα 

το μερίδιό της στον όμιλο GUPCO (Gulf of Suez Petro-

leum Company, κοινοπραξία της BP με την αιγυπτιακή 

κρατική εταιρεία πετρελαίου EGPC), εκτιμώμενης αξίας 

$500 εκατ. Στόχο του ομίλου BP αποτελεί η επανεπέν-

δυση των αναμενόμενων εσόδων σε έργα ανάπτυξης 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τα οποία παρουσιάζουν 

εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τη στρατη-

γική θεώρηση της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο όμιλος 

BP κατέχει μερίδιο 10% του οικοπέδου Shorouk (όπου 

περιλαμβάνεται το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου 

Zohr), ενώ επίσης έχει αναπτύξει κοιτάσματα αερίου 

τόσο στο Δυτικό Δέλτα (Taurus, Libra, Γκίζα, Fayoum), 

όσο και στο Ανατολικό (κοίτασμα Atoll).         
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Στα 5,4 δισ. κ.π. η ημερήσια παραγωγή φυσικού αε-

ρίου το Φεβρουάριο 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε 

ο κλαδικός Τύπος, η αιγυπτιακή ημερήσια παραγωγή 

φυσικού αερίου στη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2018 

ανήλθε σε πλησίον των 5,4 δισ. κ.π. Οι εκτιμήσεις για το 

τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους (τέλος Ιουνίου) 

ανεβάζουν το ύψος της ημερήσιας παραγωγής σε επίπε-

δα πλησίον των 6 δισ. κ.π., προφανώς εξαιτίας των 

προβλέψεων περί άμεσης αύξησης της παραγωγής από 

το άρτι εγκαινιασθέν γιγαντιαίο κοίτασμα Zohr στο επί-

πεδο των 700 εκατ. κ.π. ημερησίως έως το τέλος Απρι-

λίου. Όπως εξάλλου σημείωσε ο κλαδικός Τύπος, η Αί-

γυπτος πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, τον Απρίλιο 

2018, νέες εργασίες γεώτρησης προς περαιτέρω ανάπτυ-

ξη του υπεράκτιου οικοπέδου παραχώρησης του Δυτι-

κού Δέλτα, στις βόρειες ακτές της χώρας, με σκοπό την 

αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου.   

 

Παραγωγή & κατανάλωση πετρελαίου, εισαγωγές 

βουτανίου τον Ιανουάριο 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, η εγχώ-

ρια κατανάλωση πετρελαιοειδών εμφάνισε τον Ιανουάριο 

2018 μείωση κατά 11,76% έναντι του περσινού Ιανουα-

ρίου, φθάνοντας τους 2,896 εκατ. τόνους. Τον Ιανουάριο 

2018, η εγχώρια κατανάλωση diesel μειώθηκε ελαφρότα-

τα εξάλλου κατά 0,43% έναντι του περσινού Ιανουαρίου. 

Από την άλλη πλευρά, η εγχώρια παραγωγή πετρελαιοει-

δών αυξήθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους 

κατά 0,79% σε ετήσια βάση, ενώ εκείνη πετρελαίου die-

sel μειώθηκε κατά 8,73% έναντι του Ιανουαρίου 2017, 

ανερχόμενη σε 554 χιλ. τόνους.  

Επίσης, παρά τη σχετικά αξιόλογη αύξηση του επιπέδου 

εγχώριας παραγωγής βουτανίου κατά 9% μεταξύ Ιανουα-

ρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018, οι αιγυπτιακές εισαγω-

γές βουτανίου αυξήθηκαν κατά 19% στη διάρκεια της 

ιδίας περιόδου, ανερχόμενες σε 260,8 χιλ. τόνους τον 

Ιανουάριο 2018 (έναντι 219,2 χιλ. τόνων τον Ιανουάριο 

2017).  

 

Εργασίες ανάπτυξης του κοιτάσματος Zohr από τον 

όμιλο Schneider Electric  

Όπως ανέφερε στο τέλος Μαρτίου ο κλαδικός Τύπος, ο 

μεγάλος γαλλικός όμιλος Schneider Electric, που δρα-

στηριοποιείται στον κλάδο διαχείρισης ενέργειας και αυ-

τοματισμού, έχει ολοκληρώσει τις ηλεκτρομηχανικές 

εργασίες του, συνολικής αξίας $73,88 εκατ., στο πλαίσιο 

της πρώτης φάσης ανάπτυξης του γιγαντιαίου κοιτάσμα-

τος Zohr, παρέχοντας τον εξοπλισμό των φρεάτων για 

την άντληση αερίου από το κοίτασμα. Σύμφωνα με τα 

δημοσιεύματα, η Schneider διαπραγματεύεται στην πα-

ρούσα φάση τους οικονομικούς όρους της συμμετοχής 

της στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Zohr, εκτιμώμενης 

αξίας εργασιών ύψους $30,78 εκατ., οι οποίες αναμένε-

ται να έχουν ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο 2018. 

Στις 15 KWh η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην 

Αίγυπτο τον Ιανουάριο 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του Υ-

πουργείου Ηλεκτρισμού, το επίπεδο παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας στην Αίγυπτο κατέγραψε τον Ιανουάριο 

τρέχοντος έτους ελαφρά άνοδο (0,67%) σε ετήσια βάση, 

ανερχόμενο σε 15 KWh, έναντι 14,9 KWh τον Ιανουάριο 

2017. Από την άλλη, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο 

Ηλεκτρισμού, το επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης ηλε-

κτρικού ρεύματος διήλθε περίοδο διακυμάνσεων στη δι-

άρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2017.  

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Απόφαση για μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας 

ρυζιού 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Άρδευσης & 

Υδάτινων Πόρων κ. Abdel-Aty στις αρχές του τρέχο-

ντος έτους, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε τη μεί-

ωση των εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

καλλιέργεια ρυζιού κατά τη φετινή καλλιεργητική περί-

οδο (Μάιος-Σεπτέμβριος 2018) κατά άνω του 50%, από 

το επίπεδο των 1,7 εκατ. feddans σε αυτό των 724,2 χιλ. 

feddans, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού. Με βάση 

την απόφαση, η καλλιέργεια ρυζιού θα επιτραπεί μόνον 

στις αιγυπτιακές περιφέρειες του Δέλτα του Νείλου 

(Kafr El-Sheikh, Sharqia, Damietta, Dakahlia, Beheira, 

Alexandria, Ismailia, Port Said and Gharbia), ενώ θα 

απαγορευθεί στις περιφέρειες Άνω Αιγύπτου, Σουέζ, 

Νοτίου Σινά, Matrouh, Qalyubeya, Menofia, Καΐρου και 

Γκίζας, με τους ενδεχόμενους παραβάτες να αντιμετωπί-

ζουν αυστηρά πρόστιμα. Σύμφωνα με οικονομικά δημο-

σιεύματα, οργανώσεις ρυζοκαλλιεργητών απηύθυναν 

επιστολή κατά της απόφασης στο Υπουργείο Γεωργίας, 

ενώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Αιγυ-

πτιακών Βιομηχανιών (FEI), δεν πρόκειται για την πρώ-

τη φορά που η κυβέρνηση λαμβάνει τέτοιου είδους από-

φαση, η οποία ωστόσο είτε έχει στην πράξη αγνοηθεί 

από τους καλλιεργητές, ή έχει ανακληθεί στη συνέχεια 

από την ίδια την κυβέρνηση. Κατά τον οικονομικό Τύ-

πο, η κυβερνητική απόφαση στοχεύει, πέραν της εξοικο-

νόμησης υδάτινων πόρων και στην εξισορρόπηση του 

εγχώριου ισοζυγίου, όπου η προσφορά υπερέβη το 2017 

την κατανάλωση κατά 1 εκατ. τόνους.  

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε συνέχεια της εν θέμα-

τι ανακοίνωσης, οι τιμές διάθεσης του λευκού ρυζιού 

από τους εγχώριους ορυζόμυλους αυξήθηκαν πρόσφατα 

από EGP6.500 σε EGP8.000 ανά τόνο. Κατά το κρατικό 

ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA παρατηρούνται δια-

κυμάνσεις στις τιμές του εγχώρια διατιθέμενου ρυζιού, 

καθώς ορισμένοι παραγωγοί και ιδιοκτήτες ορυζόμυλων 

έσπευσαν αρχικά να διοχετεύσουν μεγάλες ποσότητες 

ρυζιού στην αγορά ώστε να επωφεληθούν από την ως 

άνω περιγραφείσα άνοδο των τιμών, ενώ άλλοι κατά-

κρατούν συστηματικά αποθέματα ρυζιού ώστε να επω-

φεληθούν από ενδεχόμενες πρόσθετες μελλοντικές αυ-

ξήσεις τους. Το πρακτορείο MENA επισημαίνει ότι γε- 
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νικά παρατηρείται επιφυλακτικότητα των εγχώριων ε-

μπορικών οίκων να προβούν σε αγοραπωλησίες ρυζιού, 

δεδομένων των διακυμάνσεων της τιμής του.          

 

Προσπάθειες για εξαίρεση Αιγύπτου από αμερικανι-

κούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, στο 

πλαίσιο αιγυπτιακής επιχειρηματικής αποστολής αποτε-

λούμενης από 35 εταιρείες, υπό το Αμερικανικό Εμπορι-

κό Επιμελητήριο Αιγύπτου (“Door-Knock Mission”) 

που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ στο διάστημα 11-16/3, κατα-

βάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί εξαί-

ρεση των αιγυπτιακών εταιρειών από τους δασμούς στις 

εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που προτίθεται να 

επιβάλει η αμερικανική Διοίκηση. Σύμφωνα με τα δημο-

σιεύματα, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας κ. Kabil ετοιμάζεται να υποβάλει σχετικό υπόμνη-

μα στην αμερικανική πλευρά, ελπίζοντας στο να εξαιρε-

θεί η Αίγυπτος, μεταξύ 12 ακόμη χωρών, από τους προ-

ωθούμενους από την αμερικανική Διοίκηση δασμούς, με 

το σκεπτικό ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές προϊόντων χά-

λυβα και αλουμινίου προς ΗΠΑ δεν υπερβαίνουν ετη-

σίως το 0,5% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών 

των εν λόγω ειδών.              

 

Σε $1,287 δισ. ο όγκος εμπορίου Αιγύπτου-χωρών 

EFTA to 2017  

Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Ε-

μπορίου & Βιομηχανίας, ο όγκος των εμπορικών συναλ-

λαγών μεταξύ Αιγύπτου και χωρών EFTA (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) ανήλθε το 2017 σε 

$1,287 δισ., με τις μεν αιγυπτιακές εξαγωγές να ανέρ-

χονται σε $485 εκατ., τις δε εξαγωγές των χωρών EFTA 

προς την Αίγυπτο σε πλησίον των $800 εκατ. Σημειώνε-

ται ότι η Αίγυπτος διαθέτει από το 2007 σε ισχύ συμφω-

νία ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες EFTA.      

 

Περαιτέρω σύσφιγξη οικονομικών & εμπορικών σχέ-

σεων Αιγύπτου-ΗΑΕ  

Στις 17/3 έλαβε χώρα στο Κάιρο μεικτή επιτροπή οικο-

νομικής συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και ΗΑΕ, στην 

οποία συμπροέδρευαν ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομη-

χανίας κ. Kabil (από αιγυπτιακής πλευράς) και ο Υπουρ-

γός Οικονομίας Sultan Bin Saeed Al-Mansouri (από εμι-

ρατινής πλευράς). Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονο-

μικός Τύπος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ενίσχυση 

της συνεργασίας και της μεταξύ τους επικοινωνίας με 

σκοπό την περαιτέρω σύσφιγξη των εμπορικών τους 

σχέσεων, καθώς και την από κοινού υλοποίηση σειράς 

αναπτυξιακών έργων. Επίσης, συμφώνησαν στην εκατέ-

ρωθεν άρση εμπορικών εμποδίων, καθώς και στην υπο-

γραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα προδιαγρα-

φών και προτύπων, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

συμμετοχή σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που 

οργανώνουν οι αρμόδιες αιγυπτιακές και εμιρατινές αρ-

χές. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η οριστικοποίηση και υ-

πογραφή στο άμεσο μέλλον συμφωνίας διοικητικής συ-

νεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών των δύο χω- 

ρών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Tarek 

Kabil, το 2017 τα ΗΑΕ αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ει-

σαγωγέα αιγυπτιακών προϊόντων, με τις αιγυπτιακές 

εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα να ανέρχονται σε $2,5 

δισ. Κατά τον κ. Kabil, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 

έχει αυξηθεί στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κατά 

20%. Επιπλέον, τα ΗΑΕ αποτελούν τον κορυφαίο ξένο 

επενδυτή στην Αίγυπτο, σε stock επενδυμένων κεφα-

λαίων στα $6,2 δισ. Σύμφωνα με δήλωση του Εμιρατι-

νού Υπουργού Οικονομίας, υφίσταται έντονο επενδυτι-

κό ενδιαφέρον για την Αίγυπτο από μεγάλους επιχειρη-

ματικούς ομίλους των ΗΑΕ, που μπορεί να οδηγήσει σε 

διπλασιασμό των εμιρατινών επενδύσεων στη χώρα.     

 

Σύνοδος αφρικανικών κρατών για υπογραφή συμφω-

νίας ελευθέρου εμπορίου 

Στο διάστημα 17-21/3 πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύ-

ουσα της Ρουάντα, Κιγκάλι, έκτακτη σύνοδος κορυφής 

αφρικανικών κρατών, με σκοπό την υπογραφή συμφω-

νίας για την απελευθέρωση του εμπορίου και την εγκα-

θίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ τους 

(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA). Στη 

σύνοδο, η Αίγυπτος εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό 

Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil. Σύμφωνα με την ι-

στοσελίδα της Αφρικανικής Ένωσης, 44 κράτη, από τα 

55 συνολικά μέλη της Ένωσης, υπέγραψαν στις 21/3 το 

κείμενο της συμφωνίας. Κατά την Αφρικανική Ένωση, η 

συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει ενιαία αγορά α-

γαθών και υπηρεσιών συνολικού πληθυσμού 1,2 δισ. 

ανθρώπων και συνδυασμένου ΑΕΠ ύψους άνω των $3,4 

τρισ., με ελεύθερη κυκλοφορία επιχειρηματιών και επεν-

δυτικών κεφαλαίων και εγκαθίδρυση τελωνειακής 

ένωσης.    

 

Σε $2,09 δισ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές χρυσού και πο-

λύτιμων λίθων το 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αι-

γυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων (FEDCOC), η 

αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών χρυσού, κοσμημάτων 

και πολύτιμων λίθων στη διάρκεια του 2017 ανήλθε σε 

$2,09 δισ., μειωμένη κατά περίπου 19% έναντι εκείνης 

του 2016 ($2,5 δισ.). Μεγαλύτερος αποδέκτης των αιγυ-

πτιακών εξαγωγών εν λόγω ειδών το 2017 ήταν τα ΗΑΕ 

($1,6 δισ., έναντι $1,5 δισ. το 2016). Άλλες κύριες χώρες 

αποδέκτες των αιγυπτιακών εξαγωγών των κλάδων χρυ-

σού, κοσμήματος και πολύτιμων λίθων το 2017 υπήρξαν 

οι Ελβετία ($267 εκατ., μείωση 35%), Λίβανος ($94   

εκατ., μείωση 68%) και Σ. Αραβία ($10 εκατ., μείωση 

77%). Εκπρόσωποι των εν λόγω κλάδων ανέφεραν ως 

βασικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2016/17 και που ενδεχομένως εξη-

γούν την πτώση των εξαγωγών, αφ’ ενός την αδυναμία 

πραγματοποίησης επαρκών εισαγωγών πρώτων υλών 

λόγω της έλλειψης συναλλάγματος με αποτέλεσμα οι 

λιγοστές ποσότητες αυτών να επαρκούν μόνο για την 

κάλυψη της εγχώριας αγοράς, και αφ’ ετέρου την εφαρ-

μογή του ΦΠΑ στις πωλήσεις που έχει ανοίξει, όπως ι-

σχυρίστηκαν, την πόρτα στη φοροδιαφυγή, την υποβάθ- 
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μιση της ποιότητας και την παραποίηση σημάτων πιστο-

ποίησης από πολλές επιχειρήσεις των ως άνω κλάδων.          

 

Άνοδος αιγυπτιακών εξαγωγών τσιμέντου τον Ιανουά-

ριο κατά 79% 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στο τέλος Μαρ-

τίου το αιγυπτιακό συμβούλιο εξαγωγέων δομικών υλι-

κών (ECBM), η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών τσιμέ-

ντου στη διάρκεια του Ιανουαρίου τρέχοντος έτους κα-

τέγραψε άνοδο κατά 79% έναντι του Ιανουαρίου 2017, 

ανερχόμενη σε $7 εκατ. (έναντι $4 εκατ. πέρσι). Μεγάλες 

αυξήσεις καταγράφηκαν τον Ιανουάριο 2018 στις αιγυ-

πτιακές εξαγωγές τσιμέντου προς Υεμένη ($1,3 εκατ., 

+194%), Κένυα ($1,9 εκατ., +6.630%), Λιβύη ($829 χιλ., 

+69%), Ιορδανία ($598 χιλ., +594%) και Ν. Αφρική ($77 

χιλ., +28%). Από την άλλη, μειώσεις κατέγραψαν οι αι-

γυπτιακές εξαγωγές τσιμέντου προς τη Σ. Αραβία ($891 

χιλ., -25%) και τις ΗΠΑ ($467 χιλ., -61%).   

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Κυβερνητική έγκριση για ρωσική βιομηχανική ζώνη 

στο Σουέζ 

Σύμφωνα με τον εγχώριο Τύπο, στις 7/3 το αιγυπτιακό 

υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε συμφωνία για την εγκα-

θίδρυση ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή του 

Ανατολικού Port Said, εντός της Οικονομικής Ζώνης της 

Διώρυγας Σουέζ, συνολικής επενδυτικής αξίας $7 δισ. Η 

ρωσική βιομηχανική ζώνη αναμένεται να κατασκευαστεί 

σε έκταση 5,25 τετρ. χλμ., εκ των οποίων 2,8 τετρ. χλμ. 

θα καταλαμβάνουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ η 

λοιπή έκταση θα περιλαμβάνει οικιστικές και εμπορικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και χώρους αναψυχής για τους 

εργαζόμενους. Η ρωσική βιομηχανική ζώνη εκτιμάται 

πως θα δημιουργήσει περί τις 35.000 νέες θέσεις εργα-

σίας. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το επενδυτικό 

σχήμα Russian Direct Investment Fund (RDIF), καθώς 

και από αιγυπτιακούς τραπεζικούς ομίλους. Οι τρεις φά-

σεις κατασκευής της ρωσικής βιομηχανικής ζώνης ανα-

μένεται να έχουν ολοκληρωθεί το έτος 2031. 

 

Η Αίγυπτος διαθέτει 119 βιομηχανικές ζώνες επενδυ-

τικής αξίας EGP700 δισ. 

Όπως δήλωσε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με 

τίτλο “7th Sustainable Industrial Areas” που έλαβε χώρα 

στο Κάιρο στο διάστημα 6-7/3 αξιωματούχος της αιγυ-

πτιακής Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA), σε ο-

λόκληρη την αιγυπτιακή επικράτεια υπάρχουν 119 βιο-

μηχανικές ζώνες οι οποίες υπάγονται στην εποπτεία της 

εν λόγω Αρχής, με συνολική αξία επενδυμένων κεφα-

λαίων EGP700 δισ. (πλησίον των $40 δισ.). 

 

 

 

 

 

Εγκαινίαση μονάδας οπτικών ινών στην Badr City 

Στις αρχές Μαρτίου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Τεχνολο-

γίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών κ. El-Kady εγκαι-

νίασε νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής οπτικών ινών 

στην Badr City, στα περίχωρα του Καΐρου. Η εν λόγω 

βιομηχανική μονάδα δημιουργήθηκε από κοινοπραξία 

του αιγυπτιακού ομίλου τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών 

HitekNOFAL και του κινεζικού ομίλου Hengtong 

Group που ειδικεύεται σε ηλεκτρικά και τηλεπικοινω-

νιακά δίκτυα, απαίτησε επενδύσεις συνολικού ύψους 

$30 εκατ. σε τρεις φάσεις και διαθέτει παραγωγική δυ-

ναμικότητα 8.000 χλμ. καλωδίων οπτικών ινών ετησίως. 

Η δημιουργία της νέας μονάδας εντάσσεται στο πλαίσιο 

του σχεδιασμού της αιγυπτιακής κυβέρνησης και της 

κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, Telecom Egypt, 

για αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων χάλκινων τηλε-

πικοινωνιακών καλωδίων από καλώδια οπτικών ινών. 

 

Η IDA προσκαλεί developers για ανάπτυξη βιομηχανι-

κών ζωνών 

Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

MENA, η αιγυπτιακή Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης 

(IDA) αναμένεται στο προσεχές διάστημα να προκηρύξει 

διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σε ομίλους “industrial 

developers” έργων αναβάθμισης και αξιοποίησης βιομη-

χανικών γαιών συνολικής έκτασης 3 εκατ. τετρ. μέτρων, 

εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2018. Οι εν λόγω γαίες 

βιομηχανικής χρήσης βρίσκονται στις περιοχές Borg El-

Arab (πλησίον της Αλεξάνδρειας), Sadat City 

(περιφέρεια Menofia) και Fayoum και έχουν έκταση 1 

εκατ. τετρ. μέτρων σε εκάστη εξ αυτών. Ο διαγωνισμός 

εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποιούμενου μεγαλόπνοου 

προγράμματος της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την α-

νάπτυξη βιομηχανικών ζωνών και τη δημιουργία νέων, 

ενώ, όπως ανέφερε το MENA, από το ξεκίνημα του εν 

λόγω προγράμματος έχουν συσταθεί ή αναβαθμιστεί 12 

βιομηχανικές ζώνες ανά τη χώρα, συνολικής επιφάνειας 

15 εκατ. τετρ. μέτρων, που περιλαμβάνουν 983 βιομηχα-

νικές μονάδες και 168 εγκαταστάσεις βοηθητικών / συ-

μπληρωματικών υπηρεσιών, με συνολικές επενδύσεις 

ύψους EGP25 δισ. (περίπου $1,42 δισ.). Κατά τον Υ-

πουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Kabil, μεσοπρόθεσ-

μος στόχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι η ανάπτυ-

ξη και αξιοποίηση βιομηχανικών γαιών συνολικής 

έκτασης έως 60 εκατ. τετρ. μέτρων έως το 2020. Σημειώ-

νεται ότι, σύμφωνα πάντοτε με το MENA, η IDA έχει 

αιτηθεί από την κυβέρνηση τη διάθεση κονδυλίων ύψους 

EGP1 δισ. για την ανάπτυξη και αναβάθμιση βιομηχανι-

κών γαιών στην Άνω Αίγυπτο.     
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Ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλάδο αυτοκινητοβιο-

μηχανίας  

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, η 

κορεατική KIA Motors υπέγραψε συμφωνία με τον αι-

γυπτιακό όμιλο Egyptian International Trading & Agen-

cies Company (EIT), η οποία προβλέπει την επένδυση 

κεφαλαίων ύψους EGP4,2 δισ. στην ανάπτυξη νέας 

γραμμής συναρμολόγησης αυτοκινήτων, εντός της προ-

σεχούς πενταετίας. Τα κεφάλαια που αναμένεται να ε-

πενδυθούν από την κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία 

κατά το πρώτο έτος εκτιμώνται σε EGP262 εκατ. 

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο εγχώριος κλαδικός Τύπος, 

αντιπροσωπεία της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας 

Renault επισκέφθηκε την Αίγυπτο, προκειμένου να διε-

ρευνήσει, σε συνεργασία με τον τοπικό διανομέα της, 

Egyptian International Motors (EIM), τη δυνατότητα συ-

ναρμολόγησης αυτοκινήτων στη χώρα. 

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία 

της διεθνούς οργάνωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας 

(International Organization of Motor Vehicle Manufac-

turers), η Αίγυπτος κατατάσσεται 39η παγκοσμίως το 

2017 από την άποψη όγκου παραγωγής, παράγοντας συ-

νολικά 36.640 οχήματα έναντι 36.230 το 2016. Η εν λό-

γω αύξηση οφείλεται στην άνοδο κατά 5,47% του αριθ-

μού παραχθέντων φορτηγών (σε 26.670 το 2017, από 

25.300 το 2016), ενώ από την άλλη πλευρά, η παραγωγή 

επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 8,8% (από 

10.930 το 2016, σε 9.970 το 2017). 

 

Διεθνής χρηματοδότηση επέκτασης μονάδας διύλισης 

στην Αλεξάνδρεια (AMOC) 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του κλαδικού Τύ-

που, η κρατική εταιρεία παραγωγής ορυκτελαίων, καυσί-

μων και υποπροϊόντων πετρελαίου στην Αλεξάνδρεια, 

Alexandria Mineral Oils Company (AMOC), προχώρησε 

σε συμφωνία με πέντε διεθνείς και εγχώριους χρηματο-

δοτικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικούς ομίλους, 

μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι International Finance 

Corporation (IFC) του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας 

και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυ-

ξης (EBRD), προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη σκο-

πούμενη αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεών 

της, εκτιμώμενου κόστους $500 εκατ. Κατά τον κλαδικό 

Τύπο, η εταιρεία βρισκόταν εδώ και καιρό σε συνομιλίες 

με πάνω από δέκα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι σχετι-

κές τεχνικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 

του Απριλίου. Οι εγκαταστάσεις της AMOC παράγουν 

σήμερα καύσιμα, ορυκτέλαια, υγροποιημένο αέριο πε-

τρελαίου (LPG), νάφθα, βουτάνιο, καθώς και υποπροϊό-

ντα πετρελαίου, κυρίως κερί παραφίνης προς εξαγωγή.   

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση και επέκταση των διυλι-

στηρίων της AMOC εμπίπτει στο σχεδιασμό της αιγυ-

πτιακής κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό των μονάδων 

του κλάδου με σκοπό την παραγωγή προϊόντων πετρε-

λαίου υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και τον περιο-

ρισμό του μεριδίου των απλών καυσίμων επί του συνό- 

λου της παραγωγής των εγχώριων διυλιστηρίων, με χρο-

νικό ορίζοντα έως το 2021. Σημειώνεται επίσης ότι η 

AMOC συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 23 κρατικών επι-

χειρήσεων που αναμένεται να ιδιωτικοποιηθούν μερικώς, 

δια της διάθεσης μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αιγύ-

πτου.   

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Διαγωνισμός για κατασκευή σιδηροδρομικής γραμ-

μής που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Με-

σόγειο 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετα-

φορών κ. Arafat, η αιγυπτιακή κυβέρνηση σκοπεύει, στη 

διάρκεια του δευτέρου ημίσεως του 2018, να αναθέσει 

την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής για συρμούς 

υψηλής ταχύτητας, η οποία θα συνδέει την Ερυθρά Θά-

λασσα με τις μεσογειακές ακτές της χώρας, στο πλαίσιο 

δημόσιου διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η γραμμή θα 

συνδέει το θέρετρο Ain Sokhna στις ακτές της Ερυθράς 

ανατολικά του Καΐρου, με το Ελ Αλαμέιν, στη μεσο-

γειακή ακτή της Αιγύπτου, δυτικά της Αλεξάνδρειας. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, 10 διεθνούς βεληνεκούς ε-

ταιρείες μετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς 

ωστόσο να δοθούν σχετικές λεπτομέρειες.    

 

Νομικά προβλήματα για τα ιδιωτικά δίκτυα μεταφο-

ράς επιβατών Uber & Careem 

Στις 20/3, το διοικητικό δικαστήριο του Καΐρου έκανε 

δεκτή σειρά προσφυγών από οργανώσεις ιδιοκτητών 

ταξί, που ζητούσαν την άμεση και πλήρη αναστολή των 

δραστηριοτήτων των δύο ιδιωτικών δικτύων μεταφοράς 

επιβατών στην Αίγυπτο, Uber (συμφερόντων ΗΠΑ) και 

Careem (συμφερόντων ΗΑΕ-Ντουμπάι). Σύμφωνα με 

τις προσφυγές, οι δραστηριότητες των εν λόγω δικτύων 

είναι παράνομες, αφού χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μη 

εγκεκριμένων-πιστοποιημένων οχημάτων και οδηγών. 

Σημειώνεται ότι η εξάπλωση των δύο ως άνω δικτύων 

στην Αίγυπτο ευνοήθηκε από το 2014 και έπειτα, ως μία 

αξιόπιστη εναλλακτική στη χρήση του εξαιρετικά χαμη-

λής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου ταξί της 

χώρας.     

Σύμφωνα πάντως με οικονομικά δημοσιεύματα της 

31/3, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε επί της αρχής 

νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση από το τέ-

λος του 2017 και το οποίο προωθήθηκε επειγόντως για 

συζήτηση και ψήφιση, με σκοπό τη νομοθετική ρύθμιση 

των υπηρεσιών ιδιωτικής μεταφοράς επιβατών δια της 

χρήσης ειδικού λογισμικού στη χώρα, σε μία προσπά-

θεια «γεφύρωσης» των νομικών κενών που υπάρχουν 

σήμερα, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία 

ιδιωτικών δικτύων όπως τα Uber και Careem, που απει-

λήθηκε από την ως άνω απόφαση του διοικητικού δι-

καστηρίου του Καΐρου. Σύμφωνα με την Υπουργό Επεν-

δύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, βασικό στόχο 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελεί η εδραίωση στα-

θερού και θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη 

χώρα, που θα παρέχει νομικές εγγυήσεις στους ξένους  
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επενδυτές. Όπως ανέφεραν οικονομικά δημοσιεύματα, η 

κα Nasr ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα το δίκτυο Uber 

θα ξεκινήσει να παρέχει στην Αίγυπτο και υπηρεσίες 

μεταφοράς επιβατών μέσω λεωφορείων.  

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Πρωτοβουλία νέας Υπουργού Τουρισμού για τόνωση 

των εισροών τουριστών 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η νέα -

ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο- Αιγύπτια 

Υπουργός Τουρισμού κα El-Mashat ξεκινά εμπεριστα-

τωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με σκοπό την ανα-

μόρφωση του αιγυπτιακού τουριστικού προϊόντος και 

την τόνωση των εισερχόμενων τουριστικών ροών από 

το εξωτερικό, με στόχο την αποκατάσταση του τουρι-

σμού ως βασικού πυλώνα της οικονομίας της χώρας και 

κύριας πηγής εισροής ξένου συναλλάγματος. Σύμφωνα 

με τα δημοσιεύματα, η Αιγύπτια Υπουργός διεξήγε προ-

καταρκτική σύσκεψη με Πρέσβεις ξένων χωρών, κατά 

την οποία συζητήθηκαν αφ’ ενός οι προοπτικές ανάπτυ-

ξης συνεργασιών στον τομέα του τουρισμού και αφ’ 

ετέρου αμοιβαίες προτάσεις για την ενίσχυση των εξερ-

χόμενων τουριστικών ρευμάτων από χώρες του εξωτερι-

κού προς την Αίγυπτο. Η κα Al Mashat σκοπεύει επίσης 

να δημιουργήσει ομάδα νεανικών στελεχών εντός του 

Υπουργείου Τουρισμού, η οποία θα ασχοληθεί με νέους 

τρόπους ανάπτυξης του κλάδου στη χώρα.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής 

Αρχής Προώθησης Τουρισμού, ο εγχώριος τουριστικός 

κλάδος στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016/17 

μεγεθύνθηκε κατά 30% έναντι των προηγουμένων ετών, 

με την πλειονότητα των εισερχόμενων τουριστών να 

προέρχεται από τη Γερμανία, την Ουκρανία και τη Σ. 

Αραβία, αλλά και αξιόλογες αυξήσεις της εισερχόμενης 

τουριστικής κίνησης από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Σύμ-

φωνα εξάλλου με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού (UNWTO), έως τον Οκτώβριο 2017 είχαν 

επισκεφθεί την Αίγυπτο 7 εκατ. τουρίστες, αποφέροντας 

έσοδα ύψους $5,5 δισ.    

 

Αξιόλογη αιγυπτιακή συμμετοχή στη διεθνή τουρι-

στική έκθεση Βερολίνου 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, πάνω από 

100 αιγυπτιακοί τουριστικοί όμιλοι συμμετείχαν στη δι-

εθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου (ITB Berlin, 7-

11/3), συμπεριλαμβανομένων αντιπροσωπειών της αι-

γυπτιακής ομοσπονδίας ξενοδοχείων και τουριστικών 

πρακτόρων, της ομοσπονδίας τουριστικών επιμελητη-

ρίων της χώρας και του εθνικού αερομεταφορέα,      

EgyptAir. Το αιγυπτιακό εθνικό περίπτερο κατέλαβε επι-

φάνεια 1.125 τετρ. μέτρων. Της αιγυπτιακής εθνικής 

συμμετοχής ηγήθηκαν οι Υπουργοί Τουρισμού κα El-

Mashat και Πολιτικής Αεροπορίας κ. Fathi, ο επικεφαλής 

της Αιγυπτιακής Αρχής Προώθησης Τουρισμού και οι 

κυβερνήτες των περιφερειών Νοτίου Σινά και Ερυθράς 

Θάλασσας. Η Υπουργός Τουρισμού κα El-Mashat χαρα- 
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κτήρισε την αιγυπτιακή συμμετοχή ως μοναδική ευκαι-

ρία για την αναβάθμιση της εικόνας του αιγυπτιακού 

τουριστικού προϊόντος και της χώρας γενικότερα, καθώς 

και την αποκατάσταση της δεσπόζουσας θέσης της Αι-

γύπτου μεταξύ των κύριων τουριστικών προορισμών 

διεθνώς. Σύμφωνα με την κα El-Mashat, η Αίγυπτος θα 

διατηρήσει το υφιστάμενο σύστημα κινήτρων που προ-

σφέρει σε αεροπορικές εταιρείες με προορισμό τη χώρα. 

Σημειώνεται ότι η Γερμανία αποτελεί την κυριότερη 

χώρα προέλευσης ξένων τουριστών που επισκέπτονται 

την Αίγυπτο, ακολουθούμενη με βάση τα στοιχεία του 

2017 από τις Ουκρανία και Σ. Αραβία, ενώ η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση διεξάγει «εκστρατεία» προκειμένου να επα-

ναπροσελκύσει στη χώρα εισερχόμενη τουριστική κίνη-

ση από χώρες όπως οι Ρωσία και Βρετανία, η οποία τα 

τελευταία έτη έχει παρουσιάσει έντονη πτωτική τάση 

κυρίως εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση 

ασφάλειας στην Αίγυπτο.   

 

Σύσταση τριμερούς ομάδας εργασίας για αξιοποίηση 

συμφωνίας για κρουαζιέρες 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αιγύπτιας Υπουργού Του-

ρισμού κας El-Mashat, στο περιθώριο της διεθνούς του-

ριστικής έκθεσης του Βερολίνου (ITB Berlin, 7-11/3), 

αποφασίστηκε μεταξύ των Υπουργών της τριμερούς συ-

νεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, κ.κ. Κουντουρά, 

Λακκοτρύπη και El-Mashat, η σύσταση μεικτής ομάδας 

εργασίας με σκοπό την αξιοποίηση του πρωτοκόλλου 

τριμερούς συνεργασίας για την ενίσχυση της κρουαζιέ-

ρας στην Ανατ. Μεσόγειο που είχε υπογραφεί μεταξύ 

των τριών πλευρών στο πλαίσιο της τριμερούς Συνάντη-

σης Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου που έλαβε 

χώρα στη Λευκωσία στο τέλος Νοεμβρίου 2017. Η εν 

λόγω ομάδα πρόκειται να μελετήσει το ποια λιμάνια στις 

τρεις χώρες διαθέτουν τις πλέον βιώσιμες προοπτικές 

για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. Οι τρεις Υπουργοί 

συμφώνησαν επίσης την εκκίνηση κοινής εκστρατείας 

για την προώθηση συνδυασμένων τουριστικών πακέτων 

για τις τρεις χώρες, ενώ ανακοίνωσαν την εκκίνηση κοι-

νού προγράμματος για την προώθηση του θαλάσσιου 

τουρισμού με σκάφη αναψυχής (“yacht tourism”). 

 

Σημεία ανάκαμψης του αιγυπτιακού κλάδου τουρι-

σμού 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο με-

γάλος διεθνής ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook, ο αριθ-

μός των κρατήσεων με προορισμό την Αίγυπτο για την 

προσεχή τουριστική περίοδο «καλοκαίρι-φθινόπωρο-

χειμώνας 2018», εμφανίζεται αυξημένος κατά 50% 

έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  

Επιπλέον, ο ρωσικός εθνικός αερομεταφορέας Aeroflot 

ανακοίνωσε στα μέσα Μαρτίου την επανέναρξη των πτή-

σεών του μεταξύ Μόσχας και Καΐρου από τις 11/4. Οι 

πτήσεις της Aeroflot θα ανέρχονται σε αρχική φάση σε 3 

εβδομαδιαίως, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου (12/6 έως 2/7) θα αυξηθούν σε 

μία πτήση ημερησίως, προκειμένου να καλυφθεί η ανα-

μενόμενη αυξημένη ζήτηση.  
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Σημειώνεται ότι η επανέναρξη των πτήσεων της Aeroflot 

πρόκειται να λάβει χώρα κατόπιν σχετικής διμερούς συμ-

φωνίας που υπεγράφη στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, κα-

θώς και υπογραφής του σχετικού διατάγματος από το 

Ρώσο Πρόεδρο κ. Putin στις αρχές Φεβρουαρίου τρέχο-

ντος έτους, κατόπιν εκπλήρωσης από αιγυπτιακής πλευ-

ράς των προδιαγραφών ασφάλειας στις αερομεταφορές 

και τα αεροδρόμια που είχε θέσει η Ρωσία. 
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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  

 
 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Event: Africa Food Manufacturing Exhibition  
Duration: 21-23/4/2018  
Tel.: +(20) 100 061 1032 (Alex Hawkes, Exhibition Manager) 

Website, e-mail: 
http://www.africa-foodmanufacturing.com, afmex-

po@informa.com, Alex.Hawkes@informa.com  

Organizer : Informa Co. 

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

Convention and Exhibition Center  

Event: Egy Medica Exhibition  

Duration: 3-5/5/2018  
Tel.: +(202) 2082-2109, 20822137 +(20) 122-3104305 

Fax: (+202) 2082-2108 

Website, e-mail: 
http://www.egymedica.com, info@egymedica.com, mar-

keting@egymedica.com     

Organizer : Green Land Exhibitions & Conferences 

Hall No.: Cairo International Convention & Exhibition Center  

Event: Super Market Exhibition  
Duration: 10-13/5/2018   
Tel.: +(202) 2794-7227 – 2795-4520  
Fax: +(202) 2795-6104 

Organizer : 
International Co. for Hotels, Tourism Resorts and Conven-

tion Centers 

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

vention and Exhibition Center  

Event: Egy Coatex Exhibition  

Duration: 13-15/7/2018  
Tel.: +(202) 3335-5423, Fax : +(202) 3336-7979  
Website, e-mail: http://www.egycoatex.com, info@visionfairs.com    
Organizer : Vision Fairs Co. 

Hall No.: 
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition 

Center  

Event: Lead Middle East Exhibition 

Duration: 19-21/7/2018  
Tel.: +(202) 2412-4214 – 2410-5198  
Fax : +(202) 2412-4214 

Organizer : International Trade Exhibition Co. 

Hall No.: 
Hall 4-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.africa-foodmanufacturing.com
mailto:afmexpo@informa.com
mailto:afmexpo@informa.com
mailto:Alex.Hawkes@informa.com
http://www.egymedica.com/
mailto:info@egymedica.com
mailto:marketing@egymedica.com
mailto:marketing@egymedica.com
http://www.egycoatex.com
mailto:info@visionfairs.com
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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