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Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για ελεύθερη διακύμανση της  

Λίρας 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε στις 3.11 την απόφασή 

της για μετάβαση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας σε κα-

θεστώς ελεύθερης διακύμανσης. Αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης υπήρξε η 

προσωρινή υποτίμηση της λίρας έναντι του δολλαρίου κατά 48% το πρωί της 

3.11, με τη συναλλαγματική ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 13 λίρες/δολλάριο, 

μέχρι τη διεξαγωγή έκτακτης δημοπρασίας συναλλάγματος αργότερα το από-

γευμα της ίδιας ημέρας. Η επίσημη ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος έναντι 

του δολαρίου είχε επί σχεδόν οκτάμηνο διατηρηθεί σταθερή στις 8,78 λίρες/

δολλάριο κατά τις δημοπρασίες της Κεντρικής Τράπεζας, μετά την κατά 13,5% 

υποτίμηση της λίρας τον παρελθόντα Μάρτιο. Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε 

επίσης την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά 300 μονάδες βάσης, καθορί-

ζοντάς τα στο 14,75% για το επιτόκιο καταθέσεων, στο 15,75% για το επιτόκιο 

χορηγήσεων και στο 15,25% για το κύριο επιτόκιο. Η απόφαση μετάβασης σε 

ελεύθερα κυμαινόμενη ισοτιμία του αιγυπτιακού νομίσματος χαιρετίστηκε 

άμεσα τόσο από το ΔΝΤ, όσο και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Σημειωτέον ότι 

στις 6.11, λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των τραπεζών και των αγορών, η επίσημη 

ισοτιμία είχε φθάσει ήδη το επίπεδο των 16 λιρών/δολλάριο, ενώ στην συνέχεια 

του Νοεμβρίου κινήθηκε σε ελαφρώς ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Στις αρχές 

Δεκεμβρίου, η επίσημη ισοτιμία της λίρας κυμαίνεται περί τις 18 λίρες/

δολλάριο.  

 

Οικονομική μεγέθυνση και δημοσιονομικό έλλειμμα το έτος 2015/2016 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου ο Αιγύπτιος Π/Θ 

κ. Ismail, το ΑΕΠ της Αιγύπτου κατά το οικονομικό έτος 2015/2016 αυξήθηκε 

κατά 4,3%, έναντι ρυθμού μεγέθυνσης 4,2% το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό έτος 2015/2016 υπήρξε επιδείνωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, σε 12,2% (EGP339 δισ.) 

από 11,5% (EGP279,4 δισ.) που ήταν το οικονομικό έτος 2014/2015.     

 

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού το α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 

2016/2017 

Πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών έδειξαν ότι το 

δημοσιονομικό έλλειμμα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 

τρέχοντος οικονομικού έτους ανήλθε σε 2,4%, έναντι ποσοστού 2,8% την αν-

τίστοιχη περίοδο του οικονομικού έτους 2015/2016. Η ελαφρά πτώση του ελ-

λείμματος, η οποία έλαβε χώρα παρά την μείωση των κρατικών εσόδων, αποδί-

δεται από το Υπουργείο στην δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 

15,4%. Οι κρατικές δαπάνες αντιπροσώπευσαν κατά το α΄ τρίμηνο 2016/2017 

ποσοστό 5,3% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 6,1% την αντίστοιχη περσινή περίο-

δο. 



 

 

Ελαφρά μείωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμμα-

τος τον Αύγουστο 

 

Το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου μειώθηκε τον Αύ-

γουστο τρέχοντος έτους κατά 3,1% και ανήλθε σε EGP37,8 

δισ. ($4,25 δισ.), συγκρινόμενο με εκείνο του Αυγούστου 

2015 (EGP38,9 δισ. ή $4,38 δισ.). Οι αιγυπτιακές εξαγωγές 

κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 22,9% και ανήλθαν σε 

EGP16,7 δισ. ($1,88 δισ.), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 3,6%, ανερχόμενες σε EGP54,4 δισ. ($6,13 δισ.). Ση-

μειώνουμε ότι σε ομιλία του σε συνέδριο για το πρόγραμμα 

βιομηχανικής ανάπτυξης και την στρατηγική προώθησης 

των εξαγωγών της Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στις 

10.11 στο Κάιρο, ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου & Βιο-

μηχανίας κ. Kabil έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική 

της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, τον 

εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση εγχώριων βιομηχανικών 

και άλλων κλάδων της οικονομίας, με κύριο στόχο την υ-

ποκατάσταση μέρους των ογκωδών εισαγωγών της χώρας.   

 

 

Αύξηση των συναλλαγματικών δια-

θεσίμων της Αιγύπτου 

Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής 

Κεντρικής Τράπεζας (CBE), τα συναλ-

λαγματικά αποθέματα έφθασαν πολύ 

πρόσφατα, για πρώτη φορά από τις αρ-

χές του 2011, στα επίπεδα των $23,5 

δισ., έναντι $19,04 δισ. στα τέλη Οκτωβρίου. Η αύξηση 

των αιγυπτιακών συναλλαγματικών αποθεμάτων αποδίδε-

ται αφ’ ενός στην λήψη της πρώτης δόσης της εκτεταμένης 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ, ύψους $2,75 

δισ. και αφ’ ετέρου στην επίτευξη χρηματοδοτικής συμφω-

νίας μεταξύ της CBE και διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων, 

συνολικού ύψους $2 δισ. Σημειωτέον εξάλλου ότι το αι-

γυπτιακό δημόσιο εξέδωσε –λίγο πριν τα μέσα Νοεμβρίου- 

στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας κρατικά ομόλογα διάρ-

κειας 1, 8 και 12 ετών, με επιτόκια 4,62%, 6,75% και 7% 

αντίστοιχα, συνολικής αξίας $4 δισ., με στόχο να ενισχύσει 

και διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής του.   

 

 

Στο 12,6% ο δείκτης ανεργίας στην Αίγυπτο το 3ο τρί-

μηνο του 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρε-

σίας (CAPMAS), ο επίσημος δείκτης της ανεργίας αυξή-

θηκε ελαφρά στο 12,6% κατά την διάρκεια του 3ου τριμή-

νου τρέχοντος έτους, έναντι 12,5% κατά το 2ο τρίμηνο. 

Κατά τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων στα τέλη Σεπ-

τεμβρίου ανήλθε στα 3,6 εκατ. άτομα, το 81,4% των ο-

ποίων είναι ηλικίας 15 έως 29 ετών. Ο δείκτης ανεργίας 

των ανδρών ανήλθε σε 8,7%, των γυναικών σε 25,9%, των 

αστικών πληθυσμών σε 14,2% και των αγροτικών πλη-

θυσμών σε 11,4% κατά το 3ο τρίμηνο του 2016.  

 

 

Αναθεώρηση προγραμματισμού κρατικού δα-

νεισμού το 2ο τρίμηνο 2016-2017  

Το αιγυπτιακό Υπ. Οικονομικών πολύ πρόσφατα 

αναθεώρησε προς τα κάτω τον προγραμματισμό του 

κρατικού δανεισμού κατά την διάρκεια του 2ου τρι-

μήνου του οικονομικού έτους 2016/2017 (Οκτ.-Δεκ. 

2016). Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, στόχο 

της κυβέρνησης αποτελεί η σταδιακή μείωση της 

χρηματοδότησης του δημοσιονομικού ελλείμματος 

μέσω ρευστών διαθεσίμων που προέρχονται από νέο 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών κ. El 

Garhy, η πρώτη δόση της τριετούς εκτεταμένης χρη-

ματοδοτικής διευκόλυνσης που έλαβε η Αίγυπτος 

από το ΔΝΤ θα διατεθεί κυρίως προς χρηματοδότη-

ση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το αιγυπτιακό 

δημόσιο προγραμματίζει να δανειστεί συνολικά 

στην διάρκεια του 2ου τριμήνου του τρέχοντος οικο-

νομικού έτους κεφάλαια EGP273,59 δισ., ήτοι κατά 

EGP50,91 δισ. χαμηλότερα από τον αρχικό του 

προγραμματισμό. Ο κύριος όγκος της μείωσης απο-

δίδεται στα έντοκα γραμμάτια διάρκειας από 3 έως 

12 μηνών (συνολικού ύψους EGP258,21 δισ., κατά 

EGP42,04 δισ. χαμηλότερα από τον αρχικό προ-

γραμματισμό), και δευτερευόντως στα ομόλογα 

(συνολικού ύψους EGP15,38 δισ., κατά EGP8,87 

δισ. χαμηλότερα από τον αρχικό προγραμματισμό). 

 

 

Πτώση των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Οκ-

τώβριο 2016 

Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν τον Οκ-

τώβριο τρέχοντος έτους κατά 7% έναντι του αντίσ-

τοιχου μήνα του 2015, ενώ αυξήθηκαν ελαφρότατα 

(+0,36%) σε σύγκριση με τα –εξαιρετικά μειωμένα- 

έσοδα του Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, και ανήλ-

θαν σε $418,1 εκατ. (έναντι $416,6 εκατ. τον Σεπ-

τέμβριο και $447,6 εκατ. τον Αύγουστο), σύμφωνα 

με στοιχεία της διοίκησης της Διώρυγας. 
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Το ΔΝΤ εγκρίνει την εκτεταμένη χρηματοδοτική δι-

ευκόλυνση προς Αίγυπτο 

 

Στις 11 Νοεμβρίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ 

ενέκρινε την τριετούς διάρκειας εκτεταμένη χρηματοδο-

τική διευκόλυνση προς την Αίγυπτο, ύψους $12 δισ. Σύμ-

φωνα με σχετική ανακοίνωση του Ταμείου, το υλοποιού-

μενο από την αιγυπτιακή κυβέρνηση πρόγραμμα οικονο-

μικών μεταρρυθμίσεων που αποτέλεσε προαπαιτούμενο 

για την έγκριση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα 

βοηθήσει την χώρα να επανακτήσει μακροοικονομική 

σταθερότητα και να επανέλθει σε υψηλούς αναπτυξια-

κούς ρυθμούς. Σε άμεση υλοποίηση της συμφωνίας με 

την Αίγυπτο, το ΔΝΤ προχώρησε, την ίδια ημέρα, στην 

εκταμίευση της πρώτης δόσης της χρηματοδοτικής διευ-

κόλυνσης, ύψους $2,75 δισ. Όπως ανέφερε ο οικονομι-

κός Τύπος, αμέσως μετά την έγκριση της χρηματοδοτι-

κής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ η αιγυπτιακή λίρα ενίσχυ-

σε προς στιγμήν ελαφρώς την θέση της προς το δολλά-

ριο, φθάνοντας το Σάββατο 12.11 το επίπεδο των 15,9 

λιρών / δολλάριο. 

 

 

Αλλαγές στην πολιτική επιδοτή-

σεων Αύξηση των τιμών των επιδο-

τούμενων καυσίμων  

Στις 3.11, σχεδόν ταυτόχρονα με την 

απόφαση απελευθέρωσης της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας της λίρας από την Κεντρική Τράπε-

ζα, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου, στο πλαίσιο 

της μείωσης της κρατικής επιδότησης, ανακοίνωσε νέες 

αυξήσεις στις τιμές των επιδοτούμενων καυσίμων, οι 

οποίες οδήγησαν άμεσα σε αυξήσεις των τιμών στα πρα-

τήρια, που κυμάνθηκαν μεταξύ 30% και 47%. Από την 

άλλη πλευρά, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προγραμματίζει 

την άμεση αύξηση των επιδοτήσεων στις τιμές βασικών 

τροφίμων προκειμένου να προστατεύσει τις ευπαθείς ο-

μάδες του πληθυσμού από τις επιπτώσεις αφ’ ενός της 

ελεύθερης διακύμανσης της λίρας και αφ’ ετέρου των 

αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Προγραμματίζεται 

επίσης η μείωση των δασμών που επιβάλλονται στις ει-

σαγωγές ζάχαρης. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αύξηση 

των προσφερόμενων τιμών παραγωγού για ορισμένες 

στρατηγικές καλλιέργειες, με σκοπό την στήριξη των 

αγροτικών εισοδημάτων. 

 

Η απώλεια αξίας της λίρας οδηγεί σε αύξηση των 

επιδοτήσεων καυσίμων 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αιγυπτιακού Υπουργείου 

Πετρελαίου, το κόστος των επιδοτήσεων στα καύσιμα 

κατά το οικονομικό έτος 2016/2017 αναμένεται να αυξη-

θεί σε EGP64 δισ., έναντι του αρχικά προϋπολογισθέντος 

επιπέδου των EGP35 δισ. (αύξηση 83%).   

Η εξαιρετικά μεγάλη εν λόγω αύξηση, η οποία ανατρέπει 

τα σχέδια δημοσιονομικής εξοικονόμησης της κυβέρνη-

σης, οφείλεται αφ’ ενός στην πρόσφατη απώλεια αξίας 

της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου εξαιτίας της 

απόφασης για ελεύθερη διακύμανσή της, και αφ’ ετέρου 

στις υψηλότερες των αναμενόμενων διεθνείς τιμές του 

πετρελαίου Brent.      
 

Βελτίωση των διεθνών αξιολογήσεων της πιστοληπ-

τικής ικανότητας της Αιγύπτου  

Σε συνέχεια των αποφάσεων της αιγυπτιακής κυβέρνη-

σης για ελεύθερη διακύμανση της λίρας και περιορισμό 

των επιδοτήσεων στα καύσιμα, αλλά και της έγκρισης 

της εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το 

ΔΝΤ, ορισμένοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αλλά και 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αναθεώρησαν προς το 

καλύτερο τις εκτιμήσεις τους για τις προοπτικές της αι-

γυπτιακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η Standard & 

Poor’s (S&P) αναβάθμισε την προοπτική του αξιόχρεου 

της Αιγύπτου από αρνητική σε σταθερή διατηρώντας 

ταυτόχρονα την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικα-

νότητας σε “B-”, ενώ η Moody’s επισήμανε ότι «η ελεύ-

θερη διακύμανση της λίρας και η συνεπακόλουθη διολίσ-

θησή της έναντι των διεθνών νομισμάτων αναμένεται να 

στηρίξει την κερδοφορία των αιγυπτιακών τραπεζών, 

δεδομένου του υψηλού επιπέδου έκθεσής τους σε βρα-

χυπρόθεσμους εγχώριους κρατικούς τίτλους». Ταυτόχρο-

να, κατά τον οικονομικό Τύπο, μεγάλοι διεθνείς τραπεζι-

κοί όμιλοι ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να επενδύσο-

υν σε βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια του αιγυπτια-

κού δημοσίου, ώστε να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ως 

άνω εξελίξεις. Στις 14.11, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύ-

πτου (CBE) ανακοίνωσε ότι διέθεσε έντοκα γραμμάτια 

σε ευρώ, 12μηνης διάρκειας, με μέσο επιτόκιο 2,3%, συ-

νολικής αξίας $738 εκατ.    

    

Επίσημη επίσκεψη Προέδρου Σιγκαπούρης στην Αί-

γυπτο 

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Σιγκαπούρης κ. 

Tony Tan πραγματοποίησε τριήμερη επίσημη επίσκεψη 

στην Αίγυπτο, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών 

και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον επέδειξε η σιγκαπουριανή πλευρά στις επενδυτικές 

ευκαιρίες που υπάρχουν στην Αίγυπτο, με έμφαση στα 

αναπτυξιακά έργα των αιγυπτιακών λιμένων, καθώς και 

της περιοχής της Διώρυγας του Σουέζ, ενώ η αιγυπτιακή 

πλευρά εστίασε το ενδιαφέρον της κυρίως στην συνεργα-

σία στον κλάδο της ενέργειας, στην λήψη τεχνογνωσίας 

από την Σιγκαπούρη στους τομείς εκπαίδευσης και μετα-

φορών, καθώς και στην προσέλκυση σιγκαπουριανών 

επενδυτικών κεφαλαίων στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα 

που υλοποιεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της 

ως άνω επίσκεψης, εγκαινιάστηκε στην πόλη 10th of 

Ramadan νέο κέντρο logistics συνολικής επιφάνειας 20 

χιλ. τ.μ., που χρηματοδοτήθηκε από σιγκαπουριανά κε-

φάλαια, επενδυτικής αξίας $10 εκατ.       
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Πρώτη συνεδρίαση αιγυπτιακού Ανωτάτου Συμβου-

λίου Επενδύσεων 

Την 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία-

ση του προσφάτως συσταθέντος Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επενδύσεων, υπό την προεδρία του Αιγυπτίου Προέδρου 

Al Sisi. Το Συμβούλιο έλαβε σειρά σημαντικών αποφά-

σεων για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην 

χώρα και την αποκατάσταση των εισροών ξένων επενδύ-

σεων στα προ του 2011 επίπεδα, μεταξύ των οποίων τις 

ακόλουθες: δωρεάν παραχώρηση βιομηχανικών εκτά-

σεων στην Άνω Αίγυπτο, πενταετή φοροαπαλλαγή νέων 

γεωργικών και βιομηχανικών επενδύσεων στην Άνω Αί-

γυπτο, πενταετή φοροαπαλλαγή νέων επιχειρήσεων πα-

ραγωγής στρατηγικών προϊόντων που υποκαθιστούν ει-

σαγωγές ή προορίζονται για εξαγωγές, τριετή παράταση 

της απαλλαγής μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Αιγύπτου από φόρους επί των μερισμάτων και των κεφα-

λαιακών κερδών, παροχή κινήτρων στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις για φορολογική τακτοποίηση, επιτάχυνση 

διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων 

μέσω της έκδοσης προσωρινών αδειών, διάθεση γαιών 

στις υπό δημιουργία νέες πόλεις με 25% έκπτωση, ενθάρ-

ρυνση επενδυτικών σχεδίων με την σύμπραξη δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα και βελτίωση του σχετικού θεσμικού 

πλαισίου, καθώς και επίλυση επενδυτικών διαφορών ε-

ντός περιόδου 15 ημερών. 

 

Συμφωνία νομισματικής ανταλλα-

γής μεταξύ Αιγύπτου-Κίνας 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος 

στις αρχές Νοεμβρίου, η Αίγυπτος 

και η Κίνα σύναψαν συμφωνία νο-

μισματικής ανταλλαγής (currency swap agreement) αξίας 

$2,7 δισ., η οποία εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την Αί-

γυπτο να εξασφαλίσει μέρος της απαιτούμενης πρόσθε-

της διμερούς χρηματοδότησης ύψους $6 δισ., προκειμέ-

νου το ΔΝΤ να εγκρίνει το πακέτο εκτεταμένης χρηματο-

δοτικής διευκόλυνσης προς την χώρα, ύψους $12 δισ., 

καθώς και να χρηματοδοτήσει τις εισαγωγές της από την 

Κίνα. Σημειώνουμε ότι πολύ πρόσφατα, η Αρχή της Διώ-

ρυγας του Σουέζ συμπεριέλαβε το κινεζικό γιουάν μετα-

ξύ των 10 διεθνών νομισμάτων που αποδέχεται για διε-

θνείς πληρωμές τελών διέλευσης.   

 

Αναμενόμενη εκταμίευση 2ης δόσης πακέτου δημο-

σιονομικής στήριξης από ΠΤ  

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της Παγκό-

σμιας Τράπεζας κ. H. Ghanem στα μέσα Νοεμβρίου, η 

Τράπεζα αναμένεται να εκταμιεύσει ως τις αρχές Ιανου-

αρίου 2017 την 2η δόση, ύψους $1 δισ., πακέτου δημο-

σιονομικής στήριξης προς την Αίγυπτο, συνολικού 

ύψους $3 δισ., στο Πλαίσιο της μεταξύ τους Εταιρικής 

Σχέσης. Σημειωτέον ότι η εκταμίευση της 1ης δόσης, 

ύψους επίσης $1 δισ., έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπ-

τέμβριο, ενώ η καταβολή της 3ης δόσης αναμένεται αρ-

γότερα εντός του 2017.     

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Περιβάλ-

λοντος στην Διάσκεψη των ΗΕ για 

το Κλίμα 

 

Ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε 

στα μέσα Νοεμβρίου στην παρουσία του Υπουργού Πε-

ριβάλλοντος κ. K. Fahmy, ως επικεφαλής της αιγυπτια-

κής αντιπροσωπείας, στην 22η   Διάσκεψη των Ηνωμέ-

νων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που έλαβε χώρα 

στο Μαρακές κατά το διήμερο 17-18 Νοεμβρίου. Κατά 

τα δημοσιεύματα, στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Αι-

γύπτιος Υπουργός είχε συναντήσεις κυρίως με Αφρικα-

νούς ομολόγους του, προκειμένου να διαμορφώσουν 

κοινές πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Ο αιγυπτιακός Τύπος επισήμανε 

ωστόσο ότι η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι εμφανίζε-

ται εξαιρετικά δραστήρια στα ζητήματα που σχετίζονται 

με την κλιματική αλλαγή, αλλά και ότι θεωρείται ιδιαί-

τερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της, δεν έχει ακόμη κυ-

ρώσει την σχετική περσινή Συμφωνία-Πλαίσιο του Πα-

ρισιού.    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Ο ιδιωτικός τομέας απορρόφησε το 59,5% των τραπε-

ζικών πιστώσεων (7/2016) 

 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μηνός Ιουλίου 2016, ο ιδιω-

τικός τομέας απορρόφησε το 59,5% των συνολικών τρα-

πεζικών πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς 

όλους τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Ιουλίου τρέ-

χοντος έτους εμφανίστηκαν αυξημένες κατά EGP1,6 δισ. 

σε σύγκριση με τα τέλη Ιουνίου, ανερχόμενες συνολικά 

σε EGP944,3 δισ. Ο βιομηχανικός κλάδος απορρόφησε 

το 32,1% των τραπεζικών πιστώσεων, ακολουθούμενος 

από τον κλάδο υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένου του 

τουρισμού- (27,6%), καθώς και εκείνον του εμπορίου 

(10,6%), ενώ ο αγροτικός τομέας απορρόφησε μόλις το 

1,3%. Από την άλλη, το ύψος των συνολικών καταθέσε-

ων στις τράπεζες σημείωσε τον Ιούλιο τρέχοντος έτους 

αύξηση κατά EGP15,457 δισ. έναντι του Ιουλίου 2015, 

ανερχόμενο σε EGP2,138 τρισ. Εξ αυτών, οι ιδιωτικές 

καταθέσεις ανήλθαν σε EGP1,77 τρισ.     
 

Αξιόλογη άνοδος του Χρηματιστη-

ρίου Αιγύπτου 

Στις 8.11, λίγες ημέρες μετά την απε-

λευθέρωση της συναλλαγματικής ισο-

τιμίας της λίρας, ο κεντρικός δείκτης 

του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου EGX30 έκλεισε στις 

10.096 μονάδες, έχοντας σημειώσει ημερήσια άνοδο -για 

τρίτη συνεχόμενη μέρα- της τάξεως του 2,48%, καταγρά-

φοντας ημερήσιο τζίρο άνω των EGP1,7 δισ. και φθάνον-

τας στα ανώτατα επίπεδά του της τελευταίας οκταετίας. 

Στην συνέχεια του Νοεμβρίου, το αιγυπτιακό Χρηματι-
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στήριο ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία, με τον κεν-

τρικό δείκτη EGX30 να υπερβαίνει σημαντικά τις 11.000 

μονάδες, φθάνοντας ακόμη και άνω των 11.500 μονάδων 

σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του από τον Μάιο 

2008, και την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται σε επίπεδα 

άνω των EGP550 δισ.  

Σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, καθορισ-

τικό ρόλο στην εξαιρετικά ανοδική πρόσφατη πορεία του 

αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου έχει παίξει η απόφαση για 

απελευθέρωση της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος, η 

οποία έχει ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον και τις 

εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές, εξαιτίας των 

ευνοϊκότερων επίσημων ισοτιμιών της λίρας προς το δολ-

λάριο. 

 

Αξιόλογη αύξηση των δολλαριακών εισροών των αι-

γυπτιακών τραπεζών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αι-

γύπτου (CBE), στο διάστημα των 3 πρώτων εβδομάδων 

έπειτα από την απελευθέρωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της λίρας, στις εγχώριες τράπεζες εισέρρευσε 

συνάλλαγμα σε δολλάρια, συνολικού ύψους πλησίον 

των $3 δισ. Σημειωτέον ότι στην διάρκεια της πρώτης 

μόλις εβδομάδας μετά την απελευθέρωση της ισοτιμίας 

της λίρας, το ύψος των δολλαριακών εισροών του αι-

γυπτιακού τραπεζικού τομέα ανήλθε σε $1,4 δισ. Η με-

γάλη αύξηση των εισροών συναλλάγματος στις τράπε-

ζες οφείλεται κατά βάση στην σημαντική διολίσθηση 

του αιγυπτιακού νομίσματος έναντι του δολλαρίου σε 

συνέχεια της απελευθέρωσης του καθεστώτος ισοτιμίας 

του, η οποία κατάφερε πλήγμα στην παράλληλη αγορά 

και ώθησε μεγάλη μερίδα ιδιωτών να πραγματοποιούν 

τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα μέσω του τραπεζι-

κού συστήματος.         

 

 

 

Χρηματοδότηση εισαγωγών βασικών αγαθών από τις 

αιγυπτιακές τράπεζες 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αι-

γύπτου (CBE), ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος έχει εξασ-

φαλίσει –μέσω της σημειωθείσης αύξησης των δολλαρι-

ακών εισροών- κεφάλαια συνολικού ύψους $2,49 δισ. 

για την χρηματοδότηση εισαγωγών τροφίμων, ενδιάμε-

σων αγαθών, φαρμάκων και εμβολίων, ώστε να αντιμε-

τωπιστούν ενδεχόμενες ελλείψεις ως αποτέλεσμα της 

απελευθέρωσης τις ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας στις 

αρχές Νοεμβρίου. Από τα εν λόγω χρηματοδοτικά κεφά-

λαια, $415 εκατ. αφορούν εισαγωγές τροφίμων (πλην 

των κατηγοριών που εισάγονται από το Υπουργείο Προ-

μηθειών), $202 εκατ. εισαγωγές μηχανολογικού εξοπ-

λισμού, $1,46 δισ. εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών, πρώ-

των υλών και λοιπών παραγωγικών εισροών, $98 εκατ. 

εισαγωγές φαρμάκων και εμβολίων, και $318 εκατ. ει-

σαγωγές λοιπών αγαθών. Οι εισαγωγές των ως άνω προ-

ϊόντων πραγματοποιούνται μέσω χορήγησης βραχυπρό-

θεσμων τραπεζικών δανείων στους εμπόρους. Όπως 

πάντως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος στα τέλη Νοεμ-

βρίου, η σημαντική διολίσθηση της αξίας της αιγυπτια-

κής λίρας σε συνδυασμό με τα αυστηρά όρια διατίμησης 

που επιβάλλει η κυβέρνηση, έχει ήδη οδηγήσει σε σοβα-

ρές ελλείψεις εισαγόμενων φαρμάκων στην εγχώρια 

αγορά.     

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Ανησυχίες Αιγυπτίων βιομηχάνων και εισαγωγέων 

για ελλείψεις συναλλάγματος 
Σύμφωνα με αιγυπτιακά οικονομικά δημοσιεύματα, με-

γάλες αιγυπτιακές βιομηχανίες, αλλά και εισαγωγικοί 

οίκοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για ενδεχόμενες 

ελλείψεις στα δολλαριακά συναλλαγματικά αποθέματα, 

ως αποτέλεσμα της πρόσφατης απελευθέρωσης της ισο-

τιμίας της λίρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η 

άνοδος της ζήτησης συναλλάγματος από τις αιγυπτιακές 

επιχειρήσεις, η οποία δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί 

από τα σημερινά συναλλαγματικά αποθέματα των τρα-

πεζών, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε αναζωπύρωση 

του φαινομένου της «μαύρης» αγοράς, εάν η Κεντρική 

Τράπεζα της Αιγύπτου δεν φροντίσει εγκαίρως να διοχε-

τεύσει ικανές ποσότητες δολλαρίων στο τραπεζικό σύσ-

τημα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο, 

απελευθερωμένο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμι-

ών.  

 

 

Εμπορική εκδήλωση κλάδου ξύλου στην Δαμιέττη με 

ελληνική συμμετοχή 

Το διήμερο 26-27.11 πραγματοποιήθηκε στην Δαμιέττη 

η διεθνής εμπορική εκδήλωση Woodtech Forum, με κυ-

ρίαρχη την παρουσία 15 ελληνικών επιχειρήσεων από 

τον χώρο του ξύλου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 

ελληνική εταιρεία MEDEXPO, σε συνεργασία με το Ε-

μπορικό Επιμελητήριο της Δαμιέττης και εκπροσώπους 

του αιγυπτιακού κλάδου της ξυλείας, για τον οποίο η εν 

λόγω πόλη αποτελεί το βασικό κέντρο δραστηριότητας 

στη χώρα. Στα εγκαίνια της εκδήλωσης, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Δαμιέττη, παρέστησαν 

μεταξύ άλλων ο Κυβερνήτης της Δαμιέττης, ο Πρέσβης 

της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Διάμεσης, ο επικεφαλής 

του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων 

κ. Μακρανδρέου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέ-

ων και επιμελητηρίων. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε 

κατά την τελετή των εγκαινίων ο Έλληνας Πρέσβης υ-

πογράμμισε ότι η μαζική ελληνική παρουσία στην 

έκθεση αποτελεί την αρχή μιας μονιμότερης συνεργασίας 

των δύο χωρών στον τομέα του ξύλου, στο πλαίσιο των 

νέων δρόμων που ανοίγονται για τη γενικότερη αναβάθ-

μιση και επέκταση των εμπορικών και οικονομικών σχέ-

σεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 

Υλοποίηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων στην 

Αίγυπτο  

 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Νοεμ-

βρίου, η Κεντρική Υπηρεσία Ανοικοδόμησης (Central 

Agency for Reconstruction) προχώρησε σε συμφωνία με 

500 κατασκευαστικές εταιρείες για την υλοποίηση οικισ-

τικών έργων και έργων οδοποιίας ανά την Αίγυπτο. Ο 

σχεδιασμός της Υπηρεσίας περιλαμβάνει τις πρώτες φά-

σεις της κατασκευής 42 χιλ. οικιστικών μονάδων σε 25 

επαρχίες της χώρας έως τον προσεχή Μάρτιο (στο πλαί-

σιο κυβερνητικού προγράμματος κοινωνικής στέγασης), 

καθώς επίσης και την ανακατασκευή οδικού δικτύου συ-

νολικού μήκους 601 χλμ. Τα εκτιμώμενα κατασκευαστι-

κά κόστη των ανωτέρω έργων ανέρχονται σε EGP7 δισ. 

όσον αφορά τα οικιστικά και σε EGP5,2 δισ. όσον αφορά 

τα έργα οδοποιίας, ενώ οι επενδύσεις της Υπηρεσίας εν-

τός του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους (2016/107) στα 

εν λόγω έργα εκτιμώνται σε λίγο άνω των EGP2 δισ.  

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

Εξελίξεις αιγυπτιακού πετρελαϊκού τομέα 

 

Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας 

πετρελαίου (EGPC), σχεδιάζεται η αύξηση της ημερή-

σιας παραγωγής πετρελαίου από το σημερινό επίπεδο 

των 690 χιλ. στα 707 χιλ. βαρέλια έως τα μέσα του προ-

σεχούς έτους. Η αύξηση της ημερήσιας παραγωγής ανα-

μένεται να προέλθει από την σύνδεση νέων πετρελαιοπη-

γών στο παραγωγικό δίκτυο της χώρας. Επιπλέον, όπως 

ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο Αιγύπτιος Υ-

πουργός Πετρελαίου κ. El Molla, στο πλαίσιο επίσκεψής 

του στο Ιράκ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας, με σκο-

πό, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή πετρελαίου από την εν 

λόγω αραβική χώρα. Σύμφωνα με δήλωση του Ιρακινού 

ομολόγου του, κ. Al-Luaibi, το μνημόνιο συνεργασίας 

αναμένεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίη-

ση επενδύσεων από την Αίγυπτο σε 12 κοιτάσματα πε-

τρελαίου στο έδαφος του Ιράκ. Ο εγχώριος Τύπος επισή-

μανε επίσης την πρόσφατη υπογραφή σύμβασης μεταξύ 

της EGPC και του κουβεϊτιανού πετρελαϊκού ομίλου Ku-

wait Energy, δια της οποίας η αιγυπτιακή κρατική εται-

ρεία αποκτά μερίδιο ιδιοκτησίας 15% στο κοίτασμα φυ-

σικού αερίου στην περιοχή Siba του Ιράκ. Η παραγωγή 

από το κοίτασμα στην Siba αναμένεται να ξεκινήσει εν-

τός του 2017, σε αρχικά επίπεδα της τάξεως των 70 εκατ. 

κ.π. ημερησίως, με στόχο να φθάσει τα 100-150 εκατ. 

κ.π. φυσικού αερίου ημερησίως.  

Πρόσθετες ειδήσεις από τον αιγυπτιακό πετρελαϊκό 

κλάδο 

 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αιγύπτιος Υπουργός 

Πετρελαίου κ. El Molla, ανέφερε ότι η αιγυπτιακή κυ-

βέρνηση ειδοποιήθηκε από την Saudi Aramco πως οι 

παραδόσεις προϊόντων πετρελαίου προς την χώρα στο 

πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου Απριλίου –για 

μηνιαίες παραδόσεις 700 χιλ. τόνων, σε χρονικό ορίζον-

τα πενταετίας, δια πιστωτικής διευκόλυνσης συνολικού 

ύψους $23 δισ.- αναστέλλονται επ’ αόριστον. Σημειώνο-

υμε ότι η Aramco έχει ήδη αναστείλει τις παραδόσεις 

προς Αίγυπτο από τον περασμένο Οκτώβριο. Πηγές του 

αιγυπτιακού πετρελαϊκού κλάδου ανέφεραν εξάλλου ότι 

η κρατική εταιρεία πετρελαίου (EGPC) σκέπτεται να 

προχωρήσει σε διαγωνισμό για προμήθεια 700 χιλ. τό-

νων βενζίνης, ντίζελ και μαζούτ εντός του Νοεμβρίου, 

εξασφαλίζοντας προς τον σκοπό αυτό κονδύλια ύψους 

$300 εκατ. από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, 

όπως ανέφερε πρόσφατα το επίσημο ειδησεογραφικό 

πρακτορείο (MENA), η Αίγυπτος έχει προχωρήσει σε 

ανανέωση παλαιότερης συμφωνίας με το Κουβέιτ για 

την προμήθεια 2 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου πετρε-

λαίου σε μηνιαία βάση, σε διεθνείς τιμές με εννεάμηνη 

περίοδο χάριτος, με τις παραδόσεις να ξεκινούν από τον 

προσεχή Ιανουάριο. Σημειώνουμε εξάλλου ότι στο διά-

στημα 14-16 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί 

στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Καΐρου η μεγάλη 

περιφερειακή κλαδική έκθεση “Egypt Petroleum Show 

2017”. Κατά τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου, η εν 

λόγω έκθεση «αναμένεται να συγκεντρώσει υψηλού 

επιπέδου διεθνές ενδιαφέρον και εντάσσεται στο πλαίσι-

ο της στρατηγικής της Αιγύπτου για ανάπτυξη νέων μο-

νάδων και προσέλκυση επενδύσεων στον εγχώριο πε-

τρελαϊκό κλάδο».        

  

 

Νεότερες εξελίξεις στον αιγυπτιακό κλάδο ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας 

 

Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλεκ-

τρισμού, 9 συνολικά ενεργειακοί όμιλοι, μεταξύ των ο-

ποίων οι Scatec, Infinity Solar, Alef Solar και IRC Solar 

έχουν ολοκληρώσει και υποβάλει τελικά πλάνα χρηματο-

δότησης των επενδυτικών σχεδίων για την συμμετοχή 

τους στην 1η φάση του προγράμματος εγγυημένων τιμών 

αγοράς από το κράτος ηλεκτρικής ενέργειας που παράγε-

ται από μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού τομέα (“Feed-in-

Tariff” Program). Ο αρμόδιος φορέας/εταιρεία διανομής 

“Egyptian Electricity Transmission Company” (EETC) 

ευρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης των σχετικών φακέ-

λων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται 

στους όρους του προγράμματος. Επιπλέον, σύμφωνα με 

πηγές του αιγυπτιακού φορέα για τις ΑΠΕ (NREA), 124 

εταιρείες αναμένεται να συνεχίσουν στην 2η φάση του 

προγράμματος, εκ των οποίων οι 33 στον κλάδο αιολικής 
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και οι 91 στον κλάδο ηλιακής ενέργειας. Όπως πάντως 

ανέφεραν παράγοντες της εγχώριας αγοράς ενέργειας, η 

μέχρι στιγμής προσέγγιση των αιγυπτιακών Αρχών στο 

ζήτημα της υλοποίησης του φιλόδοξου προγράμματος 

ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών δεν μπορεί να χα-

ρακτηριστεί ως επιτυχημένη, καθώς περιέλαβε –σε αρκε-

τές περιπτώσεις- αντικρουόμενες αποφάσεις, οι οποίες 

δημιούργησαν αβεβαιότητα στους ενδιαφερόμενους να 

επενδύσουν στον κλάδο ενεργειακούς ομίλους, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη απόσυρση του 

σχετικού ενδιαφέροντος από ορισμένους εξ αυτών. Ση-

μειώνουμε ότι μέσω του προγράμματος “Feed-in-Tariff” 

η αιγυπτιακή κυβέρνηση φιλοδοξεί να εγκαταστήσει νέες 

μονάδες παραγωγής ενέργειας από αιολικές και ηλιακές 

πηγές, συνολικής ισχύος 4.300 MW, εκτιμώμενου επεν-

δυτικού ύψους πλησίον των $7 δισ. 

 

Ειδήσεις από τον αιγυπτιακό κλά-

δο φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Πετρελαίου κ. El Molla στα μέσα 

Νοεμβρίου, η κυβέρνηση σχεδιάζει 

να οριστικοποιήσει τα κείμενα της νέας νομοθεσίας για 

τον κλάδο φυσικού αερίου ως τα τέλη του προσεχούς 

έτους. Η νέα νομοθεσία, που βρίσκεται προς το παρόν 

για επεξεργασία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 

προβλέπει την σύσταση ρυθμιστικής αρχής για την αγορά 

φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να καθορίσει τους 

όρους και το επίπεδο της απελευθέρωσης των τιμών, να 

δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για τους «παίκτες» της εγ-

χώριας αγοράς φυσικού αερίου και να διαμορφώσει το 

πλαίσιο που θα επιτρέψει στον ιδιωτικό τομέα να εισάγει 

αέριο. Σύμφωνα εξάλλου με πηγές της κρατικής εταιρεί-

ας αερίου (EGAS), η ημερήσια παραγωγή φυσικού αερί-

ου της Αιγύπτου μειώθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο στα 

επίπεδα των 4,35 δισ. κ.π., κυρίως εξαιτίας του μειωμέ-

νου ρυθμού σύνδεσης νέων κοιτασμάτων στο δίκτυο. 

Κατά τον σχεδιασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης, η ημε-

ρήσια παραγωγή αερίου αναμένεται να φθάσει τα 5 δισ. 

κ.π. εντός του οικονομικού έτους 2017/2018, ενώ οι ει-

σαγωγές αναμένεται επίσης να συνεχίσουν να αυξάνον-

ται προκειμένου να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση που εκτι-

μάται σήμερα σε 5,35 δισ. κ.π. ημερησίως. 

 

Βελτίωση του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στην Αίγυπτο  

Η Αίγυπτος βελτίωσε κατά 56 θέσεις την κατάταξή της 

σε πρόσφατη ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 

που αξιολογεί τα ανά τον κόσμο συστήματα παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος κατα-

τάχθηκε 88η, έναντι της 144ης θέσης που κατείχε πέρσι, 

καθώς μέχρι το έτος 2015 προσέθεσε στην παραγωγική 

δυναμικότητά της 6.882 MW, βελτιώνοντας σημαντικά 

την κατάσταση αναφορικά με την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος και μειώνοντας αισθητά τις διακοπές στην τρο-

φοδοσία. Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι έχουν ολοκλη-

ρωθεί έργα νέων ηλεκτροπαραγωγών μονάδων συνολι-

κής ι-σχύος 3.250 MW, στο πλαίσιο του σχετικού πεντα-

ετούς προγράμματος της αιγυπτιακής κυβέρνησης. 

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Αιγύπτου-

Αζερμπαϊτζάν σε πετρέλαιο & αέριο 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου, η 

αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρελαίου, EGPC, και η 

ομόλογός της του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR, υπέγραψαν 

πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας που προβλέπει την υ-

λοποίηση μακρόπνοων επενδυτικών σχεδίων στους κλά-

δους πετρελαίου και φυσικού αερίου, με κύριο στόχο τον 

εκσυγχρονισμό των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων. Το 

μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης την παράδοση πλησίον 

των 2 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου πετρελαίου από την 

SOCAR σε 2 μεγάλα αιγυπτιακά διυλιστήρια, καθώς και 

την διμερή συνεργασία στους τομείς υγροποιημένου φυ-

σικού αερίου (LNG) και πετροχημικών. 

 

Προετοιμασία για ιδιωτικοποίηση πετρελαϊκών εται-

ρειών 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου μη-

νός Νοεμβρίου, το Υπουργείο Πετρελαίου παρέδωσε 

στο Υπουργείο Επενδύσεων και την ICapital National 

Investment Bank τους φακέλους 8 πετρελαϊκών και πετ-

ροχημικών εταιρειών, προκειμένου να αξιολογηθεί η 

ετοιμότητά τους και να μελετηθούν οι ακολουθητέες 

διαδικασίες για την ιδιωτικοποίησή τους μέσω της εισα-

γωγής τους στο Χρηματιστήριο της Αιγύπτου, καθώς 

και ενδεχομένως σε άλλες διεθνείς χρηματαγορές. Στό-

χος της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος 

Νοεμβρίου να έχει οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση των 

φακέλων, ώστε να αποφασιστεί ο ακριβής χρόνος πραγ-

ματοποίησης της εισαγωγής των εταιρειών στις χρημα-

ταγορές. Κατά τα δημοσιεύματα, στην πρώτη φάση του 

προγράμματος ιδιωτικοποίησης περιλαμβάνονται 5 εται-

ρείες, συγκεκριμένα οι Middle East Oil Refinery Com-

pany (MEDOR), Egyptian Ethylene & Derivatives Com-

pany (ETHYDCO), Sidi Kerir Petrochemicals Company 

(Sidpec), Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) 

και Misr Fertilizers Production Company (MOPCO). Τα 

οικονομικά δημοσιεύματα αναφέρουν εξάλλου ότι στην 

δεύτερη φάση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης περι-

λαμβάνεται η Engineering for the Petroleum & Process 

Industries (Enppi).   

 

 

Η ιταλική ENI θα πωλήσει μερίδιο 10% του κοιτάσ-

ματος Zohr στην BP 

Σύμφωνα με εταιρικό ανακοινωθέν της 25.11, ο ιταλικός 

ενεργειακός όμιλος ENI έχει προχωρήσει σε συμφωνία 

για την πώληση μεριδίου 10% των δικαιωμάτων του επί 

του κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr στην περιοχή 

Shorouk, στον βρετανικό ενεργειακό κολοσσό British  

Petroleum (BP), έναντι τιμήματος $375 εκατ. Η συμφω-
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νία δίνει επίσης στην BP την δυνατότητα αγοράς πρόσθε-

του μεριδίου 5%, υπό τους ίδιους όρους. Προκειμένου να 

οριστικοποιηθεί η συμφωνία απαιτείται η σύμφωνη γνώ-

μη της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ιταλικό 

όμιλο, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγι-

κής για εξεύρεση εταίρων για την έρευνα και εκμετάλ-

λευση των κοιτασμάτων εκείνων στα οποία κατέχει υψη-

λά μερίδια, ώστε να καρπωθεί κατά το δυνατόν ταχύτερα 

τα χρηματικά οφέλη από τα δικαιώματά της επί των εν 

λόγω κοιτασμάτων. Σημειώνουμε ότι το γιγαντιαίο κοί-

τασμα στην περιοχή Zohr ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο 

2015, η δυναμικότητά του εκτιμάται σε 30 τρισ. κ.π. και 

αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του εντός του 

2017, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 1 δισ. κ.π. ημερησί-

ως. Αναφέρουμε τέλος ότι, σύμφωνα με τον όμιλο ENI, η 

ημερήσια παραγωγή του επίσης μεγάλου κοιτάσματος 

αερίου στην περιοχή Nooros, αυξήθηκε πρόσφατα στο 

επίπεδο των 900 εκατ. κ.π., ενώ στόχος της εταιρείας εί-

ναι να την αυξήσει ακόμη περισσότερο, στο επίπεδο του 

1 δισ. κ.π. εντός του α΄ τριμήνου του 2017.  

 

Κατασκευή αιολικού πάρκου στον Κόλπο Σουέζ σε 

συνεργασία με την Ε.Ε. 

Στα τέλη Νοεμβρίου, η Αιγύπτια Υπουργός Διεθνούς 

Συνεργασίας κα S. Nasr υπέγραψε συμφωνία για την κα-

τασκευή αιολικού πάρκου στον Κόλπο του Σουέζ, με την 

συνεργασία της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας 

KfW, της Agence Française de Développement, της 

ΕΤΕπ και της Ευρ. Επιτροπής. Το κόστος κατασκευής 

του αιολικού πάρκου εκτιμάται στα €345 εκατ. και η πα-

ραγωγική του δυναμικότητα σε μεταξύ 200-250 MW. 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Αύξηση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων 

στην Αίγυπτο το 8μηνο 2016 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στατιστικά στοι-

χεία, ο όγκος πωλήσεων των φαρμα-

κευτικών εταιρειών που λειτουργούν 

στην χώρα κατά το οκτάμηνο τρέχον-

τος έτους αυξήθηκε κατά 20,3% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2015 και ανήλθε σε EGP25,1 δισ. 

Κατά τα στοιχεία, 8 φαρμακευτικές εταιρείες, από τις 

συνολικά 140 που λειτουργούν στην Αίγυπτο, κατέχουν 

μερίδιο 40% των εγχώριων πωλήσεων φαρμάκων κατά 

το οκτάμηνο 2016. Οι 4 μεγαλύτερες φαρμακευτικές που 

λειτουργούν στην Αίγυπτο, από απόψεως πωλήσεων το 

οκτάμηνο 2016, είναι οι Novartis Egypt Company (λίγο 

άνω των EGP2 δισ.), Glaxo Smith Kline (EGP1,67 δισ.), 

Sanofi Aventis (EGP1,3 δισ.) και Pharco Pharmaceuticals 

(EGP1,1 δισ.).   

 

 

Αυξήσεις των τιμών διάθεσης της ζάχαρης στην αι-

γυπτιακή αγορά 

Εν μέσω της κρίσης προσφοράς που έχει πλήξει το τελε-

υταίο διάστημα την αιγυπτιακή αγορά ζάχαρης, η Hold-

ing Company for Foodstuff Industries ανακοίνωσε στα 

τέλη Νοεμβρίου ότι, έπειτα από απόφαση της κυβέρνη-

σης, οι τιμές διάθεσης της ζάχαρης τόσο προς εμπορι-

κούς όσο και προς βιομηχανικούς χρήστες αυξάνονται 

στις EGP11.000/τόνο, έναντι των μέχρι τώρα επιπέδων 

τους, στις EGP7.000/τόνο για το εμπόριο και στις 

EGP10.000/τόνο για την βιομηχανία. Η κίνηση αυτή α-

ποδίδεται από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και εκπροσώ-

πων της αγοράς, στην πρόσφατα σημειούμενη αύξηση 

των διεθνών τιμών ζάχαρης. Σημειώνουμε ότι από τις 

αρχές Νοεμβρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμηθειών 

έχει επίσης αυξήσει τις τιμές εγχώριας διάθεσης της επι-

δοτούμενης ζάχαρης, στα επίπεδα των EGP7/κιλό. Σύμ-

φωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, οι εν λόγω αυξή-

σεις έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία σχετικά με 

ενδεχόμενο κύμα αυξήσεων σε σειρά προϊόντων της βιο-

μηχανίας τροφίμων που χρησιμοποιούν την ζάχαρη ως 

συστατικό.     

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
 

Πτώση αεροπορικών αφίξεων στα 

αιγυπτιακά αεροδρόμια το 10μηνο 

2016 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 

Holding Company for Airports & Air Navigation, ο αριθ-

μός επιβατών που αφίχθηκαν σε αιγυπτιακά αεροδρόμια 

στην διάρκεια του δεκάμηνου τρέχοντος έτους εμφανίσ-

τηκε μειωμένος κατά 29% έναντι της αντίστοιχης περιό-

δου του 2015, ανερχόμενος στα 20,1 εκατ. Μείωση εμ-

φάνισε επίσης ο συνολικός αριθμός εισερχομένων πτήσε-

ων στα αιγυπτιακά αεροδρόμια το δεκάμηνο 2016, κατά 

15%, ανερχόμενος στις 237 χιλ. πτήσεις. Οι μεγαλύτερες 

απώλειες τουριστικού ρεύματος σημειώθηκαν στο αεροδ-

ρόμιο του Sharm El-Sheikh, στο νότιο Σινά, της τάξεως 

του 74% όσον αφορά τους εισερχόμενους επιβάτες και 

του 58% όσον αφορά τις εισερχόμενες πτήσεις. 
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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  

web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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  

Event   ELECTREX Exhibition 

Duration   1-4/12/2016 

Hall No.   Exhibition Complex (Hall 1,2,3,5) 

Organizer    Egy Tech Co. 

 
 

Event    Preparation Conference of MS Africa & Middle East Exhibition 

Duration 5/13/2016 

Hall No. Mycerinos Hall400/600 

Organizer     Art Line For Organizing International Exhibitions & Conferences 

  

Event   Le Marche Exhibition 

Duration   19-22/12/2016 

Hall No.   Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4,5) 

Organizer    Arab African Group Co. for International Conferences & Exhibition-Aipic 


