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Δπηκέιεηα – χληαμε : 

Α. Μαθξαλδξένπ 
Π. Γθάζηνο 

ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, ελδεθάκελνπ 2018 
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
(ΔΛ.ΣΑΣ.) ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσ-
γψλ πξνο Αίγππην θαηά ην ελδεθάκελν Ηαλ.-Ννε. 2018 αλήιζε ζε €1,104 δηζ., απμε-
κέλε θαηά 60,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, φηαλ είρε αλέιζεη 
ζε €686,48 εθαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην 
έθζαζαλ ηα €599,28 εθαη., απμεκέλεο θαηά 13,2% έλαληη ηνπ ελδεθάκελνπ 2017, 
φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €529,33 εθαη. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία ελδεθάκελνπ 2018, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 9ε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ α-
πνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ 3,6% ησλ ζπλν-
ιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 21ε κεηαμχ ησλ 
πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,2% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ 
εηζαγσγψλ.  
Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην ελδεθάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €504,62 εθαη. 
παξνπζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 221,1% έλαληη ηεο αληίζηνη-
ρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €157,15 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίν-
δν, ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 40,1% (ζηα €1,703 
δηζ., έλαληη €1,216 δηζ. ην ελδεθάκελν 2017).  
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε 
ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσ-
γέο καο ζε πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα απφ πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 αχμεζε 72,2%, 
θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 αχμεζε 222,6%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 αχμεζε 
28,5%), ζε κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 38,5%), ζε ηζηγάξα & πνχξα 
(Κ.Γ.2402-αχμεζε 69,6%), ζε ζείν (Κ.Γ.2503-αχμεζε 125,2%), ζε πηαηηθά & είδε 
νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 20,8%), ζε αθαηέξγαζηα θα-
πλά & απνξξίκκαηα θαπλνχ (Κ.Γ. 2401, αχμεζε 173,8%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξν-
δάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 207,5%), ζε κνλσκέλα ζχξκαηα & θαιψ-
δηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο (Κ.Γ.8544-αχμεζε 1107,1%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαλην-
θηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 59,5%), ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3204
-αύξηζη 4,5%), ζε παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ (Κ.Δ. 2106-αύξηζη 77,5%), ζε μησα-
λέο & ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Γ.8451-αχμεζε 357,3%), ζε θξάνπιεο / ζκένπξα / 
βαηφκνπξα (Κ.Γ. 0809-αχμεζε 128,6%) θαη ζε κέξε & εμαξηήκαηα γηα ειθπζηήξεο 
θαη νρήκαηα (Κ.Γ.8708-αχμεζε 39%).  
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ εκθαλίζηε-
θαλ θαηά ην ελδεθάκελν 2018 δχν θαηεγνξίεο πνπ δελ θαηαγξάθνληαλ ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα νη: Κ.Γ.8901 (επηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξφπινη-
α, θνξηεγά πινία θιπ.) κε εμαγσγέο €9 εθαη. έλαληη κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην ελδεθά-
κελν 2017 θαη Κ.Γ. 7214 (ξάβδνη απφ ζίδεξν / ράιπβα) κε εμαγσγέο €1,37 εθαη. 
έλαληη κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην ελδεθάκελν 2017. 



 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 
Βαζηθνί ζηφρνη αηγππηηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2019/20 
χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 
ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2019/20 ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο 6,5%, ελψ πξν-
βιέπεη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ει-
ιείκκαηνο ζε πνζνζηφ 7% ηνπ ΑΔΠ (EGP427,8 δηζ.), 
έλαληη πνζνζηνχ 8,4% ηνπ ΑΔΠ πνπ απνηειεί ηνλ θπβεξ-
λεηηθφ ζηφρν γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη ηελ 
επαλάιεςε ηεο επίηεπμεο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο 
ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ 
ΑΔΠ πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζε EGP6,21 ηξηζ. (πεξίπνπ 
$347,5 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Καηά ην Τπνπξ-
γείν Οηθνλνκηθψλ, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα κεηψζεη ην 
ζπλνιηθφ ρξένο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) ηνπ δεκνζίνπ 
θαη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ  απφ ην επίπεδν ηνπ 108% ηνπ 
ΑΔΠ ην 2017, ζε πεξίπνπ 98% ην 2018, κε πξννπηηθή απηφ 
λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε 79,4% ηνπ ΑΔΠ ην 
2022. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη εμάιινπ ζε πεξαη-
ηέξσ κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο, πεξηνξηζκφ ησλ θξαηη-
θψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 
ζην 10,9%, κείσζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ ζην 
11,9%, αχμεζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αχ-
μεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη πξνζέιθπζε άκεζσλ 
μέλσλ επελδχζεσλ.  
 
ε EGP80 δηζ. νη ζπλνιηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο ην 1ν 
ηξίκελν έηνπο 2018/19 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακ-
καηηζκνχ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2018/19 (Ηνπι.-επη. 2018) αλήιζε ζε EGP80 δηζ. 
(πεξίπνπ $4,48 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), εθ ησλ 
νπνίσλ θνλδχιηα χςνπο EGP27,4 δηζ. απνηέιεζαλ επελδχ-
ζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ θαηεπζχλζεθαλ θαηά 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζε έξγα ππνδνκψλ. Καηά ην Τ-
πνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ην 18% ησλ ζπλνιηθψλ δεκν-
ζίσλ επελδχζεσλ δηνρεηεχζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα 
θαη έξγα δεκηνπξγίαο θνηλσθειψλ ππνδνκψλ, ην 13% ζε 
έξγα ηνπ θιάδνπ κεηαθνξψλ, ην 11% ζε έξγα θιάδνπ ειε-
θηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ην 7% θαηεπζχλζεθε ζηνπο θιά-
δνπο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο.   
 
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $42,55 δηζ. ην Γε-
θέκβξην 2018 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ηα ζπλαιιαγκαηη-
θά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ, γηα πξψηε θνξά απφ ην Ννέκ-
βξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαι-
ιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα 
θαηά $1,96 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $42,55 δηζ., έλαληη $44,51 
δηζ. ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησ-
βξίνπ, $44,46 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ θαη $44,42 δηζ. 
ζην ηέινο Απγνχζηνπ, αληίζηνηρα. Ζ ειαθξά πηψζε ησλ 
ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Αηγχπηνπ απνδίδεηαη 
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηηο πιεξσκέο ηφθσλ ζην ηέ-
ινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο πξνο μέλνπο επελδπηέο ζε αηγπ-
πηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα.  

εκεηψλεηαη πάλησο φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέ-
καηα ηεο Αηγχπηνπ είραλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηε-
ξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ρξνληθφ ζεκείν 
δειαδή πξηλ απφ ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξν-
βιεκάησλ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 
 
εκαληηθή πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 12% ην 
Γεθέκβξην 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ 
ζεκείσζε ην Γεθέκβξην 2018 ζεκαληηθή πηψζε 
έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ, γηα δεχηεξν ζπλερφκελν κή-
λα, ππνρσξψληαο ζην επίπεδν ηνπ 11,97% ζε εηήζηα 
βάζε. εκεηψλεηαη φηη ην Ννέκβξην 2018 ν δείθηεο 
πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 15,65% ζε εηήζηα βά-
ζε, έλαληη 17,67% ηνλ Οθηψβξην, 15,97% ην επηέκ-
βξην θαη 14,24% ηνλ Αχγνπζην, αληίζηνηρα. Ο δνκη-
θφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Γεθέκβξην 2018 ε-
ιαθξά άλνδν –έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ- ζην επίπεδν 
ηνπ 8,3% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 7,94% ην Ννέκ-
βξην, 8,86% ηνλ Οθηψβξην, 8,55% ην επηέκβξην θαη 
8,83% ηνλ Αχγνπζην, αληίζηνηρα.  
 
Οξηαθή βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπ-
λαιιαγψλ ην 1ν ηξίκελν 2018/19  
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο 
ρψξαο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαι-
ιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι-επη. 2018) ζπξξη-
θλψζεθε ειάρηζηα θαηά 0,17%, αλεξρφκελν ζε 
$1,751 δηζ., έλαληη $1,754 δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν 
ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18). 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζα-
ξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε $1,1 δηζ. 
(έλαληη $1,84 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 
2017/18), εθ ησλ νπνίσλ $482,1 εθαη. αθνξνχζαλ ηνλ 
θιάδν πεηξειαίνπ / θπζηθνχ αεξίνπ (κεησκέλεο έλαληη 
ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017/18, νπφηε 
είραλ αλέιζεη ζε $912,7 εθαη.). Οη επελδχζεηο ραξην-
θπιαθίνπ θαηέγξαςαλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2018/19 θαζαξέο εθξνέο χςνπο $3,2 δηζ., έλαληη θα-
ζαξψλ εηζξνψλ χςνπο $7,5 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα, 
θπξίσο εμαηηίαο ηνπ θχκαηνο «απνεπέλδπζεο» μέλσλ 
επελδπηψλ απφ αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, πνπ 
παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ην Ννέκβξην 
ηνπ 2018, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία.  
Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 
έηνπο 2018/19 απμήζεθε ζε $9,9 δηζ., έλαληη $8,91 
δηζ. ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2017/18, κε αχμεζε 
ηφζν ησλ εμαγσγψλ θαηά 16,2% ζε $6,79 δηζ., φζν 
θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 13% ζηα $16,68 δηζ. Οη 
εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ απμήζεθαλ θαηά ην δηά-
ζηεκα Ηνπι.-επη. 2018 θαηά 57,6% θαη αλήιζαλ ζε 
$2,81 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο απηψλ απμήζεθαλ θαηά 
27%, αλεξρφκελεο ζε $3,5 δηζ. εκαληηθφ ζηνηρείν 
απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο 
ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ ειαθξψο θαηά 2% ζε  
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εηήζηα βάζε, πέθηνληαο ζηα $4 δηζ. ην πξψην ηξίκελν 
ηνπ έηνπο 2018/19, έλαληη $4,1 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. 
Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαηέγξαςε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξη-
κήλνπ Ηνπι.-επη. 2018 πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ $4,3 
δηζ., έλαληη $2,8 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν 
(απμεκέλν θαηά 50,4% ζε εηήζηα βάζε), νθεηιφκελν θπ-
ξίσο ζην απμεκέλν πιεφλαζκα ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξε-
ζηψλ πνπ αλήιζε ζε $3,2 δηζ., έλαληη $2 δηζ. ην αληίζηνη-
ρν πεξζηλφ ηξίκελν. Σα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα νπέδ 
εκθαλίζζεθαλ απμεκέλα θαηά 4,3% ην ελ ιφγσ ηξίκελν 
ηνπ 2018, αλεξρφκελα ζε $1,44 δηζ. (έλαληη $1,38 δηζ. 
πέξζη). Σν κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ εμάι-
ινπ θαηά 1,5%, ζηα $5,91 δηζ. έλαληη $5,82 δηζ. ην αληί-
ζηνηρν ηξίκελν πέξζη. πλνιηθά, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 
ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 πιεφλαζκα χςνπο $284,1 
εθαη., εμαηξεηηθά κεησκέλν έλαληη ηνπ πιενλάζκαηνο 
χςνπο $5,1 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, 
εκθαλίδνληαο σζηφζν ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θαη 
«κνληκνπνίεζεο», παξά ηηο πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο αλα-
ηαξάμεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηε ζρεηηθή ζηαζη-
κφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πνπ 
νδήγεζαλ θαηά ηνπο πξφζθαηνπο κήλεο ζε επηδείλσζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαπξνζαξκφδεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ γηα έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζε 
πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή βάζε 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη πνιχ πξφζθαηα 
νινθιεξψζεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε 
ρξνληθφ νξίδνληα ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο, κε ζθνπφ λα 
επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο ζε πεξηζζφ-
ηεξν ξεαιηζηηθή βάζε. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξένπο πνπ είραλ 
δηαηππσζεί ζην αξρηθφ ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγη-
ζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (ην νπνίν δεκνζηνπνηή-
ζεθε ζην ηέινο ηνπ 2018), ην δεκφζην ρξένο ζα έπξεπε 
θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22 λα έρεη κεησζεί ζε πν-
ζνζηφ 79,4% ηνπ ΑΔΠ. Αληηζέησο, ν πξφζθαηα αλαζεσ-
ξεκέλνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο πξνβιέπεη 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην επίπεδν ηνπ 
80% κε 85% ηνπ ΑΔΠ σο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2021/22, έλαληη πνζνζηνχ 108% ηνπ ΑΔΠ πνπ 
απηφ αληηπξνζψπεπζε ην 2017.    
Ζ λέα ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνβιέ-
πεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε ζηηο δηεζλείο 
αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζπλνιη-
θήο αμίαο $22 δηζ. έσο θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, 
εθ ησλ νπνίσλ νκφινγα αμίαο $12 δηζ. ζε δνιιάξηα, ελψ 
νκφινγα αμίαο $10 δηζ. ζε άιια λνκίζκαηα, πέξαλ ηνπ 
δνιιαξίνπ. Ζ αλαπξνζαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη 
επίζεο ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 
ρξένπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ην 
κεξίδην απηνχ λα θζάζεη ηνλ Ηνχλην 2022 ζην 52% ηνπ 
ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη  φηη ε 
λέα, αλαπξνζαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ θαη πεξην-
ξηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη-
θψλ έρεη ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπ-
ιίνπ.  

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνεηνηκάδεη ηελ έθδνζε 
νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα 
ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
έιαβε απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έγθξηζε γηα ηελ πξν-
θήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε ζε 
εηαηξείεο ζπκβνχισλ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο θαη 
δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ε νπνία, ζχκθσλα 
κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα κάι-
ινλ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ πξνζερνχο Μαξηίνπ. Θπκί-
δνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην ηέινο ηνπ 2018, ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε έθδνζεο θαη δηά-
ζεζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα (ζπγθεθξηκέλα, ζε 
δνιιάξηα, επξψ, γηνπάλ θαη γηέλ), ζπλνιηθήο αμίαο κεηα-
μχ $4 θαη $7 δηζ., εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019. 
ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλήγγεηιε φηη πςειφβαζκν θιηκάθην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ μεθίλεζε επελδπηηθφ roadshow ζηηο ρψξεο 
ηνπ Κφιπνπ, ηελ Ηαπσλία, ηε Ν. Κνξέα, ην Υνλγθ 
Κνλγθ, ηελ Κίλα, ηελ Σατβάλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 
ησλ επηθείκελσλ εθδφζεσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν 
λφκηζκα ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο Αζίαο. 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επέιεμε ηηο 
δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 
επηθείκελε έθδνζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφ-
κηζκα. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επέιε-
με ηηο Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan θαη HSBC 
γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα, 
θαζψο θαη ηηο BNP Paribas, Natixis, Bank of Alexandria 
θαη Standard Chartered γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε 
νκνιφγσλ ζε επξψ. Δπηπιένλ, νη κεγάινη εγρψξηνη ηξα-
πεδηθνί φκηινη National Bank of Egypt (NBE) θαη 
Banque Misr επηιέρζεθαλ λα παξάζρνπλ επηβνεζεηηθέο 
ππεξεζίεο θαηά ηελ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκη-
ζκα. Σν αηγππηηαθφ δηθεγνξηθφ γξαθείν Al Tamimi & 
Co. θαη ην ακεξηθαληθφ, δηεζλνχο θχξνπο λνκηθφ γξαθείν 
Dechert LLP επηιέρζεθαλ σο λνκηθνί ζχκβνπινη ησλ 
εθδφζεσλ ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξηψλ νκνιφγσλ. 
Σέινο, φπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζχκ-
θσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ηεο 
επηθείκελεο –εληφο ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ- έθδνζεο ν-
κνιφγσλ ζε δνιιάξηα ζα αλέξρεηαη ζε κεηαμχ $2 θαη $3 
δηζ., ελψ εθείλεο ζε επξψ ζα αλέξρεηαη ζε κεηαμχ $1 θαη 
$2 δηζ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πεγέο, ην Τπνπξ-
γείν ζα πξνβεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο –γηα 
πξψηε θνξά- ζηελ έθδνζε θαη δηάζεζε «πξάζηλσλ» νκν-
ιφγσλ θαη νκνιφγσλ ζε γηέλ, ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. 
ζηηο δηεζλείο αγνξέο.   
 
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ ην 
εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο Οηθν-
λνκηθψλ θ. Maait ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ 
Πξφεδξν θ. Al Sisi θαη ηνλ Π/Θ θ. Madbouly ζηηο 20/1, 
ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αληηπξνζψπεπ-
ζε πνζνζηφ 3,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 4,2% ηνπ 
ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18.  

 Δ Λ Ι Γ Α  3  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ζε-
κεησζέλ ζην πξψην εμάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφ-
λαζκα αλήιζε ζε 0,4% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP20,8 δηζ.), 
έλαληη ειιείκκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ηνπ ΑΔΠ ζην 
αληίζηνηρν εμάκελν 2017/18. Σέινο, θαηά ηνλ θ. Maait, 
ην χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ -ηεο θεληξηθήο θπ-
βέξλεζεο- θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθν-
λνκηθνχ έηνπο αλήιζαλ ζηα «αλεπαλάιεπηα» επίπεδα 
ησλ EGP55,7 δηζ.  
 
Λεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χςνπο $14,7 δηζ. έρεη λα 
πιεξψζεη ε Αίγππηνο ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ (CBE), ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη θέηνο λα 
απνπιεξψζεη ζπλνιηθέο ιεμηπξφζεζκεο δηεζλείο νθεηιέο 
ηεο ηάμεσο ησλ $14,7 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ $8,57 δηζ. α-
θνξνχλ παιαηφηεξα δάλεηα απφ ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (ην 
κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ αθνξά ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 
πξνο ηε . Αξαβία, ηεο ηάμεσο ησλ $5,2 δηζ., πνπ σξηκά-
δνπλ εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2019). Καηά ηα 
ζηνηρεία ηεο CBE, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ζα απνπιεξσ-
ζνχλ -κεηαμχ άιισλ- αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα ζπλνιηθνχ 
χςνπο $683,7 εθαη., κε αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα χςνπο 
$1,76 δηζ., δάλεηα απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαλη-
ζκνχο ζπλνιηθνχ χςνπο $2,75 δηζ., ηφθνη χςνπο $961 
εθαη. απφ παιαηφηεξεο δηαζέζεηο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε 
επξψ θαη δνιιάξην, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
απφ ην εμσηεξηθφ, ζπλνιηθνχ χςνπο $826 εθαη.  
χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο 
Ηαλνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ πέηπρε πξφ-
ζθαηα ηε ρξνληθή παξάηαζε θαηά έλα αθφκε έηνο ησλ 
πεξηφδσλ σξίκαλζεο ηξηψλ παιαηφηεξσλ (απφ ηα έηε 
2013 θαη 2015) πεληαεηνχο δηάξθεηαο δαλείσλ απφ ηε . 
Αξαβία, ζπλνιηθήο αμίαο $6,6 δηζ.      
 
Ρπζκφο αλάπηπμεο 5,5% ζην 2ν ηξίκελν νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2018/19 
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 
θαο El-Saeed ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν ξπζκφο αλάπηπ-
μεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε πξν-
θαηαξθηηθά ζηνηρεία ζε 5,5% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19). Καηά ηελ Τ-
πνπξγφ, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο 
θαηά ην ηξίκελν Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018 ζεσξνχ-
ληαη νη θιάδνη ελέξγεηαο θαη εμνξχμεσλ (κεγέζπλζε 
25%), θαηαζθεπψλ (κεγέζπλζε 11%), ρνλδξηθνχ θαη 
ιηαληθνχ εκπνξίνπ (κεγέζπλζε 11%), ηειεπηθνηλσληψλ 
(κεγέζπλζε 8%) θαη μελνδνρείσλ / εζηηαηνξίσλ 
(κεγέζπλζε 7%).  
Ζ Τπνπξγφο ζπκπιήξσζε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζπ-
λνιηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρν-
ληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζε ζε 5,4%. ηφρν ηεο θπ-
βέξλεζεο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 απνηειεί ε 
επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,8%, έλαληη 5,3% ην έηνο 
2017/18. Σέινο, ε θα El-Saeed ζεκείσζε φηη ν κέζνο 
πιεζσξηζκφο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε 14,4%, κεησκέλνο 
ζεκαληηθά έλαληη εθείλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ ε-
μακήλνπ (30,2%).  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε εγθαζηδξχεη κεραληζκφ απ-
ηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηηκψλ θαπζίκσλ 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, εηδηθή θπβεξλεηηθή επηηξνπή αζρνιείηαη 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα επηζηακέλα κε ηελ εγθαζίδξπζε 
κεραληζκνχ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκν-
γήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ –αθξηβφηεξε θαη αληηπξνζσ-
πεχνπζα κηθξφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλά-
ισζεο θαπζίκσλ- βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζε πξψηε θάζε, 
ε νπνία θαη ζα παχζεη ζην εμήο λα επηδνηείηαη. θνπφ 
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί –θαζ’ ππφδεημε 
ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ- ε δεκηνπξγία ηέ-
ηνηνπ κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεη ηηο εγρψξηεο 
ηηκέο ησλ θαπζίκσλ κε βάζε ηηο δηεζλείο ηηκέο, ηηο ηζρχ-
νπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα κεηαθνξηθά 
θφζηε. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία ηνλ πξνζερή Απξίιην θαη ζα αθνξά ζε πξψηε 
θάζε ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζηαδηα-
θά ζα θαιχςεη θαη ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαπζίκσλ, 
θαηαξγψληαο παξάιιεια ηηο ηζρχνπζεο θξαηηθέο επηδν-
ηήζεηο. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη 
εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πξφθεηηαη λα αλαζεσξνχ-
ληαη απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή θαη λα αλαπξνζαξκφδν-
ληαη θαηά +/-10% αλά ηξίκελν. εκεηψλεηαη φηη ε ελ 
ιφγσ θπβεξλεηηθή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ζηειέρε 
ησλ Τπνπξγείσλ Πεηξειαίνπ θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο 
θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC), ζπζηά-
ζεθε δηα πξφζθαηεο πξσζππνπξγηθήο απφθαζεο (ππ’ 
αξηζ. 2764/2018), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε 
εθεκεξίδα ζηηο 7/1. 
 
Αλακέλεηαη ε πξψηε ζπλεδξίαζε επηηξνπήο πξνζδην-
ξηζκνχ ηεο παξανηθνλνκίαο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, εληφο ηνπ 
κελφο Ηαλνπαξίνπ αλακελφηαλ λα ζπλεδξηάζεη γηα πξψηε 
θνξά ε θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί πξφ-
ζθαηα κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο θαη ηε θχ-
ζε ηεο παξανηθνλνκίαο ηεο Αηγχπηνπ. ηελ ελ ιφγσ επη-
ηξνπή πεξηιακβάλνληαη πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο αηγπ-
πηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ηεο Κεληξη-
θήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηεο θξαηηθήο Τπεξεζίαο 
Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) 
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη 
ε επηηξνπή ζπζηάζεθε ζην ηέινο ηνπ 2018, θαη εληάζζε-
ηαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο αηγππηηαθήο θπ-
βέξλεζεο λα πείζεη ηνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγα-
ληζκνχο, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Νν-
κηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ παξα-
νηθνλνκία ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο αλαθνξηθά κε ην 
κέγεζνο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ. 
 
Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα 
κεησκέλεο ζε $10,82 δηζ. ην Ννέκβξην 2018 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηα 
μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκά-
ηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ πηψζε –γηα 
φγδνν ζπλερφκελν κήλα- θαηά $888 εθαη. ην Ννέκβξην 
2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε $10,82 δηζ., 
έλαληη $11,71 δηζ. ηνλ Οθηψβξην.  
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Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θε-
θαιαίσλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα 
αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απφ ηνλ παξειζφληα Α-
πξίιην, αλέξρεηαη ζε $10,69 δηζ.  
 
Δθθίλεζε θπβεξλεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα δηαζθάιη-
ζε «αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο» 
ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 
ιαλζάξηζε λέα θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δηαζθά-
ιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηηο θησρφηε-
ξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ππφ ηνλ ηίηιν “A 
Decent Life”. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θάιεζε ηφζν ηηο 
θξαηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο εγ-
ρψξηαο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» λα ελψζνπλ ηηο δπλά-
κεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζπγθε-
θξηκέλσλ projects γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 
ησλ θησρφηεξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα, ην αξκφδην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο έρεη ήδε εθπνλήζεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ 
θησρφηεξσλ ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ (κε πνζνζηά θηψ-
ρεηαο πνπ αλέξρνληαη θαη’ ειάρηζην ζε 70% ηνπ πιεζπ-
ζκνχ), ζηα νπνία ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ πιν-
πνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο. 
 
Κπβεξλεηηθή έξεπλα: ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζηελ Άλσ 
Αίγππην έρεη κεησζεί 
χκθσλα κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα πξφζθα-
ηεο έξεπλαο επηπέδνπ εηζνδήκαηνο πνπ δηελεξγήζεθε 
απφ ηδησηηθφ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπ-
βέξλεζεο, ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ νιηγφηεξν αλα-
πηπγκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο, έρεη κεησζεί θαηά 10 πνζν-
ζηηαίεο κνλάδεο –ήηνη θαηά πεξίπνπ 18%- ζην δηάζηεκα 
ηεο ηξηεηίαο 2015-2018, πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 57% 
ζην 47%. Αλ θαη, φπσο ζεκεηψλεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη πξνθαηαξθηηθά, ελψ 
ππάξρνπλ αξθεηέο αζάθεηεο ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ αθξη-
βή νξηζκφ ηεο θηψρεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φζν θαη 
ηα ιεπηνκεξή επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε εκθάληζε κίαο 
ελδεηθηηθήο ηάζεο πεξηνξηζκνχ ηεο θηψρεηαο ζηηο αγξν-
ηηθέο πεξηνρέο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ είλαη ελζαξξπληηθή γηα 
ηελ έθβαζε ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο θηψρεηαο» ζε νιφ-
θιεξε ηελ επηθξάηεηα, πνπ έρεη θεξχμεη θαη πξνζπαζεί 
εδψ θαη κεξηθά ρξφληα λα θεξδίζεη ε θπβέξλεζε Al Sisi. 
 
Υξεκαηνδνηήζεηο EGP5,3 δηζ. απφ ηελ Τπεξεζία 
Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην 
έηνο 2018 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο αηγππηηαθήο Τπεξε-
ζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
(MSMEDA), ε Τπεξεζία έρεη δηνρεηεχζεη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 θνλδχιηα χςνπο EGP5,3 δηζ. γηα ηε ρξεκαην-
δφηεζε 247 ρηι. επελδπηηθψλ projects κηθξνκεζαίσλ επη-
ρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 395 ρηι. ζέζεηο εξ-
γαζίαο. Καηά ηελ έθζεζε ηεο MSMEDA, ην 50% ησλ σο 
άλσ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 2018 θαηεπζχλζεθε ζηελ 
Άλσ Αίγππην, ην 33% ζε πεξηνρέο ηεο Κάησ Αηγχπηνπ, 
ην 12% ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ην 5% ζε αθξηηηθέο πεξη-
νρέο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ην 58% ησλ ρξεκαηνδνηήζε-
σλ ηνπ έηνπο 2018 θαηεπζχλζεθε ζε ηδησηηθά επελδπηηθά  

projects ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ, ην 16% ζε projects δηα-
θφξσλ θιάδσλ ππεξεζηψλ, επίζεο 16% ζε projects ηνπ 
θιάδνπ θηελνηξνθίαο, ην 8% ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο 
θαη ην 2% ζε δηάθνξνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 
 
Μειεηψκελεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ 
θεθαιαηαθψλ θεξδψλ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξί-
νπ, βαζηζκέλα ζε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επη-
θεθαιήο ηεο επηηξνπήο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνιν-
γηζκνχ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ θ. Omar, ε θπβέξ-
λεζε πξνσζεί ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζί-
αο, νη νπνίεο επηδηψθεηαη λα θαζηεξψζνπλ εληαίν θνξν-
ινγηθφ ζπληειεζηή 10% επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ 
φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ θν-
ξνιφγεζεο πνπ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ εηζεγκέλσλ –
ζπληειεζηήο 10%- θαη κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ –
ζπληειεζηήο 22,5%. Θπκίδνπκε φηη ε θνξνιφγεζε ησλ 
θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην 
βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή απφ ην Μάην 2015, έσο ην έηνο 
2020. 
ηηο επηδησθφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λν-
κνζεζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή 
κεηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ επελδχ-
ζεηο ζε έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ, 
πνπ εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζήο ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 
ηα ηξαπεδηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξα-
θα. 
 
Ρπζκφ αλάπηπμεο 5,7% ην 2019 πξνβιέπεη ε ΠΣ γηα 
ηελ Αίγππην 
Με βάζε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο Παγθφ-
ζκηαο Σξάπεδαο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 
Αηγχπηνπ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζε 5,6% ζηε δηάξθεηα 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 θαη ζε 5,7% ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2019, σο απνηέιεζκα 
θπξίσο ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηε 
ρψξα θαη ηεο ζπλαθφινπζεο –φπσο πξνζδνθάηαη- αχμε-
ζεο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο αλακελφκελεο αλά-
θακςεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Καηά ηελ Παγθφ-
ζκηα Σξάπεδα, ν πςειφο αηγππηηαθφο ξπζκφο αλάπηπμεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 (5,3%) νθεηιφηαλ θπξί-
σο ζηελ αμηφινγε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ ηνπξηζκνχ 
θαη ηνπ θιάδνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 
 
Ζ Standard Chartered εθηηκά πσο ε Αίγππηνο ζα 
ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 10 κεγαιχηεξσλ νηθνλν-
κηψλ παγθνζκίσο ην 2030 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο έδσζε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ 
βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθνχ ρξεκαηνπηζησ-
ηηθνχ νκίινπ Standard Chartered, πνπ πξνβιέπεη φηη ε 
ρψξα ζα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 10 κεγαιχηεξσλ 
νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, έσο ην έηνο 2030. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ελ ιφγσ ηξαπεδηθφο φκηινο εθηηκά 
πσο ε Αίγππηνο ζα θαηαιακβάλεη ηελ 7ε ζέζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε έσο ην 2030, πξνεγνχκελε 
ρσξψλ φπσο ε Ρσζία, ε Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία. ε-
κεηψλεηαη φηη βαζηθή «ππφζεζε εξγαζίαο» ηεο Standard 
Chartered απνηειεί ην φηη ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα  
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ην κεξίδην ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
παγθφζκηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα ζπγθιίλεη κε ην κεξίδηφ 
ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Γεο, έλεθα ηεο 
εθηηκψκελεο ζχγθιηζεο ησλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ 
αλαπηπγκέλσλ κε εθείλα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 
Δπηπιένλ, γηα λα θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ε 
Standard Chartered βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία νλνκαζηηθνχ 
ΑΔΠ ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ, εθθξαζκέλσλ κε βάζε ηελ 
ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο (“purchasing power pari-
ty” – PPP). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ην 
έηνο 2030 νη ηξεηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε 
ζα είλαη θαηά ζεηξά νη Κίλα, Ηλδία θαη ΖΠΑ, αληίζηνηρα, 
ελψ ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Αζίαο ζα αληηπξνζσπεχεη ην 
35% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ φζν θαη ην κεξίδην 
ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ΑΔΠ Δπξψπεο θαη ΖΠΑ. Δπίζεο, ε 
κειέηε ηεο Standard Chartered πξνβιέπεη φηη νη 7 απφ ηηο 
10 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε ην 2030, ζήκε-
ξα είλαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. 
 
Πεξαηηέξσ κηθξή αλάθακςε θαηέγξαςε ην Γεθέκβξην 
ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιά-
δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη 
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπ-
ζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, 
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο πα-
ξνπζίαζε εθ λένπ ειαθξφηαηε βειηίσζε ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, θζάλνληαο ην πςειφηεξν επίπεδφ 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξάκελνπ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 49,6 κν-
λάδεο, έλαληη 49,2 κνλάδσλ ην Ννέκβξην, 48,6 κνλάδσλ 
ηνλ Οθηψβξην θαη 48,7 κνλάδσλ ην επηέκβξην, παξακέ-
λνληαο πάλησο γηα ηέηαξην δηαδνρηθφ κήλα θάησ απφ ην 
θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηειεπηαία 
θνξά θπκάλζεθε πάλσ απφ ηηο 50,5 κνλάδεο ηνλ Αχγνπ-
ζην 2018. Σν Γεθέκβξην 2018 παξαηεξήζεθε ζαθήο βει-
ηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ λέσλ παξαγγειηψλ θαη ηεο αγν-
ξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ειαθξά 
πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο, αιιά ηαπηφρξνλα 
νξηαθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αηζηνδνμίαο φζνλ αθνξά 
ην επίπεδν παξαγσγήο θαηά ην πξνζερέο δσδεθάκελν.    
 
Γηαςεχδνληαη θήκεο πεξί εληαηηθνπνίεζεο ηεο θπβεξ-
λεηηθήο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο 
Σν αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην δηέςεπζε ζηηο 11/1 
ηε θεκνινγία πνπ θπξηάξρεζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δη-
θηχσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ αλαθνξηθά κε 
επηθείκελεο απνθάζεηο γηα πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ θξα-
ηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπλαθφινπζεο απμήζεηο ηηκψλ, 
εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ. χκθσλα κε ην θπβεξλεηηθφ αλα-
θνηλσζέλ, «νη ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφ-
λησλ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ παξειζφληνο 
έηνπο, ελψ ε επηδησθφκελε εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επη-
δνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα βαζίδεηαη ζε νθηαε-
ηνχο δηάξθεηαο πξφγξακκα ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ απ-
ηψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο κείσ-
ζεο θαη, ζε ηειηθφ ζηάδην, εμάιεηςήο ηνπο, επί ησλ εηζν-
δεκάησλ ησλ Αηγππηίσλ πνιηηψλ».  
   
 

Γειψζεηο Αηγχπηηνπ Π/Θ πεξί νινθιήξσζεο πξν-
γξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ην 2019 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζε 
δειψζεηο ηνπ ζηηο 13/1, ζην πιαίζην ηεο 3εο επελδπηηθήο 
δηάζθεςεο γηα ηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο πνπ 
δηνξγάλσζε ζην Κάηξν ε αηγππηηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα 
CI Capital, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλέθεξε φηη 
θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ε ηειηθή 
θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 
ηεο θπβέξλεζεο, κε ηε ζηήξημε -θαη θαζνδήγεζε- ηνπ 
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), έπεηηα απφ ηξία 
ρξφληα ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα 
εμαζθαιίζνπλ ζηε ρψξα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, βηψ-
ζηκνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, επαξθέο επίπεδν αληαγσλη-
ζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 
επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζε-
σλ. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Π/Θ, ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 
πνπ πινπνηήζεθαλ κέρξη ηψξα πεξηιακβάλνληαη ε απε-
ιεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 
ηεο ιίξαο, ε ραιάξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ, ν 
πεξηνξηζκφο κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ θξαηη-
θψλ επηδνηήζεσλ, ε αλακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ επηρεη-
ξήζεσλ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηη-
θήο ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ν Αηγχπηηνο Π/Θ θαίλε-
ηαη φηη ζπλέδεζε ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κε-
ηαξξπζκίζεσλ κε ηελ νινθιήξσζε, αξγφηεξα θέηνο, ηεο 
ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ 
παξείρε ην ΓΝΣ πξνο ηε ρψξα, απφ ην ηέινο ηνπ 2016.  
εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο σο άλσ δηάζθε-
ςεο, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed αλέθε-
ξε φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκη-
θνχ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ. 2018) εκθαλίζηεθε απμεκέλν θαηά 
12% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζε ζε EGP175 δηζ. ($9,8 
δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). 
 
Τπ. Οηθνλνκηθψλ: Ζ Αίγππηνο ζα αθνινπζήζεη ην 
παξάδεηγκα ηεο ηγθαπνχξεο, ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο 
Ν. Κνξέαο 
Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκη-
θψλ ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ παγθνζκίσο νηθν-
λνκηψλ (G20) ζην Σφθπν, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθν-
λνκηθψλ θ. Maait αλέθεξε φηη «ε Αίγππηνο πξφθεηηαη λα 
αθνινπζήζεη ην δξφκν θαη ην παξάδεηγκα ηεο ηαρείαο 
βηνκεραληθήο, αγξνηηθήο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο βαζηζκέλεο ζηηο εμαγσγέο, πνπ πέηπραλ απφ 
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη αζηαηηθέο ηίγξεηο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ε ηγθαπνχξε, ε Μαιαηζία θαη ε Ν. Κνξέα». Ο 
θ. Maait αλέθεξε φηη ζηφρν ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ε 
επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,8% θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2018/19, πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο εθηηκήζεηο κεγάισλ 
δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηεο Παγθφζκη-
αο Σξάπεδαο, ε νπνία πξνβιέπεη αηγππηηαθφ ξπζκφ αλά-
πηπμεο κεηαμχ 5,6% θαη 5,7% θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πε-
ξίνδν. Όπσο ζεκείσζε ν θ. Maait, «ε Αίγππηνο είλαη απφ 
ηηο ιηγνζηέο αθξηθαληθέο ρψξεο πνπ απνιακβάλνπλ πςε-
ιψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ παξνχζα θάζε». Παξεκπη-
πηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε 
ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “World 
Economic Situation and Prospects (WESP) 2019”, ν 
ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην  
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ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε 5,2% θαη θαηά 
ην 2020 ζε 4,7%, έλαληη εθηίκεζεο 5,8% γηα ην 2018.        
 
Έπαηλνη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΟΟΑ γηα ηηο νηθν-
λνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ηνπ ΟΟΑ, θ. Gurria, θαηά ηε δηάξθεηα δη-
εζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπλεδξίνπ πνπ έιαβε ρψξα ηελ πε-
ξίνδν 15-18 Ηαλνπαξίνπ ζην Παξίζη κε ηίηιν “Private 
Investment for Sustainable Development”, επαίλεζε ηηο 
νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απφ 
ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο 
ηεηξαεηίαο. Ο θ. Gurria αλαθέξζεθε ζην πινπνηνχκελν 
πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ σο 
«ειπηδνθφξν» γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσ-
λία, ην νπνίν ζηνρεχεη ζε αλάπηπμε κε ηε ζπκκεηνρή 
φισλ ησλ πιεζπζκηαθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο 
ρψξαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΟΑ αλέθεξε επί-
ζεο φηη νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηηο νπνίεο έρεη 
πξνρσξήζεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, έρνπλ θαηαζηήζεη 
ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα επλντθφηεξν θαη ειθπζηηθφηεξν 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα. ηε δη-
θή ηεο νκηιία ζην πιαίζην ηνπ σο άλσ ζπλεδξίνπ, ε Αη-
γχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 
θα Nasr επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο εξγάδεηαη εληαηηθά 
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη δίθαηε θαη ηζφηηκε νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο, κε απμε-
κέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 
 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθέπηεηαη λα επαλεθθηλήζεη 
ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ην Μάξηην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξί-
νπ, ε αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ είλαη επηθνξηη-
ζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησ-
ηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο δηάζεζεο 
κεξηδίσλ ησλ κεηνρηθψλ ηνπο θεθαιαίσλ ζην Υξεκαηη-
ζηήξην (“State IPO Program”), ζθέπηεηαη ηελ επαλεθθί-
λεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ πξνζερή Μάξηην, εθ’ φζνλ 
νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δηαηεξεζνχλ ζε επλντθά επίπε-
δα. Ζ είδεζε απηή ζπλνδεχηεθε απφ εγρψξηα δεκνζηεχ-
καηα ηα νπνία αλέθεξαλ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλέ-
ζεζε ζε ζεηξά επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ηελ παξνρή ζπκ-
βνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηδησηηθν-
πνηήζεσλ νξηζκέλσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπ-
γθεθξηκέλα, ηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ζηελ θνηλν-
πξαμία ησλ νκίισλ EFG Hermes θαη Citi αλαηέζεθε ε 
δηαρείξηζε ηεο δηάζεζεο πξφζζεηνπ κεηνρηθνχ κεξηδίνπ 
30% ηεο εηαηξείαο Alexandria Container and Cargo Han-
dling, ελψ ζηελ θνηλνπξαμία ησλ νκίισλ CI Capital θαη 
Renaissance Capital αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ηεο δηάζε-
ζεο κεξηδίνπ 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξεί-
αο Abu Qir Fertilizers. εκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα 
κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 23 ζπλνιηθά δεκνζίσλ επη-
ρεηξήζεσλ αλαθνηλψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2018, ελψ ζηε 
ζπλέρεηα νξίζηεθε πσο ε πξψηε ηνπ θάζε –ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαλ 5 επηρεηξήζεηο- επξφθεηην λα εθηπιη-
ρζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018, 
ψζηε εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα 
κπνξεί λα μεθηλήζεη ην δεχηεξν θχκα ησλ ηδησηηθνπνηή-
ζεσλ.  

Ωζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ – θπξίσο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 
«αλαηαξάμεσλ» πνπ ηαιάληζαλ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλν-
κίεο, ηδηαίηεξα απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 2018, θαζψο 
θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ 
θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξή-
ζεσλ- ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλέζηεηιε πξνζσξηλά 
ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έσο φηνπ βειηησζνχλ 
νη ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο. Όπσο ζεκείσ-
ζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηθαινχκελνο θπβεξλεηηθέο 
πεγέο, ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη πξνβεί ζε αιιαγέο ηεο 
αξρηθήο ζχλζεζεο ησλ 23 ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξή-
ζεσλ, πξνζζέηνληαο πεξίπνπ 10 λέεο θαη απαιείθνληαο 
άιιεο απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν. 
 
ε πεξαηηέξσ κεγέζπλζε ηνπ θιάδνπ ηειεπηθνηλσ-
ληψλ / ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο πξνζβιέπεη ην αξ-
κφδην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 
ε πξφζθαηε νκηιία ηνπ ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ πνπ δη-
νξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αη-
γχπηνπ ζηηο 20/1, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνιν-
γίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat επηζήκαλε φηη θπβεξλεηηθφ 
ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ κε ην νπνίν ζπκ-
κεηέρεη ν ελ ιφγσ θιάδνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηγππηηα-
θνχ ΑΔΠ, απφ ην επίπεδν ηνπ 3,5% θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016/17, ζε άλσ ηνπ 5% ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο 
πξνζερνχο ηξηεηίαο, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζε πιεζίνλ 
ηνπ 4% ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(2018/19). Καηά ηνλ θ. Talaat, ν θιάδνο ηειεπηθνηλσ-
ληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο έρεη παξνπζηάζεη 
κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2017/18, ελψ ζην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
(2018/19) ν ξπζκφο κεγέζπλζεο αλέξρεηαη ζε 18,4%, θαη 
ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο κεγέζπλζεο ηνπ θιάδνπ γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έηνπο αλέξρεηαη ζε 15%. Καηά ηνλ θ. Talaat, 
ν ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη, πέξαλ ηεο 
ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο εηδη-
θεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν, ηελ εθηί-
λαμε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ, πνπ πξνζδνθάηαη πσο ζα δεκηνπξγήζεη 
πεξίπνπ 100.000 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν. 
 
Αηγππηηαθή εθπξνζψπεζε ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 
θφξνπκ ηνπ Νηαβφο 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε κε ηελ εθ-
πξνζψπεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζην παγθφζκην 
νηθνλνκηθφ θφξνπκ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην Νηαβφο ηεο 
Διβεηίαο θαηά ην δηάζηεκα 22-25 Ηαλνπαξίνπ. Σα ζρεηη-
θά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο ε Αίγππηνο εθπξνζσ-
πείηαη ζην Νηαβφο απφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ηελ Τ-
πνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, 
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ηνλ Τπνπξγφ Δκπν-
ξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, θαζψο θαη ηελ Τπνπξγφ 
Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Τπνπξ-
γφ Οηθνλνκηθψλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέ-
θεξε φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ζεηξά δηεζλψλ 
επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ θαη ηδξπ-
κάησλ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ θξαηηθψλ 
νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ πξφ-
θεηηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρν-
ληνο έηνπο.  
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χκθσλα κε ηα αηγππηηαθά κέζα ελεκέξσζεο, ν Αηγχ-
πηηνο Π/Θ ζπλαληήζεθε ζηηο 22/1, ζην πεξηζψξην ηνπ 
ζπλεδξίνπ, κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Apple, Tim 
Cook, ζπδεηψληαο καδί ηνπ ηηο πξννπηηθέο επελδπηηθήο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ 
πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην θαη ηδηαίηεξα ζηελ 
ππφ θαηαζθεπή λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Καηά ηα 
δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Apple εμέθξα-
ζε ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην, κε έκθαζε 
ζηελ ηερλνινγία σο «εξγαιείν» γηα ηελ εθπαίδεπζε. 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληα κε αηγππηηαθά νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ εκηξαηηλνχ 
νκίινπ Dana Gas, Patrick Allman-Ward, ζε ζπλάληεζή 
ηνπ κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly ζην πεξηζψξην ηνπ ζπλεδξί-
νπ ζην Νηαβφο, αλέθεξε πσο ζρεδηάδεηαη ε αχμεζε ησλ 
επελδχζεσλ ηνπ νκίινπ ζηελ Αίγππην θαηά $5 δηζ. κέζα 
ζηα πξνζερή ρξφληα, έλαληη ζεκεξηλψλ επελδχζεσλ ηεο 
ηάμεσο ησλ $2 δηζ., πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 
έηνο 2007. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε έρεη θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απν-
πιεξψζεη ζεκαληηθφ κέξνο παιαηφηεξσλ εθθξεκψλ ν-
θεηιψλ ηεο πξνο ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν.     
 
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε δηεζλή φκηιν Lazard γηα 
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην 
πεξηζψξην ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ζην 
Νηαβφο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε ζηηο 23/1 –παξνπζία ηνπ 
Π/Θ θ. Madbouly- ζπκθσλία κε ηνλ δηεζλνχο θήκεο 
φκηιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Lazard, πξνθεη-
κέλνπ απηφο λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 
δηεζλνχο πξνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ π-
πάξρνπλ ζηελ Αίγππην θαη πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχ-
ζεσλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο Π/Θ, ε ππν-
γξαθείζα ζπκθσλία είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφζθαηεο 
νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi γηα θαηαβνιή πξνζπά-
ζεηαο κε ζθνπφ λα απμεζνχλ νη εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ 
επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηε ρψξα.    
 
Σν Φεβξνπάξην ε εθηακίεπζε ηεο 5εο δφζεο ηεο ρξε-
καηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ 
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, κε ηελ επ-
θαηξία ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ηνπ Νηα-
βφο, ε επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 
Christine Lagarde, ζε αλαθνηλσζέλ ηεο ζηηο 25/1 αλαθν-
ξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο νη-
θνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, έπιεμε ην εγθψκην ηφζν 
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηνπ ιανχ ηεο Αη-
γχπηνπ, ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηεο 
πξψηεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ ππνκνλή θαη ηελ αθν-
ζίσζε ηνπ δεχηεξνπ ζην ζηφρν ηεο επηηπρίαο ησλ κεηαξ-
ξπζκίζεσλ. Ζ θα Lagarde ζρνιίαζε σο ζεηηθά απνηειέ-
ζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηφζν ηελ πνξεία κείσζεο 
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, φζν θαη ηε κείσζε 
ηεο αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ 10%, γηα πξψηε θνξά 
έπεηηα απφ ην 2011.  

Όπσο επηζήκαλε ε θα Lagarde, ε εηζήγεζή ηεο πξνο ην 
εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ, ην νπνίν αλακέλε-
ηαη λα ζπλέιζεη εληφο ησλ πξνζερψλ εβδνκάδσλ πξνθεη-
κέλνπ λα εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμην-
ιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Αηγχ-
πηνπ, πξφθεηηαη λα είλαη ζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ εθηακί-
επζε ηεο πέκπηεο θαη πξνηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρξεκαην-
δνηηθήο δηεπθφιπλζεο, χςνπο $2 δηζ., ε νπνία εθηηκάηαη 
πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. ε-
κεηψλεηαη φηη κεηά ηε ιήςε ηεο πέκπηεο δφζεο, ην χςνο 
ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα έρεη ιάβεη ε Αίγππηνο απφ ην 
ΓΝΣ ζην πιαίζην ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηη-
θήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., ζα αλέξ-
ρεηαη ζε $10 δηζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα εγρψξηα κέζα 
ελεκέξσζεο αλαθέξνπλ -αλνηθηά πιένλ- φηη ε ζεκεησ-
ζείζα θαζπζηέξεζε ζηελ εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο 
νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ΓΝΣ αλαθνξηθά κε 
ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ λένπ κεραληζκνχ απηφκαηεο 
πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ απφ ηελ αηγππηη-
αθή θπβέξλεζε, κε ζηφρν ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ 
θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ.      
 
Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ ην 1ν εμάκελν 
ηνπ έηνπο 2018/19 
Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο 23/1 ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. 
El-Molla, νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα θαηέγξα-
ςαλ ην δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
14,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 
2017/18, αλεξρφκελεο ζε EGP43,5 δηζ. (έλαληη EGP51 
δηζ. ην εμάκελν 2017/18). εκεησηένλ φηη ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε δαπάλεο χςνπο EGP90 δηζ. γηα 
επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζψο θαη ζε κείσζε 
ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο δαπάλεο γηα θαχζηκα ηεο ηάμε-
σο ηνπ 26%.     
 
ε €110 εθαη. ζα αλέιζεη ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο 
Δ.Δ. πξνο ηελ Αίγππην ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηε ζπλέληεπμε ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., Πξέζβε θ. Surkos, ην 
χςνο ησλ θνλδπιίσλ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ ζα δηα-
ζέζεη πξνο ηελ Αίγππην ε Δ.Δ. θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλέξ-
ρεηαη ζε €110 εθαη., ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2017-
2020. Καηά ηνλ θ. Surkos, ηα θνηλνηηθά αλαπηπμηαθά 
θνλδχιηα ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα ζηνπο ηνκείο κεηαξ-
ξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδά-
ηηλσλ πφξσλ θαη ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ. 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηεο θξαηηθήο εηαη-
ξείαο πδάησλ (Holding Company for Water & 
Wastewater – HCWW), ε Δ.Δ. αλακέλεηαη λα ρξεκαην-
δνηήζεη θαηαζθεπαζηηθά projects ζηνπο ηνκείο πφζηκνπ 
χδαηνο θαη απνρέηεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα Sohag ζηελ 
Άλσ Αίγππην, κε θνλδχιηα χςνπο €71,5 εθαη. χκθσλα 
κε ηελ εηαηξεία, θνλδχιηα €23,2 εθαη. ζα ρξεκαηνδνηή-
ζνπλ έξγα δηθηχσλ πφζηκνπ λεξνχ, ελψ θνλδχιηα €48,3 
εθαη. ζα θαηεπζπλζνχλ ζε απνρεηεπηηθά έξγα. Καηά ηελ 
HCWW, ν ηειηθφο θαηάινγνο ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηειε-
ζηνχλ εγθξίζεθε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, κε ηε ζπλδξνκή 
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ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο ε νπνία πξνέβε ζε πξνθαηαξ-
θηηθή ηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
έξγσλ. 
 
Δπίζεκε επίζθεςε Γάιινπ Πξνέδξνπ Macron ζηελ 
Αίγππην 
Καηά ην δηάζηεκα 27-29 Ηαλνπαξίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο 
Γαιιίαο θ. Macron πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε 
ζηελ Αίγππην, ζπλνδεπφκελνο απφ αλψηαηα ζηειέρε ηεο 
γαιιηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο πεξίπνπ 15 
κεγάισλ γαιιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Δπηζεκαίλε-
ηαη φηη ε επίζθεςε ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ ζεκαηνδφηεζε 
ηελ εθθίλεζε ηνπ θεηηλνχ «έηνπο θηιίαο» Γαιιίαο-
Αηγχπηνπ, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 150εο επεηείνπ 
απφ ηελ εγθαηλίαζε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ. ε κία ζπ-
λνιηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίζθεςεο 
Macron ζηελ Αίγππην, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλαθέξζεθε ζε πεξί ηηο 40 ζπλνιηθά ζπκθσλίεο, εθηηκψ-
κελεο αμίαο €1,6 δηζ., νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε 
ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε 
ησλ θιάδσλ εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πγεην-
λνκηθήο πεξίζαιςεο, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, ηειεπηθνη-
λσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, κηθξνκεζαίαο επη-
ρεηξεκαηηθφηεηαο, εκπνξίνπ, πνιηηηζκνχ, γπλαηθείαο ρεη-
ξαθέηεζεο θαη λενιαίαο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζπκ-
θσλίεο γηα έξγα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζηε λέα δηνηθεηη-
θή πξσηεχνπζα θαη γηα ζπλεξγαζία πξνο παξαγσγή ειε-
θηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηε ρψξα.  
Δπηπιένλ, νη δχν ρψξεο ζπκθψλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ 
ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Αη-
γχπηνπ, ζην πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ κεζν-
καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο “Egypt’s 
2030 Vision”. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππν-
γξαθή ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ γηα παξνρή γαιιηθψλ αλα-
πηπμηαθψλ θνλδπιίσλ χςνπο €1 δηζ. απφ ηε γαιιηθή π-
πεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française 
de Développement – AFD), θαηά ηελ πεξίνδν 2019- 
2023. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο 
φηη ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 
θα Nasr ππέγξαςε κε ηελ επηθεθαιήο ηεο AFD, θα Ri-
oux, ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο 
αμίαο €60 εθαη. απφ ηελ AFD πξνο ην αηγππηηαθφ Τ-
πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο επίζεο ζπκθσλία γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε κε θνλδχιηα χςνπο €50 εθαη. ηεο αηγπ-
πηηαθήο ππεξεζίαο αλάπηπμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξή-
ζεσλ (MSMEDA), κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ππνγξαθή 
ζπκθσλίαο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κε θνλδχιηα 
χςνπο €336 εθαη. ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο ηέ-
ηαξηεο θάζεο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, εθ 
ησλ νπνίσλ €286 εθαη. ππφ ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη 
€50 εθαη. ππφ ηε κνξθή δαλείνπ. Δπηπιένλ, ε αηγππηηα-
θή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) ππέγξαςε πξνθαηαξ-
θηηθή ζχκβαζε κε ηνλ νξγαληζκφ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 
ηνπ Παξηζηνχ (RATP) γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξε-
ζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, θαζψο θαη κλεκφ-
λην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ φκηιν Vinci γηα θαηαζθεπαζηηθά 
έξγα ζηελ ηέηαξηε θάζε ηεο γξακκήο 3.  

εκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
RATP, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ ζχζηε-
ζε ακέζσο εγρψξηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Δζληθήο 
Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) θαη ηνπ RATP, κε πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο 20% θαη 80%, αληίζηνηρα, γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηεο γξακκήο 3. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζε-
θαλ επίζεο ζε ππνγξαθείζεο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζηνπο 
θιάδνπο πγείαο (δεκηνπξγία θέληξνπ παξαζθεπήο παξα-
γψγσλ αίκαηνο ζηελ Αίγππην κε ηε ζπλεξγαζία γαιιη-
θψλ εηαηξεηψλ) θαη εθπαίδεπζεο (επαλίδξπζε γαιιηθνχ 
παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αίγππην). 
εκεηψλεηαη φηη ζηηο 28/1 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν δηκε-
ξέο νηθνλνκηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 
πεξίπνπ 60 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ησλ δχν πιεπξψλ. 
ην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ε Γαιιίδα Γεληθή Γξακκαηέαο 
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, θα Pannier-Runacher, αλα-
θέξζεθε ζε επηθείκελε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ γαιιη-
θψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, ην ηξέρνλ ζσξεπηηθφ 
χςνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε €4,5 κε €5 δηζ. Ζ θα Pan-
nier-Runacher αλαθέξζεθε πην ζπγθεθξηκέλα ζε απμεκέ-
λεο πξνζθάησο επελδχζεηο ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο θηλε-
ηήο ηειεθσλίαο Orange, ηνπ κεγάινπ νκίινπ ειεθηξηθνχ 
θαη ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ Schneider Electric, φπσο 
θαη ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο Lactel, ζηελ Αίγππην. Όπσο 
αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηνπ δηκεξνχο 
νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ππνγξάθεθαλ 32 ζπκθσλίεο θαη 
κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν 
πιεπξψλ, ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 
κεηαθνξψλ, πγείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ππεξεζηψλ 
καδηθήο εζηίαζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, κηθξνκεζαίσλ επη-
ρεηξήζεσλ θαη απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Μεηαμχ ησλ λέ-
σλ ζπλεξγαζηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θφ-
ξνπκ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε απηήλ ηνπ 
αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy Electric κε ην γαιιηθφ 
MND (Montagne et Neige Développement) κε ζθνπφ 
ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ ππέξγεησλ θα-
ισδηαθψλ κεηαθνξψλ (ηειεθεξίθ) ζηελ Αίγππην κε 
έκθαζε ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζε ζπκθσ-
λίεο ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ ζέζεσλ ησλ κεγάισλ 
γαιιηθψλ νκίισλ Schneider Electric θαη AXA ζηελ Αί-
γππην, ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο Misr Insur-
ance Holding Company (MIHC) θαη ηεο γαιιηθήο Cer-
way κε ζθνπφ ηε ζηήξημε έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 
θέληξνπ ηνπ Καΐξνπ, φπσο θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 
θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο πνπ ζχλαςαλ νη ζπ-
γαηξηθέο κεγάισλ γαιιηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νκίισλ, 
Orange Egypt θαη Valeo Egypt, κε ηελ αηγππηηαθή θξαηη-
θή ππεξεζία αλάπηπμεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 
ITIDA (Information Technology Industry Development 
Agency).  
Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηελ ππνγξαθή 
πξνθαηαξθηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο Αξρήο ηεο Γηψ-
ξπγαο νπέδ θαη ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ Bolloré Logistics 
κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε εγθαηα-
ζηάζεσλ γηα εμππεξέηεζε πινίσλ RORO ζην ιηκέλα ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο $200 εθαη., θαζψο επίζεο ηελ επηβεβαίσζε απφ ην 
κεγάιν γαιιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Engie (ν νπνίνο είλαη 
επηθεθαιήο θνηλνπξαμίαο κε ηνπο νκίινπο Toyota θαη 
Orascom) ηεο ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε ην Γεθέκβξην 
2018 κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο  
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ειεθηξηζκνχ (EETC), γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαζθεπή, 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε αηνιηθνχ πάξθνπ παξαγσγη-
θήο ηζρχνο 500 MW ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ζηνλ Κφι-
πν ηνπ νπέδ, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ €600 εθαη. 
Σέινο, ν Σχπνο αλαθέξζεθε ζε πξσηφθνιιν ζπλεξγα-
ζίαο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ Orange κε ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσ-
γή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο θαη ζε ζπκ-
θσλία γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ην γαιιηθφ 
φκηιν SEMMARIS πξνο ηελ αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξη-
θνχ Δκπνξίνπ (Internal Trade Development Authority-
ITDA) πξνο αλάπηπμε ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ αγνξψλ ζηε 
ρψξα.     
 
Απμεκέλα θαηά 5,7% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 
ην ελδεθάκελν 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 
(CBE), θαηά ηo δηάζηεκα Ηαλ.-Ννε. 2018 ηα εηζεξρφκελα 
κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά $1,2 δηζ., ή 
θαηά 5,7%, ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $23,3 δηζ., 
έλαληη $22,1 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017.  
 
Ζ Αίγππηνο ζα ιάβεη ρξεκαηνδνηήζεηο $1 δηζ. απφ 
θνπβετηηαλφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην 
Κνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλά-
πηπμε (Kuwait Fund for Arab Economic Development – 
KFAED) αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα παξάζρεη ζηελ 
Αίγππην δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 
$1 δηζ. θαηά ηελ πξνζερή ηξηεηία, κε ζθνπφ ηελ πινπνίε-
ζε έξγσλ ππνδνκψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ειε-
θηξηζκνχ, χδξεπζεο, κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη 
άξδεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ήδε ην Κνπβέηη –κέζσ ησλ 
Kuwait Fund for Arab Economic Development θαη Κνπ-
βέηη Arab Fund for Economic and Social Development- 
παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Αίγππην γηα ηελ πινπνίε-
ζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηε ρεξζφλεζν ηνπ 
ηλά (ζήξαγγαο-απηνθηλεηνδξφκνπ ζην Sharm El 
Sheikh, ηεζζάξσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην Νφηην η-
λά). 
 
Βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ ζε δηεζλή 
θαηάηαμε γηα ηε δηαθζνξά 
Ζ Αίγππηνο βειηίσζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο ζην πιαίζην 
ηεο δηεζλνχο θαηάηαμεο 180 ρσξψλ κε βάζε ην επίπεδν 
ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα, ηελ νπνία θαηαξηίδεη 
ν νξγαληζκφο Transparency International, κε ηίηιν 
“Corruption Perception Index”, γηα ην έηνο 2018. πγθε-
θξηκέλα, ε Αίγππηνο βαζκνινγήζεθε κε 35 κνλάδεο, 
έλαληη 32 ην 2017. εκεηψλεηαη φηη ε θιίκαθα αμηνιφγε-
ζεο θπκαίλεηαη απφ ην 0 (εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν δη-
αθζνξάο) έσο ην 100 (εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν δηαθ-
ζνξάο). Με βάζε απηή ηελ αμηνιφγεζε, ε Αίγππηνο θα-
ηεηάγε 105ε κεηαμχ ησλ 180 ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη ηηο 
θαιχηεξεο επηδφζεηο (ρακειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο) 
ζηελ πεξηνρή Β. Αθξηθήο & Μ. Αλαηνιήο θαηέγξαςαλ 
ζηε θεηηλή θαηάηαμε ηεο Transparency International ηα 
ΖΑΔ θαη ην Καηάξ, ελψ ηηο ρεηξφηεξεο ε πξία, ε Τεκέ-
λε θαη ε Ληβχε. 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ε EGP1,68 ηξηζ. ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψ-
ζεσλ ηνλ Οθηψβξην 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κε-
ληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ν φγθνο ησλ πηζηψ-
ζεσλ πνπ ρνξήγεζαλ νη εγρψξηεο ηξάπεδεο απμήζεθε 
ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ 2018 θαηά EGP25,3 δηζ., 
αλεξρφκελνο ζε EGP1,683 ηξηζ., έλαληη EGP1,657 ηξηζ. 
ην επηέκβξην. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ παξαζρέζε-
θαλ ζην δεκφζην ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ 
ζε EGP469,8 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP212,7 δηζ. ζε εγ-
ρψξην λφκηζκα θαη EGP257 δηζ. ζε ζπλάιιαγκα. Αληί-
ζηνηρα, νη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
αλήιζαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2018 ζε EGP1,213 ηξηζ., 
εθ ησλ νπνίσλ EGP896,6 δηζ. ζε εγρψξην λφκηζκα θαη 
EGP316,6 δηζ. ζε ζπλάιιαγκα. Καηά ηε CBE, ν ηδησηη-
θφο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο απνξξφθεζε πεξίπνπ ην 
61% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηε βηνκεραλία λα απνξξνθά ην 34,1% 
ησλ ελ ιφγσ πηζηψζεσλ, ηνλ θιάδν ππεξεζηψλ λα απνξ-
ξνθά ην 28,5% απηψλ, ηνλ θιάδν εκπνξίνπ λα απνξξν-
θά ην 10,6%, ηε γεσξγία λα απνξξνθά ην 1,3% θαη ηα 
λνηθνθπξηά ην 25,5% ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο 
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
Πηψζε 13,2% θαηέγξαςε ην 2018 ν θεληξηθφο δεί-
θηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 
Ο θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 
(EGX30) θαηέγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζπλνιη-
θή πησηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,2%, πέθηνληαο ζπ-
γθεθξηκέλα απφ ην επίπεδν ησλ 15.024 κνλάδσλ (ζηηο 
2/2/2018) ζε εθείλν ησλ 13.036 κνλάδσλ (ζηηο 
31/12/2018). Ζ σο άλσ ζεκαληηθή πηψζε ηνπ δείθηε 
EGX30 απνδίδεηαη απφ ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν 
θπξίσο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ζηε 
δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο έηνπο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο 
θαη νδήγεζε πνιινχο δηεζλείο επελδπηέο λα απνζχξνπλ 
θεθάιαηα πνπ είραλ ηνπνζεηεκέλα ζηηο ρξεκαηαγνξέο 
απηψλ. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, νη 
αγνξέο ηίηισλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ απφ μέλνπο 
επελδπηέο κεηψζεθαλ ην 2018 ζην επίπεδν ησλ EGP5,73 
δηζ., έλαληη EGP9,55 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. 
 
Καηά 14,04% απμήζεθε ην Ννέκβξην 2018 ε εγρψξηα 
πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE), ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο 
(Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λφκηζκα, 
ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε 
εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 
Ννεκβξίνπ 2018 θαηά 14,04% ζε εηήζηα βάζε, ζε εια-
θξψο ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη ηνπο κήλεο επηέκβξην 
θαη Οθηψβξην 2018, νπφηε είρε θαηαγξάςεη αχμεζε θαηά 
16,3% θαη 15,4%, αληίζηνηρα.   
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Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
6/1 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο 
αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξθεηαο 
ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο $750 εθαη. Καηά ηα 
δεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε 30 πξνζθνξέο απφ δη-
εζλή θαη εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιη-
θνχ χςνπο $934,1 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο 
δεθηέο πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $854,1 εθαη. Σν επη-
ηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ηεο 6εο Ηαλνπαξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 
3,78% θαη 3,80%, έλαληη επηηνθίνπ 3,73-3,75% πνπ είρε 
θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληί-
ζηνηρεο δηάξθεηαο ην Γεθέκβξην 2018.  
 
Σν Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ εθδίδεη λένπο θαλνλη-
ζκνχο γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο 
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο αξρέο 
Ηαλνπαξίνπ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ εμέδσζε λένπο 
θαλνληζκνχο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηα-
θέο εηαηξείεο λα αγνξάδνπλ θαη πσινχλ αμηφγξαθα απφ 
ηα δηθά ηνπο απνζεκαηηθά, ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. 
Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε λέα απηή 
λνκνζεηηθή πξφβιεςε απνηειεί έλα εθ ησλ πνιιψλ ρξε-
καηννηθνλνκηθψλ «εξγαιείσλ» θαη επηινγψλ πνπ ζέηεη 
ζηε δηάζεζε ησλ εκπνξεπνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αηγχπηνπ ε -ηξνπνπνηεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018- 
λνκνζεζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. χκθσλα κε ηνπο λέ-
νπο θαλνληζκνχο, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο πξέπεη 
λα αηηνχληαη πξνεγνπκέλσο έγθξηζε απφ ηε Υξεκαηννη-
θνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Au-
thority – FRA), πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ σο 
«δηακνξθσηέο ηεο αγνξάο» (“market makers”), θαζψο 
θαη λα εγγξαθνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, πξνηνχ 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο ηνπ ηχπνπ πνπ πεξηγξά-
θεθε αλσηέξσ. Οη λένη θαλνληζκνί θαζνξίδνπλ εμάιινπ 
ην κέγηζην επίπεδν δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ηηκψλ αγνξάο 
θαη πψιεζεο αμηφγξαθσλ απφ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ε-
ηαηξείεο, ελψ επίζεο πξνβιέπνπλ φηη νη ελ ιφγσ εηαη-
ξείεο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ σο ερέγγπν ζην 
Υξεκαηηζηήξην ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο κέζεο εκεξή-
ζηαο αμίαο ησλ ππφ εκπνξία αμηφγξαθσλ. Όπσο ζεκεηψ-
λεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, εηδηθή επηηξνπή ηνπ Υξεκαηη-
ζηεξίνπ Αηγχπηνπ πξφθεηηαη λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα 
ηα αμηφγξαθα πνησλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχλ λα ηπγρά-
λνπλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζην πιαίζην ζπλαιιαγψλ 
«δηακφξθσζεο ηεο αγνξάο».  
 
Πξνρσξά κε γνξγά βήκαηα ε θπβεξλεηηθή πξνζπά-
ζεηα γηα «ςεθηνπνίεζε» ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιη-
ηψλ κε ην θξάηνο 
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη, ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν ε-
πηέκβξην, εληαηηθνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ςε-
θηνπνίεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ηε 
δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ πιεξσ-
κψλ πξνο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζπληαμηνχρνπο θαη 
δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. ην πιαίζην απηφ, 
ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), κε ηε ζπλεξγαζία 
ησλ κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ  

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, έζεζε ζε ιεηηνπξγία, ζε πνιχ 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα –κφιηο κεξηθψλ κελψλ- θαη-
λνηφκν ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ πιεξσκψλ-
αλαιήςεσλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο εηδηθήο ρξεσζηηθήο 
θάξηαο ζπλαιιαγψλ, ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ αηγππηηαθνχ 
δεκνζίνπ, κε ηελ επσλπκία “Meeza”. Όπσο αλέθεξε 
ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα βξί-
ζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πνπ δηα-
ρεηξίδεηαη ηα λέα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, 
ψζηε νη απνδέθηεο επηδνκάησλ ζην πιαίζην ησλ θνηλσλη-
θψλ πξνγξακκάησλ Takaful θαη Karama λα κπνξνχλ λα 
ιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο απηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ειε-
θηξνληθήο θάξηαο “Meeza” απφ νπνηνδήπνηε απηφκαην 
ηξαπεδηθφ κεράλεκα αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ). ε-
κεηψλεηαη φηη ήδε απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, νη δχν κε-
γαιχηεξεο, θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηξάπεδεο ηεο Αηγχ-
πηνπ, National Bank of Egypt (NBE) θαη Banque Misr, 
μεθίλεζαλ λα εθδίδνπλ ηηο λέεο ρξεσζηηθέο θάξηεο 
“Meeza” ζηνπο πειάηεο ηνπο.       
 
ε πνξεία απνθιηκάθσζεο νη απνδφζεηο ησλ εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ ζε ιίξεο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 20/1, νη απν-
δφζεηο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακ-
κάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα θαίλεηαη ην 
ηειεπηαίν δηάζηεκα λα αθνινπζνχλ ειαθξά πησηηθή 
πνξεία, φπσο εμάιινπ θαη νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ 
θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ηα κέζα επηηφθηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ δηάξθεη-
αο 6 θαη 12 κελψλ πνπ δηέζεζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο 
ζηηο 17/1 αλήιζαλ ζε 18,829% θαη 18,904%, αληίζηνηρα, 
εκθαλίδνληαο πηψζε έλαληη πξνεγνχκελσλ πξφζθαησλ 
εθδφζεσλ θαη θζάλνληαο ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπο 
απφ ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Αχγνπζην 2018. εκεηψλεηαη φηη 
απφ ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ εληφθσλ γξακκαηίσλ, ην 
αηγππηηαθφ δεκφζην άληιεζε EGP27,04 δηζ., πνιχ πάλσ 
απφ ηνλ αξρηθψο ηεζέληα ζηφρν, ησλ EGP18 δηζ. Όπσο 
αλαθέξνπλ εθηηκήζεηο εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπ-
ηψλ, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκα-
ηίσλ εκθαλίδνπλ πησηηθέο ηάζεηο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 
δεκνπξαζίεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αλαθνπήο, ζηε 
δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ηεο ηάζεο καδηθψλ εθπνηήζε-
σλ ηίηισλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ απφ ηνπο δηεζλείο 
επελδπηέο.  
   
Ζ Standard & Poor’s πξνβιέπεη κεγέζπλζε ηνπ 
φγθνπ δαλείσλ γηα ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ην 2019 
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s πξνέ-
βιεςε ζε ζρεηηθή πξφζθαηε έθζεζή ηνπ φηη νη αηγππηηα-
θέο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα πξσηνζηαηήζνπλ θαηά ην 
ηξέρνλ έηνο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. 
Αθξηθήο (ΜΔΝΑ), φζνλ αθνξά ηε κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ 
ησλ δαλείσλ πνπ ζα παξάζρνπλ πξνο ην δεκφζην θαη ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, παξά κάιηζηα ην ηξέρνλ 
πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Ζ Standard & Poor’s α-
λακέλεη κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 
ζηελ Αίγππην ηεο ηάμεσο ηνπ 17% θέηνο, έλαληη κέζνπ 
ζπλνιηθνχ ξπζκνχ κεγέζπλζεο κεηαμχ 7% θαη 8% γηα 
ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ΜΔΝΑ. Δπίζεο, ν δηεζλήο νίθνο 
αμηνιφγεζεο πξνβιέπεη φηη θέηνο ε Αίγππηνο ζα πξν-
ζθέξεη ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο επί ησλ επελδπηηθψλ 
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ηνπνζεηήζεσλ ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή (ΜΔΝΑ). 
 
Κεληξηθή Σξάπεδα: πηζαλή ε δηαθχκαλζε ηεο ζπλαι-
ιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κε-
ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ θ. Amer, είλαη αξθεηά πηζα-
λφ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα δνχκε κία ειαθξά 
δηαθχκαλζε ηεο ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ, 
έπεηηα απφ καθξά πεξίνδν ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηδηαί-
ηεξα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Ζ δηαθχκαλζε απηή ζα νθεί-
ιεηαη ζηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο 
ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξγεζε απφ ηηο αξ-
ρέο Γεθεκβξίνπ 2018 ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζε-
σλ πνπ αθνξνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ 
θαη ησλ θεξδψλ μέλσλ επελδπηψλ κε ηνπνζεηήζεηο ραξ-
ηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζηελ θαηάξγεζε 
ηεο -ζηαζεξήο απφ ην επηέκβξην 2017- ηεισλεηαθήο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, φζνλ αθνξά ηα κε 
βαζηθά αγαζά, επίζεο απφ ην Γεθέκβξην 2018. Καηά 
νξηζκέλνπο έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, 
αξθεηά πηζαλή ζεσξείηαη κία ηάζε ειαθξηάο δηνιίζζε-
ζεο ηεο ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ θαηά ην 
πξνζερέο δηάζηεκα. 
χκθσλα κε ηνλ θ. Amer, «ε Κεληξηθή Σξάπεδα, θαίηνη 
δελ παξεκβαίλεη πιένλ ζπζηεκαηηθά ζηελ αγνξά ζπλαι-
ιάγκαηνο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε ιίξα, δηαζέηεη σζηφζν 
επαξθή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ψζηε, εάλ ρξεηα-
ζηεί, λα απνηξέςεη ηπρφλ επηζέζεηο απφ θεξδνζθφπνπο ή 
θαθέο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
αξλεηηθά ην εγρψξην λφκηζκα». 
 
Δλίζρπζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξί-
νπ ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαηαγξάθεθε 
αμηφινγε ηάζε ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη 
ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο, ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπ-
λαιιάγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 27/1 ε ηζνηηκία 
ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπε-
δεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχ-
πηνπ (CBE), εκθαλίζηεθε εληζρπκέλε θαηά 22 πηάζηξεο, 
αλεξρφκελε ζε 17,63 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη 17,85 
ιηξψλ αλά δνιιάξην κία εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα, ζηηο 
23/1). Σηο επφκελεο εκέξεο, ε ιίξα θηλήζεθε πεξαηηέξσ 
αλνδηθά έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θζά-
λεη ζηηο 29/1 ηηο 17,56 ιίξεο αλά δνιιάξην, ζηαζεξνπνη-
νχκελε ζηε ζπλέρεηα ζηηο 30/1 ζηηο 17,58 ιίξεο αλά δνι-
ιάξην. Αλάινγε ηάζε ελίζρπζεο παξνπζίαζε ε ζπλαι-
ιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη πξνο ην επξψ, θζάλν-
ληαο ζηηο 30/1 ηηο 20,09 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,29 
ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 23/1. Ζ ελ ιφγσ θίλεζε ελίζρπζεο 
ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ 
επξψ ήιζε κφιηο ιίγεο εκέξεο κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ 
δηνηθεηή ηεο CBE θ. Amer πεξί ελδερφκελεο ειαθξηάο 
δηαθχκαλζεο ηεο ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ 
θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, έπεηηα απφ καθξά πεξίνδν 
ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. 
εκεηψλεηαη φηη ηαπηφρξνλα, νη απνδφζεηο ησλ ηξίκελεο 
θαη ελλεάκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αη-
γππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ αμηφινγε κείσζε θαηά 
ηε δεκνπξαζία ηεο 27/1, θζάλνληαο ζην ρακειφηεξν 

επίπεδφ ηνπο απφ ην Μάην 2018, ζην 18,114% θαη ζην 
18,203%, αληίζηνηρα, θαζψο ζεκεηψζεθε εμαηξεηηθά 
απμεκέλε δήηεζε.   
Μεξίδα νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζρνιίαζε φηη ε ελίζρπζε 
ηεο ιίξαο νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγ-
καηνο, εμαηηίαο ηφζν ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πξφ-
ζθαηεο θαηάξγεζεο ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ 
πνπ αθνξνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ θαη θεξ-
δψλ μέλσλ επελδπηψλ, φζν θαη ηεο αλακελφκελεο ιήςεο 
ηεο πέκπηεο δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 
απφ ην ΓΝΣ, αιιά θαη ηεο επίζεο αλακελφκελεο δηάζε-
ζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλα λνκίζκαηα ζηηο δη-
εζλείο αγνξέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη απμε-
κέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζξνέο νθείινληαη ηφζν ζηελ 
πνιχ πξφζθαηα παξαηεξεζείζα αλάθακςε ηνπ ελδηαθέ-
ξνληνο ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα ηα αηγππηηαθά έληνθα 
γξακκάηηα αιιά θαη γηα ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, 
φζν θαη ζηηο ζπλερηδφκελεο απμεκέλεο εηζξνέο κεηαλα-
ζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. χκθσλα πάλησο κε ηνπο πε-
ξηζζφηεξνπο αλαιπηέο, ελδέρεηαη λα πξφθεηηαη πεξί πξν-
ζσξηλήο ηάζεο ελίζρπζεο ηεο ιίξαο, ε νπνία πξφθεηηαη 
λα αλαθνπεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο. 
 
Υξνληά εηζαγσγψλ εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αηγχπηνπ θαίλεηαη ην 2019 
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ θ. Farid, ην 2019 αλακέ-
λεηαη λα είλαη έηνο απμεκέλσλ εηζαγσγψλ εγρψξησλ επη-
ρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζην Υξεκαηηζηήξην, δηά αξρηθήο 
δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO) θαη δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ 
ηνπο. Ο θ. Farid αλέθεξε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη ε δηάζεζε 
κεηνρηθψλ κεξηδίσλ νξηζκέλσλ κεγάισλ θξαηηθψλ επη-
ρεηξήζεσλ, ελψ αξθεηέο εηζαγσγέο κεγάισλ νκίισλ ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα ιάβνπλ 
ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2019. 
Καηά ηνλ θ. Farid, ζπλνιηθά θαη επηπξνζζέησο ησλ 
φζσλ εηζαγσγψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηε-
ζνχλ ηειηθά, ην 2019 ζα ιάβνπλ ρψξα νη εηζαγσγέο 12 
εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ησλ 7 εμ απηψλ 
ζηελ θεληξηθή αγνξά (EGX) θαη ησλ ππνινίπσλ 5 ζηελ 
αγνξά ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Υξεκαηη-
ζηεξίνπ (NileX). χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθη-
θφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ Υξε-
καηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα εηζέιζνπλ ην 2019 
νη φκηινη Rooya Group (αλάπηπμε αθηλήησλ), Hassan 
Allam Holding (θαηαζθεπέο), Aticot (εκπφξην), Misr 
Italia Properties (αλάπηπμε αθηλήησλ), Giza Systems 
(ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο), Giza Spinning & Weaving 
(θισζηνυθαληνπξγία) θαη Gloria Ceramic (παξαγσγή 
θεξακηθψλ), ελψ ζηελ αγνξά NileX νη φκηινη Lencom 
Investments (επελδχζεηο), Cypriot Arabic for Real Estate 
Investment (θιάδνο αθηλήησλ), DMS Data Management 
Systems (ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο), Petrol Treatment 
(θιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ) θαη Mabani for Real Estate 
Investments (θιάδνο αθηλήησλ). 
χκθσλα κε ηνλ θ. Farid, ην έηνο 2018 ε ζπλνιηθή αμία 
ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ αξρηθψλ δεκνζίσλ εγγξαθψλ 
21 εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 
EGP5,4 δηζ., κε ην 60% ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζέξεπζαλ 
λα έρεη πξνέιζεη απφ μέλνπο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο.  
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Ξέλνη επελδπηέο αγνξάδνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξ-
ζέλησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
θαηά ηε δεκνπξαζία νκνιφγσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζί-
νπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 28/1, μέλνη επελδπηέο, ην ελδηα-
θέξνλ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα επαλέξρεηαη ζηαδηαθά 
ζηελ αγνξά αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, αγφξα-
ζαλ ην 100% ησλ πξνζθεξζέλησλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο 
δηάξθεηαο, αμίαο EGP1,16 δηζ. κε κέζε απφδνζε 
17,59%. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 28/1 δηαηέζεθαλ επίζεο 
θξαηηθά νκφινγα δεθαεηνχο δηάξθεηαο, απφ ηα νπνία 
αληιήζεθαλ EGP977,05 εθαη. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη μέλνη επελδπ-
ηέο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ αληηπξνζψπεπαλ θαηά κέζν 
φξν ην 30% ησλ αγνξαζηψλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακ-
καηίσλ θαη πεξίπνπ ην 55% ησλ αγνξαζηψλ πεληαεηψλ 
θαη δεθαεηψλ νκνιφγσλ. Όπσο εθηηκά ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, βαζηθή αηηία γηα ηε δηαθαηλφκελε ηάζε 
«επηζηξνθήο» ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηα αηγππηηαθά 
θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη φηη, ζηελ παξνχζα θάζε, απηά 
πξνζθέξνπλ ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο κεηαμχ ησλ αλα-
δπφκελσλ αγνξψλ, έπεηηα απφ ηελ Αξγεληηλή, αιιά ηαπ-
ηφρξνλα θαη ρακειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ. 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
Απφθαζε εκπνξηθήο δηαηηεζίαο ππνρξεψλεη ηε Voda-
fone Egypt λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηελ Etisalat 
Misr 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο 
Ηαλνπαξίνπ φηη κε βάζε πνιχ πξφζθαηε απφθαζε δηαη-
ηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο ρψξαο, Vodafone Egypt (ζηελ 
νπνία κεηέρεη κε κεξίδην 45% ν θξαηηθφο ηειεπηθνηλσλη-
αθφο πάξνρνο Telecom Egypt – “We”), ππνρξεψλεηαη λα 
θαηαβάιεη ζηνλ ηξίην κεγαιχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειε-
θσλίαο, Etisalat Misr, απνδεκίσζε χςνπο EGP700 εθαη., 
έλαληη παιαηφηεξσλ νθεηιψλ απφ ηέιε δηαζχλδεζεο. 
Όπσο ζεκείσζαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Voda-
fone Egypt είρε πξνζθχγεη ζε δηαηηεζία γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππφζεζε, ην έηνο 2016. 
 
Τηνζέηεζε λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηα γξαθεία αληηπξν-
ζσπείαο & ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηελ 
Αίγππην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξί-
νπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέ-
ξσλ Εσλψλ (GAFI), δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 
742/2018, εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη θαζη-
ζηνχλ απζηεξφηεξν ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο μέλσλ εηαηξεηψλ ζηε ρψ-
ξα. πγθεθξηκέλα, ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιέ-
πεη ηελ ηαθηηθή ππνβνιή απφ πιεπξάο ησλ ελ ιφγσ γξα-
θείσλ πξνο ηνλ GAFI ιεπηνκεξψλ θαηαιφγσλ απαζρν-
ινπκέλσλ, ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηή-
ησλ, θαζψο θαη αθξηβνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ 
ηνπο, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβαίλεη ζε αλαλέσ-
ζε ησλ αδεηψλ ηνπο, εθ’ φζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην λέν θαλνληζηη-
θφ πιαίζην ζέηεη εμάιινπ πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ ζηηο 
μέλεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην κέζσ 
γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο, πξνθεηκέλνπ είηε λα  

ζπζηήζνπλ ζπγαηξηθή, ή λα αλνίμνπλ ππνθαηάζηεκα. 
Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν νη-
θνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ην Τπνπξγείν Δπελδχζε-
σλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ 
αξηζ. 256/2018 θαηέζηεζε ραιαξφηεξν ην θαλνληζηηθφ 
πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία απηψλ, επηδηψθνληαο 
λα ελζαξξχλεη ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα λα 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο ζχζηαζεο 
ηέηνηνπ ηχπνπ εηαηξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 
κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν θαλνληζηηθφ 
πιαίζην θαηαξγεί ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε ησλ εηαη-
ξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 
έλα αλψηαην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο αηγππηηαθήο ππεθνφ-
ηεηαο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε θαηά ην παξειζφλ ζε-
καληηθά δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ζε μέλεο επηρεηξήζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα.  
 
Ζ Αίγππηνο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά λενθπψλ 
επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο, εδξεχνπζαο ζην 
Νηνπκπάη, δηεζλνχο πιαηθφξκαο δηθηχσζεο λενθπψλ 
επηρεηξήζεσλ MAGNiTT, κε ηίηιν "2018 MENA Ven-
ture Investment Report”, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ζηε 
δεχηεξε ζέζε –πίζσ απφ ηα ΖΑΔ- σο ην ηαρχηεξα αλα-
πηπζζφκελν νηθνζχζηεκα γηα αλάπηπμε λενθπψλ επηρεη-
ξήζεσλ, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. 
Αθξηθήο (MENA). χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε ζπλνιηθή 
αμία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο 
ζηελ Αίγππην κεγεζχλζεθε θαηά 7% ζε εηήζηα βάζε, 
θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $196,5 εθαη. ην 2018, αληη-
πξνζσπεχνληαο κεξίδην 22% επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ 
έιαβαλ ρψξα θαηά ην ελ ιφγσ έηνο ζηηο ρψξεο MENA. 
Σελ Αίγππην αθνινπζνχλ, ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο 
MAGNiTT, ν Λίβαλνο (κε κεξίδην 10% επί ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ επ-
ξχηεξν ρψξν ΜΔΝΑ), θαζψο θαη νη Ηνξδαλία (κεξίδην 
8%) θαη . Αξαβία (κεξίδην 7%). Ζ έθζεζε ζπκπεξαίλεη 
φηη «ε Αίγππηνο ζήκεξα βηψλεη έλα δεχηεξν θχκα λεν-
θπψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ, νη νπνίνη είλαη πε-
ξηζζφηεξν ψξηκνη θαη πεπεηξακέλνη, ελψ ε αηγππηηαθή 
θνηλσλία –θαη ε λενθπήο επηρεηξεκαηηθφηεηα- έρεη ελ-
ζηεξληζηεί ηελ πςειή ηερλνινγία γηα ηελ θάιπςε ησλ 
θαζεκεξηλψλ ηεο αλαγθψλ». Σα θχξηα ζεκεία ηεο 
έθζεζεο ηεο MAGNiTT κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ 
ηζηνζειίδα κε δηεχζπλζε: https://magnitt.com/
research/2018-mena-venture-investment-summary.     
 
ε πηψζε ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλί-
αο ζηελ Αίγππην ηνλ Οθηψβξην 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αη-
γππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 
Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζηε ρψξα κεηψζεθε πεξαηηέξσ ηνλ Οθηψ-
βξην 2018 θαηά 5,52% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε 
94,31 εθαη., έλαληη 99,82 εθαη. ηνλ Οθηψβξην 2017. Κα-
ηά ηα ίδηα ζηνηρεία, ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ αλήιζε ηνλ Ο-
θηψβξην 2018 ζε 102,48%, κεησκέλν θαηά 7,89 πνζν-
ζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ 2017, παξακέλν-
ληαο σζηφζν ζε πςειά επίπεδα, άλσ ηνπ 100%.     
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Όπσο επηζήκαλαλ ζρεηηθά θιαδηθέο πεγέο, ε ζπλερηδφ-
κελε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ νθείιεηαη 
θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο κεηαθπιχνπλ ηνπο απμεκέλνπο θξαηηθνχο 
θφξνπο επί ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξή-
ζηεο ησλ ππεξεζηψλ.   
εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε 
ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ηνλ Οθηψβξην 
2018 θαηά 25% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,31 
εθαη., έλαληη 5,05 εθαη. αηφκσλ ηνλ Οθηψβξην 2017. 
Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θη-
λεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ηνλ Οθηψβξην 2018 απ-
μεκέλνο θαηά 8,45% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 
35,99 εθαη. άηνκα.    
 
Σν Υξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ επηιέγεη 8 αηγππηηαθέο 
εηαηξείεο κεηαμχ ησλ δπλακηθφηεξσλ ζηελ Αθξηθή 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Υξε-
καηηζηήξην Λνλδίλνπ επέιεμε 8 αηγππηηαθνχο επηρεηξε-
καηηθνχο νκίινπο, ηνπο νπνίνπο θαη πεξηέιαβε ζε θαηά-
ηαμε ησλ δπλακηθφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Αθξηθήο, κε 
ηίηιν “Inspire Africa 2019”. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχ-
καηα, ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Λνλδί-
λνπ πεξηιακβάλνληαη νη αηγππηηαθνί φκηινη Carbon 
Holdings (θιάδνο πεηξνρεκηθψλ), Cairo Three A 
(θιάδνο αγξνβηνκεραλίαο), Eagle Chemical Group 
(θιάδνο ρεκηθψλ), Karm Solar (θιάδνο ΑΠΔ), Fawry 
(θιάδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ / ειεθηξνλη-
θψλ πιεξσκψλ), German Medical Healthcare Corpora-
tion (θιάδνο ππεξεζηψλ πγείαο), ElFateh for Industries & 
Steel Constructions (θιάδνο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ) 
θαη Sambo Metals Company (θιάδνο ραιπβνπξγίαο). 
εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε πεξηιακβάλν-
ληαη 360 επηρεηξήζεηο απφ 32 ρψξεο, κε εηζεγκέλεο ζην 
ρξεκαηηζηήξην θαη κε εηήζηνπο ηδίξνπο πνπ δελ ππεξβαί-
λνπλ ην $1 δηζ. ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Οιφθιεξε ε 
έθζεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Λνλδίλνπ θαη ε ζρεηηθή 
θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 
ζηελ ηζηνζειίδα: https://www.lseg.com/sites/default/
files/content/CTIA/2019/
LSEG_Companies_To_Inspire_Africa_2019_book.pdf.       
 
Μαηαηψζεθε ε ζπγρψλεπζε 2 κεγάισλ αηγππηηαθψλ 
νκίισλ real estate developers 
Όπσο αλέθεξε ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχ-
πηνπ (EGX), ζηηο 23/1 αλεζηάιε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 
κεηνρψλ ησλ κεγάισλ εγρψξησλ νκίισλ real estate de-
velopers, ήηνη αθ’ ελφο ηνπ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ νκί-
ινπ 6th of October Development & Investment Company 
(SODIC) θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ Madinet 
Nasr for Housing and Development (MNHD), δεδνκέ-
λνπ φηη νη δχν φκηινη είραλ λσξίηεξα αλαθνηλψζεη ηε 
καηαίσζε ηεο ζρεδηαδφκελεο ζπγρψλεπζήο ηνπο. ε-
κεηψλεηαη φηη ε ζπγρψλεπζε πξνγξακκαηηδφηαλ λα πιν-
πνηεζεί κέζσ αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκα-
ηηζηήξην Αηγχπηνπ, δηα ηεο νπνίαο ε SODIC ζα απν-
θηνχζε ηνπιάρηζηνλ ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο Madinet, ζε κία ζπλαιιαγή πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί 
πξνθαηαβνιηθά, σο εθ ησλ ηζηνξηθά κεγαιχηεξσλ ζην 
πιαίζην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ.  

Φνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πγείαο 
Όπσο ζεκείσζαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηα-
λνπαξίνπ, θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη θφξν κε ζπληειε-
ζηή 0,25% επί ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζην ηέινο 
ηνπ 2017 θαη μεθίλεζε ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηνλ Ηνχιην 2018. χκθσλα κε ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ, ε ελ ιφγσ θνξνιφγεζε ζα επηβαξχλεη φιεο 
ηηο επηρεηξήζεηο, κε ιίγεο εμαηξέζεηο ζε νξηζκέλνπο ην-
κείο ηεο νηθνλνκίαο κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
δηπιήο θνξνιφγεζεο εζφδσλ, ή ζε πεξηπηψζεηο δεκηνγφ-
λσλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο δηεπθξίληζε ην Τπνπξγείν Οη-
θνλνκηθψλ, ην ελ ιφγσ θφξν ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ 
θέηνο θαη νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ Αίγππην, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηνπο (ζπγαηξηθή 
επηρείξεζε, ή άιιε κνξθή), επί ησλ εζφδσλ πνπ πξαγ-
καηνπνηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε ρψξα. 
Όπσο επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε 
θπβεξλεηηθέο πεγέο, αξθεηά πηζαλφ είλαη απφ ηνπ ρξφ-
λνπ λα αιιάμεη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ, κεηαην-
πηδφκελε ζηα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, αληί ησλ 
εζφδσλ ηνπο.  

 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πξνεηνηκαζίεο γηα εθθίλεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ Kitchener 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξί-
νπ, ε θξαηηθή εηαηξεία χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 
(Holding Company for Water & Wastewater – HCWW) 
εηνηκάδεηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή 
ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ 
έξγνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitche-
ner, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ αλαπηπμηαθά θνλδχ-
ιηα ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο HCWW, θ. 
Raslan, νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πξφθεηηαη λα ζηαινχλ 
πξνθαηαβνιηθά ζηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ, πξνθεη-
κέλνπ λα εγθξηζνχλ απφ απηνχο πξνηνχ πξνθεξπρζεί ν 
δηαγσληζκφο. εκεηψλεηαη φηη ην κεγάιν έξγν απνθαηά-
ζηαζεο ηνπ αγσγνχ Kitchener ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κε θνλδχιηα 
€214 εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηε-
ζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε θνλδχιηα €148,3 εθαη. θαη 
απφ ην Δπελδπηηθφ Καηαπηζηεπκαηηθφ Σακείν Γεηηνλίαο 
(NIF) κε επηρνξήγεζε χςνπο €46 εθαη. Σν έξγν απνθα-
ηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener πεξηιακβά-
λεη ηε ζπιινγή θαη θαηεξγαζία ησλ πγξψλ ιπκάησλ, ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαη ηελ, ζε ηειηθφ 
ζηάδην, απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ αγσγνχ. ηφ-
ρν ηνπ έξγνπ απνηειεί ν θαζαξηζκφο θαη ν εθζπγρξνλη-
ζκφο ηνπ αγσγνχ Kitchener, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγείαο 
θαη δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ζηηο αηγππηηαθέο πεξηθέξεη-
εο Gharbiya, Dakahlia θαη Kafr El Sheikh, θαζψο θαη ε 
αμηνπνίεζε ησλ πγξψλ ιπκάησλ ηνπ αγσγνχ πξνθεηκέ-
λνπ λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, θαηφπηλ θαηεξγαζίαο 
ηνπο, γηα αξδεπηηθέο θαη γεσξγηθέο ελ γέλεη ρξήζεηο. 
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Ζ κεγάιε δηεζλήο θιαδηθή έθζεζε “International 
Property Show” γηα 1ε θνξά ζην Κάηξν 
Καηά ηελ πεξίνδν 10-13/1 έιαβε ρψξα ζην λέν εθζεζηα-
θφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ ε δηεζλήο θιαδηθή έθζεζε 
“International Property Show” (IPS), ε κεγαιχηεξε γηα 
ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. 
Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο, ε νπνία κάιηζηα δηνξγαλψζε-
θε γηα πξψηε θνξά εθηφο ηεο πφιεο ηνπ Νηνπκπάη. Ζ 
έθζεζε δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Π/Θ ηεο Αηγχ-
πηνπ θ. Madbouly, κε βαζηθφ ζθνπφ λα επηηχρεη λα θέξεη 
ζε επαθή εγρψξηνπο θαη μέλνπο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο 
αθηλήησλ, real estate developers, εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ 
θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο θαη άιινπο παξάγνληεο ηεο 
αγνξάο αθηλήησλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, 
κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξαπσιεζηψλ, ηφζν 
ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξηθψλ, φζν θαη ζε εθείλνλ ησλ νηθη-
ζηηθψλ αθηλήησλ. Ζ ηεηξαήκεξεο δηάξθεηαο έθζεζε ζπ-
γθέληξσζε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ real es-
tate developers θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ, θαζψο θαη πε-
ξίπνπ 30 εηαηξεηψλ παξνρήο θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξε-
ζηψλ, απφ αξαβηθέο θαη επξσπατθέο θπξίσο ρψξεο. Όπσο 
είλαη ινγηθφ, ε έθζεζε εζηίαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ θιάδνπ αθηλήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πθί-
ζηαληαη γηα επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε απηφλ, θαζψο 
επίζεο ζηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε ζπλεξ-
γαζηψλ κεηαμχ Αξάβσλ θαη Αηγππηίσλ επελδπηψλ, γηα 
πινπνίεζε έξγσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.      
 
Σξεηο θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ νκίισλ 
δηαγσλίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεξζαίνπ ιηκέλα 
ζηελ πεξηνρή 6th of October 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηξεηο 
θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ νκίισλ έρνπλ θαηα-
ζέζεη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ δεκηνπξγί-
αο ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκεί-
νπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ logistics) ζηελ πεξηνρή 
6th of October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Ο ελ 
ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε 
έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ 420.000 ηεηξ. κέηξα), ην 
επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ εθηηκάηαη ζε $110 
εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηα-
κεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, πνπ ζα 
ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο ζαιάζζηνπο ιη-
κέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Σα ηξία 
επελδπηηθά ζρήκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο 
θαη νκίισλ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics πνπ αλέθε-
ξαλ ηα δεκνζηεχκαηα πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ θνηλνπξα-
μία Concorde Logistics India (Ηλδία), PSA (Μαιαηζία) 
θαη Hassan Allam (Αίγππηνο), (β) ηελ θνηλνπξαμία Hold-
ing Company for Maritime & Land Transport (Αίγππηνο) 
θαη DP World (ΖΑΔ) θαη (γ) ηελ θνηλνπξαμία Elsewedy 
Electric (Αίγππηνο), DB Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη 
3A International (Αίγππηνο). Όπσο αλέθεξαλ ηα νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ ζα 
έρεη ηε κνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
(ΓΗΣ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο.  

Δπελδχζεηο χςνπο EGP5 ηξηζ. έρεη θηλεηνπνηήζεη ε 
Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ ηελ ηειεπηαία ηε-
ηξαεηία 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε πξφζθαηα ην Τ-
πνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ 
Κνηλνηήησλ (NUCA) έρεη πινπνηήζεη 375 επελδπηηθά 
projects αλάπηπμεο αθηλήησλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη 
πεξηνρέο ηεο αηγππηηαθήο επηθξάηεηαο, κε ζπλνιηθφ χςνο 
επελδχζεσλ EGP5 ηξηζ. ($280 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο 
ηζνηηκίεο) θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. χκθσλα κε ηα 
ίδηα ζηνηρεία, ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 εμέδσζε 115 άδεηεο γηα λέα νηθη-
ζηηθά θαη εκπνξηθά projects ζε 15 πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 23 projects ζηελ ππφ θαηαζθεπή 
λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν 
δηέζεζε πξνο αλάπηπμε εθηάζεηο πεξίπνπ 81 ηεηξ. ρικ. ζε 
νκίινπο real estate developers. εκεηψλεηαη φηη ν πξνυ-
πνινγηζκφο ηεο NUCA γηα ην 2017 είρε αλέιζεη ζε 
EGP37 δηζ. θαη γηα ην 2018 ζε EGP32 δηζ.  
 
Οδεγίεο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ γηα βαθή φισλ ησλ ε-
κηηειψλ θηηξίσλ ζηε ρψξα 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηη-
θέο δειψζεηο ηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ν Αηγχπηηνο Πξφε-
δξνο θ. Al Sisi έρεη δψζεη νδεγίεο πξνθεηκέλνπ φια ηα 
εκηηειή θηίξηα αλά ηε ρψξα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θφθ-
θηλα ηνχβια θαη ρσξίο εμσηεξηθή επηθάιπςε κε ζνβά θαη 
κπνγηέο, λα θαιπθζνχλ θαη βαθνχλ κε νκνηνγελή ρξψκα-
ηα, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε ηε κέξη-
κλα ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ. Όπσο αλέ-
θεξε ν θ. Madbouly, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα 
αλαιάβεη λνκηθά κέηξα ελαληίνλ εθείλσλ πνπ δελ ζα 
ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ. Ο Αηγχπηη-
νο Π/Θ ραξαθηήξηζε ηηο αθάιππηεο πξνζφςεηο ησλ εκηηε-
ιψλ θηηξίσλ σο «δείγκαηα ρακεινχ επηπέδνπ πνιηηη-
ζκνχ». Δπίζεο, ν Π/Θ έδσζε νδεγίεο ζηνπο θπβεξλήηεο 
ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ λα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδη-
θαζίεο λνκηκνπνίεζεο γαηψλ θαη απφδνζήο ηνπο ζηνπο 
λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ζρεηί-
δνληαη κε ην θαζεζηψο θξαηηθψλ γαηψλ θαη θηηξίσλ, θα-
ζψο θαη λα επηβάινπλ πνηλέο ζηνπο παξαβάηεο ηεο ζρεηη-
θήο λνκνζεζίαο.   

 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Αίγππηνο, Σπλεζία θαη ΖΑΔ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 
ρσξψλ πνπ πξνσζνχλ ηηο ΑΠΔ 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπε-
δαο, ε Αίγππηνο, ε Σπλεζία θαη ηα ΖΑΔ ζπγθαηαιέγν-
ληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, 
απφ ηελ άπνςε ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2018. Καηά ηελ Παγθφ-
ζκηα Σξάπεδα, νη ηξεηο σο άλσ ρψξεο έρνπλ πξαγκαην-
πνηήζεη ζεκαληηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε δηάξθεηα 
ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο, θπξίσο εληζρχνληαο ην ζεζκηθφ 
πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ θαη παξέρνληαο θίλεηξα πνπ επ-
λννχλ ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ελ ιφγσ 
θιάδν.  
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηα 
ΖΑΔ αλαδείρζεθαλ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ πα-
γθνζκίσο απφ ηελ άπνςε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο 
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ελψ ε Αίγππηνο ζπκπεξη-
ιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ 36 θνξπθαίσλ ρσξψλ ζε παγθφ-
ζκην επίπεδν απφ ηελ άπνςε ηεο βειηίσζεο ηνπ λνκνζε-
ηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ. Ζ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο ππνγξάκκηζε επίζεο ηε ζεκαληηθή πξφνδν ηεο 
Ηνξδαλίαο θαηά ηελ επηαεηία 2010-2017 φζνλ αθνξά ηελ 
αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.   
 
Σηκή $3,1 αλά BTU πιεξψλεη ε EGPC γηα ην θπζηθφ 
αέξην ησλ θνηηαζκάησλ βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο & 
Γπηηθνχ Γέιηα 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή 
εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαηαβάιιεη αληίηηκν πεξί-
πνπ $3,1 αλά εθαηνκκχξην βξεηαληθψλ ζεξκηθψλ κνλά-
δσλ (BTU) γηα ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξά-
γεηαη απφ ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα βνξείσο ηεο Αιε-
μάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα, ηα νπνία αλαπηχζζεη θαη 
δηαρεηξίδεηαη ν βξεηαληθφο πνιπεζληθφο ελεξγεηαθφο 
φκηινο British Petroleum (BP). χκθσλα κε θιαδηθέο 
πεγέο, ε κείσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ έρεη 
επηθέξεη κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ BP επί ηνπ 
αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα σο άλσ θνηηάζκαηα, πξνο 
φθεινο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα θνηηάζκαηα 
βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα πξνζδην-
ξίδεηαη κε βάζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο 
δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, κε ην ειάρηζην χςνο ηεο 
ζηα $3,1 αλά εθαηνκκχξην BTUs θαη ην κέγηζην ζηα $4 
αλά εθαηνκκχξην BTUs. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο BP πξνβιέπεη ηελ εμ νινθιή-
ξνπ δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 
σο άλσ θνηηάζκαηα ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαη ηε δπλαηφ-
ηεηα εμαγσγήο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ην 
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, εθ’ φζνλ ππάξμεη πιεφλαζκα 
πνπ δελ έρεη απνξξνθεζεί εγρσξίσο. 
 
Δθθίλεζε παξαγσγήο απφ ηα θνηηάζκαηα Γθίδα θαη 
Fayoum βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξε-
ιαίνπ, ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε δεχηεξε θά-
ζε αλάπηπμεο ησλ ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ βνξείσο ηεο 
Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα έρεη μεθηλήζεη πνιχ 
πξφζθαηα, επξηζθφκελε ζην επίπεδν ησλ 400 εθαη. θ.π. 
εκεξεζίσο απφ ηα θνηηάζκαηα Γθίδα θαη Fayoum, επίπε-
δν ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζηα 700 
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ην 
θνίηαζκα Raven ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα αλακέλεηαη λα μεθη-
λήζεη λα παξάγεη αέξην αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
2019, πξνο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, κε αξρηθφ επίπε-
δν εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 450 εθαη. θ.π.  

Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 
νινθιήξσζε φισλ ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσ 
θνηηαζκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ φκηιν BP ζε 
ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ φκηιν DEA, κε ζπλνιηθφ 
χςνο επελδχζεσλ $10 δηζ., ζα θέξεη ηε ζπλνιηθή παξα-
γσγή ηνπο ζην επίπεδν ησλ 1,6 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Θπ-
κίδνπκε φηη ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ πξψηε θά-
ζε αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ μεθίλεζε ην 
Μάξηην 2017, απφ ηα θνηηάζκαηα Taurus θαη Libra, ζην 
επίπεδν ησλ 700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο (ζηνηρεία Μαΐνπ 
2017).  
Σα θνηηάζκαηα βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ 
Γέιηα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 65 ρικ. βνξείσο 
ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο Αηγχπηνπ (πεξηνρέο Idku 
θαη Rashid), θαη πεξηιακβάλνπλ απνζέκαηα πεξίπνπ 5 
ηξηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ. 
 
Σν Μάξηην νινθιεξψλνληαη εγθαηαζηάζεηο απνζή-
θεπζεο πεηξειαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Saudi       
Aramco 
Όπσο δήισζε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν Αηγχπηηνο Τ-
πνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ηνλ πξνζερή Μάξηην 
πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λέσλ εγθαηα-
ζηάζεσλ απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ καδνχη θαη ληίδει 
ζηελ πεξηνρή Sidi Kerir, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κεγάινπ 
ζανπδαξαβηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Saudi Aramco. 
Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφθεη-
ηαη γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ ε Αίγππηνο πξφθεηηαη λα 
απνζεθεχζεη αξγφ πεηξέιαην πνπ αλήθεη ζε μέλν πεηξε-
ιατθφ φκηιν, θαη φρη ζε έλαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εγ-
ρψξηνπο θξαηηθνχο νκίινπο. 
 
Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή αλάδεημεο Αηγχπηνπ σο ελεξ-
γεηαθνχ θφκβνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκ-
βνπιίνπ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, εηδηθή θπβεξλεηηθή επη-
ηξνπή εθπφλεζε πξφζθαηα ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ αλάδεημε 
ηεο ρψξαο ζε θχξην δηεζλή ελεξγεηαθφ θφκβν ζηελ πεξη-
νρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 
πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ, ηε κειέηε θαη αλάιπζε 
αλάινγσλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ άιινπο 
δηεζλείο «παίθηεο» ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ηελ εθπφλεζε 
επηκέξνπο αλαιχζεσλ θφζηνπο-νθέινπο, θαζψο θαη ηε 
ζχιιεςε θαη επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ βξαρππξφζε-
ζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δξάζεσο πξνο πιν-
πνίεζε ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi. 
χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ 
ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ 
ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην ζηνπο αηγππηη-
αθνχο ιηκέλεο, θάηη πνπ ζα απνηειεί θαηλνηνκία ζην ρψ-
ξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  
Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ζπγθεθξηκελνπνίε-
ζε ηεο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
ρψξαο ζε δηεζλή ελεξγεηαθφ θφκβν έξρεηαη ζε ζπλέρεηα 
ηεο πξνεγνχκελεο –ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην- εμαγγειί-
αο απφ ηελ θπβέξλεζε Al Sisi πεξί επηθείκελεο πηνζέηε-
ζεο λένπ κνληέινπ «ζπκθσληψλ δηακνηξαζκνχ ηεο πα-
ξαγσγήο» (“production sharing contracts”) κε ηνπο δη-
εζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 
θηιηθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, κεηαμχ ησλ 
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νπνίσλ κεγαιχηεξα κεξίδηα επί ηεο παξαγσγήο θαη κεγα-
ιχηεξε ειεπζεξία λα εθρσξνχλ ηα κεξίδηά ηνπο ζε ηξί-
ηνπο. 
 
Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 
κεηέρεη ζην Φφξνπκ γηα ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ Αλα-
ηνιηθή Μεζφγεην (Κάηξν, 14/1/2019) 
Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 
(ΤΠΔΝ) θ. ηαζάθεο ζπκκεηείρε ζηηο 14/1, θαηφπηλ πξφ-
ζθιεζεο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-
Molla, ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε δηεζλνχο Φφξνπκ 
γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (“East 
Med Gas Forum”), πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Κάηξν θαηά 
ην δηήκεξν 14 & 15/1. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία 
δηαιφγνπ αλάκεζα ζε επηά ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζν-
γείνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηακεηα-
θφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ (Αίγππηνο, Διιάδα, Ηηαιία, Ηνξ-
δαλία, Παιαηζηηληαθή Αξρή,  Ηζξαήι, Κχπξνο). Οη αξκφ-
δηνη γηα ηελ ελέξγεηα Τπνπξγνί ησλ σο άλσ θξαηψλ πην-
ζέηεζαλ θνηλή δηαθήξπμε, ε νπνία ζπζηήλεη ην Φφξνπκ 
γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθεξεηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν Φφξνπκ ζηνρεχεη επίζεο 
ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 
δηαιφγνπ αλάκεζα ζηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο, ζηε ζπλεξ-
γαζία γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ έξγσλ ππνδνκψλ κεηα-
θνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή, ζηελ αμηνπνίεζε 
κε εκπνξηθνχο φξνπο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη 
ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πα-
ξαγσγνχο, ζηηο ρψξεο δηακεηαθνκηζηέο θαη ζηηο ρψξεο 
ηειηθνχο ρξήζηεο.  
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φφξνπκ, ν 
Έιιελαο Τπνπξγφο εζηίαζε ζην ζηξαηεγηθφ ξφιν πνπ 
παίδεη ην θπζηθφ αέξην ζηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε έλα πεξηβάιινλ ρακειψλ εθπν-
κπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ο Έιιελαο Τπνπξγφο 
αλαθέξζεθε ζηελ επηδίσμε ηεζζάξσλ θεληξηθψλ ζηφρσλ 
απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, φζνλ αθνξά ην θπζηθφ 
αέξην: (α) απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
ελίζρπζή ηεο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ θξά-
ηνπο ζηα δίθηπα πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο, (β) ζχλδε-
ζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, 
ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κέζα απφ 
κεγάια έξγα ππνδνκήο φπσο νη αγσγνί TAP, IGB θαη 
East Med, (γ) πξνψζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ 
θαη ησλ νδψλ εθνδηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, έηζη ψζηε λα 
ζσξαθηζηεί πεξαηηέξσ ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ρψ-
ξαο, θαη (δ) αλάδεημε ηεο Διιάδαο φρη κφλν σο δηακεηα-
θνκηζηηθνχ θφκβνπ, αιιά θαη σο πηζαλνχ παξαγσγνχ 
θπζηθνχ αεξίνπ, εάλ θαη εθφζνλ επνδσζνχλ νη έξεπλεο 
γηα πηζαλά θνηηάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην 
Ηφλην, θαζψο θαη απηέο πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ λν-
ηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο. χκθσλα κε ηνλ θ. ηαζάθε, «νη 
ηειεπηαίεο αλαθαιχςεηο θνηηαζκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή 
Μεζφγεην αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηνρή ζε βαζηθφ πφιν 
δηαθνξνπνίεζεο εθνδηαζκνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην θφξνπκ ζα πξνσζήζεη ην ζηξαηε-
γηθφ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θξαηψλ ηεο 
πεξηνρήο γηα ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ».  
 

εκεηψλεηαη φηη νη Τπνπξγνί απνθάζηζαλ φηη ην Φφξνπκ 
ζα έρεη σο έδξα ην Κάηξν θαη ηφληζαλ φηη νπνηαδήπνηε 
ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ παξάγεη ή θαηα-
λαιψλεη θπζηθφ αέξην ή απνηειεί ρψξα δηέιεπζεο, ηεο 
νπνίαο ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζηφρνη είλαη ζχκθσλα κε 
ην Φφξνπκ, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη σο κέινο ζε απηφ 
αξγφηεξα, αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
ζπκθσλεζνχλ απφ ηηο ηδξπηηθέο ρψξεο. Αλαθνίλσζαλ 
επίζεο φηη ζην Φφξνπκ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 
άιια θξάηε θαζψο θαη πεξηθεξεηαθνί ή δηεζλείο νξγαλη-
ζκνί σο παξαηεξεηέο, Ζ επφκελε ζπλάληεζε ηνπ Φφ-
ξνπκ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 
 
Δπίθεηηαη ε έλαξμε ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ κε 
ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε ηελ επθαηξία ηεο 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηελ παξνπ-
ζία ζην Κάηξν ηνπ Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. 
Steinitz θαη ζηηο δειψζεηο ηνπ, ζηηο 14/1, ζρεηηθά κε ηελ 
επηθείκελε –εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ κελψλ- έλαξμε 
ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ αέξην, κε 
βάζε ηηο πεξζηλέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ησλ 
ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan 
(ζπγθεθξηκέλα, ηεο ηζξαειηλήο Delek Drilling θαη ηεο 
ακεξηθαληθήο Noble Energy) θαη ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ 
Dolphinus Holdings, πνπ αθνξνχλ εηζαγσγή αεξίνπ απφ 
ην Ηζξαήι, αμίαο $15 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. 
χκθσλα κε ηνλ θ. Steinitz, νη πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ 
αεξίνπ πνπ ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη 
λα απμεζνχλ πνιχ έσο ην Ννέκβξην 2019, νπφηε ην θνί-
ηαζκα Leviathan ζα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε δπλακηθφηεηα. 
Καηά ηνλ Ηζξαειηλφ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, νη εμαγσγέο 
θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην ζα θζάλνπλ ην επίπεδν 
ησλ 7 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ πεξί-
πνπ ην ήκηζπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγν-
ξάο, ελψ ην ππφινηπν ζα εμάγεηαη. Όπσο εμάιινπ ζεκεί-
σζαλ νξηζκέλα δηεζλή νηθνλνκηθά κέζα, ζχκθσλα κε 
ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Steinitz ζην πεξηζψξην ηνπ Φφ-
ξνπκ ηνπ Καΐξνπ, ε Αίγππηνο θαη ην Ηζξαήι εμεηάδνπλ 
ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λένπ, ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ 
πνπ ζα ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο, κε πνιχ κεγαιχηεξε ρσξε-
ηηθφηεηα απφ ηνλ πθηζηάκελν παιαηφηεξν αγσγφ East 
Mediterranean Gas (EMG), ν νπνίνο πξφθεηηαη λα ρξεζη-
κνπνηεζεί θαηά ηελ παξνχζα θάζε. 
Καηά ηνλ εδψ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε παξνπζία ηνπ θ. Stei-
nitz ζην Κάηξν αληαλαθιά ηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ 
έρεη απνθηήζεη ην θπζηθφ αέξην ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 
ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηνρήο 
ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. εκεηψλεηαη φηη επξφθεηην 
γηα ηελ πξψηε επίζθεςε Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεη-
αο ζηελ Αίγππην, κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 2011.  
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε, κε απηήλ 
ηελ επθαηξία, θαη ζε επηθείκελε νξηζηηθνπνίεζε δηαθξα-
ηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ηζξαήι, Διιάδαο, Κχπξνπ θαη 
Ηηαιίαο, πνπ ζα επηηξέςεη λα πξνρσξήζεη ην κεγάιν ε-
πελδπηηθφ project ηνπ αγσγνχ EastMed.  
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Πξφζθιεζε Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ πξνο μέλνπο νκί-
ινπο λα επελδχζνπλ ζηε Γπηηθή Έξεκν – εμαγγειία 
πεξί θαηάξγεζεο ησλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα 
ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαί-
νπ θ. El-Molla απεχζπλε πξφζθιεζε ζηνπο δηεζλείο πε-
ηξειατθνχο νκίινπο λα πξνβνχλ ζε πξφζζεηεο επελδχ-
ζεηο ζηε Γπηηθή Έξεκν, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζχληνκα ζα 
ππάξμνπλ λέεο αλαθαιχςεηο θνηηαζκάησλ ζηελ ελ ιφγσ 
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο 
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, παξάγεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ 
αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ παξάγεηαη εηεζίσο ζηε ρψξα.  
Παξάιιεια, ν θ. El-Molla δήισζε φηη ε Αίγππηνο πξφ-
θεηηαη λα απαιείςεη ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα θαχζη-
κα, εληφο ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο μφδεςε θνλδχιηα χςνπο EGP22,5 δηζ. 
($1,26 δηζ.) ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ην πξψην ηξίκελν 
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-επη. 2018), 
ελψ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ 
έθζαζαλ ην επίπεδν ησλ EGP45 δηζ. ($2,52 δηζ.) σο ην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. Καηά ηνλ θ. El-Molla, ε 
Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα δαπαλήζεη ζπλνιηθά θνλδχιηα 
EGP89 δηζ. ($4,98 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) γηα επη-
δνηήζεηο θαπζίκσλ, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 (ηέινο 
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο). 
 
Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζθνπεχεη λα θαηαξγήζεη 
ην πξφγξακκα αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ η-
δηψηεο παξαγσγνχο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο (“Feed-in- 
Tariff”) 
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, 
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη ε θξαηηθή 
εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ζθν-
πεχνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο αγνξάο απφ ην θξάηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
παξάγεηαη απφ ηδηψηεο παξαγσγνχο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο 
(“Feed-in-Tariff” Program), θαη λα «αλνίμνπλ» ην δξφκν 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα κπνξεί λα παξάγεη θαη λα δηαζέ-
ηεη ελέξγεηα απ’ επζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ηνπ 
ζρήκαηνο «αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ ελέξγεη-
αο» (“independent power producer” – IPP). εκεηψλεηαη 
φηη, κε βάζε ην σο άλσ ζρήκα, νη ηδησηηθνί ελεξγεηαθνί 
φκηινη δχλαληαη λα δηαζέηνπλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα 
ζηνπο θαηαλαισηέο, θαηαβάιινληαο ζην θξάηνο ηέινο 
ρξήζεο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξ-
γεηαο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 
Ζιεθηξηζκνχ, ην θξάηνο δελ ζθέπηεηαη σζηφζν λα ππα-
λαρσξήζεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην 
πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγνχληνο πξνγξάκκαηνο “Feed-in 
Tariff”, αιιά κάιινλ λα ζηξαθεί ζην άκεζν κέιινλ πξνο 
ηελ απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηεο αγν-
ξάο ελέξγεηαο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ζρήκαηνο ησλ 
«αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ», κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε 
επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα νδε-
γήζεη ζηε δηελέξγεηα πςειφηεξσλ επελδχζεσλ απφ ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο άκεζεο αλαπηπμηα-
θήο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξ-
γεηαο. 
 
 
 

Ζ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ επηιέγεη 
ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία γηα δηαγσληζκφ θαηαζθεπήο 
κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θξαηηθή εηαηξεία 
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ππέγξαςε ζχκ-
βαζε κε ηνλ ηλδηθφ ζπκβνπιεπηηθφ φκηιν Synergy, πξν-
θεηκέλνπ απηφο λα εθπνλήζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
έξγνπ θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεη-
αο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, δπλακηθφηεηαο 
200 MW. Ο φκηινο Synergy πξφθεηηαη επίζεο λα αζρν-
ιεζεί –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο EETC- κε 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθν-
ξψλ πνπ ζα ππνβάινπλ νη εηαηξείεο ζην πιαίζην ηνπ ζρε-
ηηθνχ δηαγσληζκνχ ν νπνίνο ζα πξνθεξπρζεί, θαζψο θαη 
κε ηελ επηινγή ησλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ πνπ ζα αλαιά-
βνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηα δεκν-
ζηεχκαηα, ζηε ιίζηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη 
λα αλαιάβνπλ ην ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πεξη-
ιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη αηγππηηαθνί φκηινη El 
Sewedy Electric, Orascom Construction, ν ακεξηθαληθφο 
First Solar, ν λνξβεγηθφο Scatec Solar, ν εκηξαηηλφο 
Masdar θαη νη ζανπδαξαβηθνί φκηινη ACWA Power θαη 
FAS Energy. 
 
Ζ Αίγππηνο ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ φκηιν Union Fenosa 
Gas πξνο δηεπζέηεζε δηαθνξάο θαη επαλαιεηηνπξγία 
ηεο κνλάδαο πγξνπνίεζεο ηεο Γακηέηηεο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηα-
λνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε ζπλνκη-
ιίεο κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Union Fenosa Gas, πνπ απν-
ηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο (καδί κε ηελ ηηαιηθή ΔΝΗ) ηεο θνη-
λνπξαμίαο πνπ θαηέρεη κεξίδην 80% ηνπ νκίινπ SEGAS, 
ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα πγξνπνηεκέλνπ θπζη-
θνχ αεξίνπ (LNG) ηεο Γακηέηηεο, πξνθεηκέλνπ ν σο άλσ 
ηζπαληθφο φκηινο λα απνζχξεη ηηο αμηψζεηο ηνπ γηα απν-
δεκίσζεηο χςνπο πεξίπνπ $2 δηζ. πνπ ηνπ έρεη επηδηθάζεη 
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ην δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID). εκεηψλεηαη φηη ε 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε ζπκθσλήζεη κε ηνπο μέ-
λνπο εηαίξνπο ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο λα μαλαξρίζεη 
ζηαδηαθά ε ιεηηνπξγία απηήο θαη ε εμαγσγή πνζνηήησλ 
θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην θνίηαζκα 
Zohr εληφο ηνπ 2019, έπεηηα απφ αλαζηνιή ησλ εμαγσ-
γψλ απφ ηελ ελ ιφγσ κνλάδα απφ ηνλ Ηνχιην 2012.  
εκεηψλεηαη φηη ζηνλ φκηιν SEGAS, πέξαλ ηεο θνηλν-
πξαμίαο Union Fenosa Gas θαη ΔΝΗ, κεηέρεη επίζεο θαηά 
κεξίδην 20% ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κέζσ ησλ εηαηξεηψλ 
αεξίνπ (EGAS) θαη πεηξειαίνπ (EGPC). Θπκίδνπκε φηη 
ην αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη απφ ην 2014 ζε δηθαζηη-
θή δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Union Fenosa, ν ν-
πνίνο είρε αμηψζεη απνδεκηψζεηο χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο 
δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο κε 
θπζηθφ αέξην απφ ην θξάηνο. Πξφζθαηα, ην δηεζλέο δηαη-
ηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) 
επηδίθαζε απνδεκίσζε ηνπ ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην αη-
γππηηαθφ θξάηνο κε ην πνζφλ ησλ $2,01 δηζ., κε ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκή-
ζεηο, θαίλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 
επηδηψθεη λα δνζεί ζην θξάηνο ε δπλαηφηεηα λα απνδε-
κηψζεη ηνλ ηζπαληθφ φκηιν απφ ηα έζνδα πνπ ζα πξνθχ-
ςνπλ αθφηνπ μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο LNG 
ηεο Γακηέηηεο.  
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Τπνγξαθή πξφζζεησλ ζπκθσληψλ Αηγχπηνπ-
Ηνξδαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, σο απνηέιεζκα ηεο 
ζχληνκεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi 
ζηελ Ηνξδαλία (ζηηο 13/1), νη αξκφδηνη Τπνπξγνί Πεηξε-
ιαίνπ θαη Δλέξγεηαο ησλ δχν ρσξψλ ππέγξαςαλ πξφζζε-
ηεο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηεο Ηνξδαλί-
αο κε αηγππηηαθφ θπζηθφ αέξην. Οη ππνγξαθείζεο ζπκθσ-
λίεο θαιχπηνπλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία ησλ δηθηχσλ θπζη-
θνχ αεξίνπ ησλ δχν ρσξψλ, ελψ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 
αηγππηηαθνχο πεηξειατθνχο νκίινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
έξγα παξαγσγήο / παξάδνζεο θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ηεο 
Ηνξδαλίαο. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην 
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε απμήζεη ηηο 
πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Ηνξ-
δαλία ζε πιεζίνλ ησλ 100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο (θπξίσο 
πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο γείην-
λνο ρψξαο), κε πξννπηηθή λα ηηο απμήζεη πεξαηηέξσ, ζην 
επίπεδν ησλ 250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο πξνο ηνπο θαιν-
θαηξηλνχο κήλεο ηνπ 2019.   
εκεηψλεηαη φηη ε Ηνξδαλία έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ πεξα-
ζκέλν επηέκβξην λα ιακβάλεη, κέζσ αγσγνχ πνπ ιεη-
ηνπξγεί ζε πεηξακαηηθή βάζε, πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ 
απφ ηελ Αίγππην, ελψ νη δχν θπβεξλήζεηο βξίζθνληαλ 
έσο ηψξα ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ απφ ηηο αξ-
ρέο ηνπ 2019 νη πνζφηεηεο αηγππηηαθνχ αεξίνπ πνπ δηνρε-
ηεχνληαη ζηελ ηνξδαληθή αγνξά λα απμεζνχλ, ψζηε ζηα-
δηαθά λα θζάζνπλ λα θαιχπηνπλ ην έλα ηξίην ησλ αλα-
γθψλ απηήο. 
 
Σν Φεβξνπάξην αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ειε-
θηξηθή δηαζχλδεζε κε νπδάλ 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. 
Shaker ζηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ θαηά ηελ έλαξμε 
ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο “World Future Energy Summit” 
ζην Άκπνπ Νηάκπη (14-17/1/2019), ε γξακκή πνπ ζα 
ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα Αηγχπηνπ-νπδάλ αλακέλε-
ηαη λα ελεξγνπνηεζεί –ζε πεηξακαηηθή βάζε- πξνο ην 
ηέινο ηνπ πξνζερνχο Φεβξνπαξίνπ. Όπσο εμήγεζε ν θ. 
Shaker, ην κήθνο ηνπ ειεθηξηθνχ θαισδίνπ πνπ δηαζπλ-
δέεη ηηο δχν ρψξεο θζάλεη ηα 167 ρικ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 
100 ρικ. δηαηξέρνπλ αηγππηηαθά εδάθε, κεηαμχ ησλ πε-
ξηνρψλ Wadi Halfa (ζην νπδάλ) θαη Toshka (ζηελ Αί-
γππην). Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ αλαθέξζε-
θε αθφκε ζηηο –ππφ πινπνίεζε ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο 
ηεο ρψξαο κε ηελ Ηνξδαλία (ηζρχνο 450 MW), κε ηε . 
Αξαβία (ηζρχνο 3.000 MW) θαη κε ηηο Κχπξν-Διιάδα-
Δπξψπε (EuroAfrica Interconnector, ηζρχνο 2.000 MW).  
Ο θ. Shaker αλέθεξε επίζεο φηη ην απφζεκα αζθάιεηαο 
ηεο Αηγχπηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη απμεζεί θαηά 
25% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ράξε ζηα κεγάια έξγα 
επέθηαζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πνπ 
έρεη πινπνηήζεη –θαη ζπλερίδεη λα πινπνηεί- ην θξάηνο, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο λέεο κεγάιεο ζεξκνειεθηξη-
θέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε βάζε ην θπζηθφ 
αέξην, ζηηο πεξηνρέο Burullus, Beni Suef θαη λέαο δηνηθε-
ηηθήο πξσηεχνπζαο, αιιά θαη ζεηξά λέσλ κνλάδσλ αην-
ιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζ-
ιεθηξηζκνχ αλέθεξε φηη ε δπλακηθφηεηα ηνπ εζληθνχ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ έρεη επεθηαζεί θαηά 100%, θζάλν-
ληαο ηα 25.000 MW θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.  

Καηά ηνλ θ. Shaker, ε θηιφδνμε θαη ηαπηφρξνλα ζπλεηή 
ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αηγχπηνπ σο ελεξγεηα-
θνχ θφκβνπ κεηαμχ Αθξηθήο, Δπξψπεο θαη Αζίαο, δηεπ-
θνιχλνπλ ηελ άληιεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ δηεζλείο 
νξγαληζκνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ζθνπφ 
ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη 
έξγσλ δηαζχλδεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
κε εθείλα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.    
 
πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε δηεπζχλνληα ζχκ-
βνπινπ ηεο ΔΝΗ 
ε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν ζην 
Κάηξν, ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο 
ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ENI, θ. Descalzi, αλέ-
θεξε φηη ν φκηινο έρεη επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα 
ζπλνιηθνχ χςνπο $13 δηζ. απφ ην έηνο 2015, ελψ εμέ-
θξαζε ηα ζρέδηα ηεο ΔΝΗ γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ 
επελδχζεψλ ηεο ζηε ρψξα θαηά ηα πξνζερή έηε. εκεηψ-
λεηαη φηη ε ΔΝΗ πξνηίζεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα πεξί-
πνπ $4 δηζ. θέηνο, ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ 
Zohr. Όπσο θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
Πξφεδξνο θ. Al Sisi εμήξε ηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία 
ηεο Αηγχπηνπ κε ηνλ φκηιν ΔΝΗ, κε ζηφρν ηε βειηηζην-
πνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο, κε έκθαζε 
ζηα θνηηάζκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ν 
φκηινο ΔΝΗ αλαθάιπςε ην 2015 ην γηγαληηαίν θνίηαζκα 
αεξίνπ Zohr ζηα αλνηθηά βνξείσο ησλ αθηψλ ηεο Αηγχ-
πηνπ ζηε Μεζφγεην, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 
30 ηξηζ. θ.π., ην νπνίν θαη έρεη έθηνηε αλαπηχμεη κε απν-
ηέιεζκα ε ζεκεξηλή ηνπ εκεξήζηα παξαγσγή λα αλέξρε-
ηαη ζε πιεζίνλ ησλ 2,25 δηζ. θ.π., κε πξννπηηθή λα πιε-
ζηάζεη ηνλ Ηνχιην 2019 ηα 3 δηζ. θ.π., δηεπθνιχλνληαο ηα 
ζρέδηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα επίηεπμε απηάξ-
θεηαο ζε θπζηθφ αέξην θαη εθθίλεζε πξαγκαηνπνίεζεο 
εμαγσγψλ εληφο ηνπ 2019. 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ΔΝΗ έρεη 
επηδνζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζε εληαηηθνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δηάλνημεο πνιιψλ λέσλ θξεάησλ ζην θνίηα-
ζκα Zohr, ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο λα θζάζεη ηα 
20 αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη λα 
κπνξέζεη λα επνδσζεί ν ζηφρνο ηεο εκεξήζηαο παξαγσ-
γήο 3 δηζ. θ.π. ζην ηέινο ηνπ 2019. 
 
Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζθέπηεηαη ηελ επέθηαζε 
ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε 
ηελ Ηνξδαλία 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ έρεη μεθηλήζεη ηελ εθπφ-
λεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν 
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο (Egyptian Electricity Holding Company & 
Egyptian Electricity Transmission Company), θαζψο θαη 
ηνπ ηνξδαληθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
επεθηαζεί ε ηξέρνπζα δπλακηθφηεηα ηεο ειεθηξηθήο δηα-
ζχλδεζεο Αηγχπηνπ-Ηνξδαλίαο, ηεο ηάμεσο ησλ 450 MW, 
ζηα 1.000 MW. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, νη θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ ήδε θαηαιήμεη 
ζε ζπκθσλία επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο δηαζχλ-
δεζεο, ζηα 1.000 MW ζε πξψηε θαη ζηα 2.000 MW ζε 
κεηαγελέζηεξε θάζε.  
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Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεγή, ηα δχν θξάηε έρνπλ ζπζηή-
ζεη εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία πξφθεηηαη λα πξνζδηνξίζεη 
ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά απαηηνχκελα εθάζηεο πιεπ-
ξάο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ αλαβάζκηζεο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο, πξν-
θεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνθήξπμε 
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη 
ζηελ επηινγή ησλ αλαδφρσλ. Όπσο ζεκεηψλεη ν αηγππηη-
αθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην έξγν αλαβάζκηζεο ηεο ειε-
θηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-Ηνξδαλίαο εληάζζεηαη ζε 
επξχηεξν πξφγξακκα –νθηψ θάζεσλ- κε ζθνπφ ηε δηα-
ζχλδεζε ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ 7 ρσξψλ Β. Αθξηθήο 
θαη Μ. Αλαηνιήο (Αηγχπηνπ, Ληβχεο, Ηξάθ, Ηνξδαλίαο, 
Ληβάλνπ, Παιαηζηίλεο θαη Σνπξθίαο), ην νπνίν ρξεκαην-
δνηείηαη απφ ην εδξεχνλ ζην Κνπβέηη Αξαβηθφ Σακείν 
Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (Arab Fund for 
Economic & Social Development). 
 
Ζ θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ εμήγε 80 δηζ. θ.π. 
αεξίνπ ην έηνο 2017/18 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχ-
πνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ EGAS πξαγκα-
ηνπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 
εμαγσγέο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 80 δηζ. θ.π. αεξίνπ, νη 
νπνίεο δηελεξγήζεθαλ ζε 10 θνξηψζεηο. Όπσο ζεκείσ-
ζαλ ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ε ζπλνιηθή αηγππηηαθή 
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ αλήιζε θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2017/18 ζε 2,1 ηξηζ. θ.π., κε κέζν εκεξήζην επίπε-
δν παξαγσγήο ζηα 5,8 δηζ. θ.π.  
 
Γχν αηγππηηαθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνη-
νχλ ην θπζηθφ αέξην πνπ ζρεηίδεηαη κε θνηηάζκαηα 
πεηξειαίνπ 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο, 
δχν εγρψξηεο πεηξειατθέο εηαηξείεο, ζπγθεθξηκέλα ε θνη-
λνπξαμία ηεο Dana Petroleum θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πεηξειαίνπ EGPC κε ηελ επσλπκία Petro Kareem, θα-
ζψο θαη ε θνηλνπξαμία ηεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Ve-
gas Oil θαη ηεο EGPC, Petro Amir (κε κηθξή ειιεληθή 
ζπκκεηνρή), έρνπλ απφ ην Μάξηην 2018 μεθηλήζεη λα 
πινπνηνχλ πξφγξακκα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αε-
ξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, γηα ηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία είηε ηξνθνδν-
ηεί ηηο επηηφπηεο πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο, ή δηνρεηεχ-
εηαη ζην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. Καηά ηα θιαδηθά δε-
κνζηεχκαηα, ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα πνπ δηαρεηξίδν-
ληαη νη δχν ελ ιφγσ εηαηξείεο παξάγνπλ παξαπιεχξσο 55 
ηφλνπο αεξίνπ, 112 ηφλνπο ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ θαη 
10 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο, κέξνο ησλ νπνίσλ αμην-
πνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 
 
Δηδήζεηο απφ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πε-
ηξειαίνπ θ. El-Molla 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα 
Ηαλνπαξίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla δήισ-
ζε φηη ην χςνο ησλ εθθξεκψλ ρξεψλ ηνπ αηγππηηαθνχ 
θξάηνπο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο έρεη 
κεησζεί ζε πεξίπνπ $1,2 δηζ., έρνληαο θαηαγξάςεη ζπλν-
ιηθή κείσζε θαηά $5,1 δηζ. έσο ην ηέινο ηνπ παξειζφ-
ληνο έηνπο, απφ ην επίπεδν ησλ $6,3 δηζ. πνπ νη αηγππηη-
αθέο νθεηιέο αλέξρνληαλ ην έηνο 2012.  

Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ην πξνεγνχκελν ρακειφηεξν επίπε-
δν εθθξεκψλ νθεηιψλ πξνο μέλνπο πεηξειατθνχο νκί-
ινπο είρε θαηαγξαθεί ηνλ Ηνχλην 2010, θαη είρε αλέιζεη 
ζε $1,35 δηζ. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, ην ελαπνκεί-
λαλ ππφινηπν ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο μέλνπο νκίινπο 
πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο ηφληζε εμάιινπ φηη, ε ζηα-
δηαθή εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο μέλεο 
πεηξειατθέο εηαηξείεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρεη ζπκ-
βάιεη ηα κέγηζηα ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηε-
ηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ ελ ιφγσ εηαη-
ξεηψλ, θαζψο θαη ζηε ζπλαθφινπζε αλαθάιπςε θαη αμη-
νπνίεζε λέσλ θνηηαζκάησλ ζηε ρψξα. 
Ο θ. El-Molla δήισζε εμάιινπ φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
πξνζερνχο ηεηξαεηίαο ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη 
λα δαπαλήζεη θνλδχιηα $9 δηζ. κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκη-
ζε έμη κνλάδσλ δηπιηζηεξίσλ θαη ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 
εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε θαχ-
ζηκα, απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 25 εθαη. ηφλσλ, ζηνπο 
41 εθαη. ηφλνπο. Σέινο, ν θ. El-Molla αλαθέξζεθε ζε 
δειψζεηο ηνπ γηα ζρεδηαδφκελν –ζηε θάζε ησλ κειεηψλ- 
λέν κεγάιν ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, εθηηκψκελεο δπλακηθφηεηαο 
3,4 εθαη. ηφλσλ εηεζίσο θαη επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 
δηζ., ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί 
θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2024. 
 
ηα 8 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ ζα θζάζεη ε εκεξήζηα 
παξαγσγή ην έηνο 2019/20 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. 
El-Molla ζηηο 26/1, ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσ-
γήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη 
ηα 8 δηζ. θ.π. ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο 
2018/19, αθνχ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ηεζεί ζε ιεη-
ηνπξγία ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα λεναλαθαιπθζέληα, ππφ 
αλάπηπμε κεγάια θνηηάζκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 
Zohr. Καηά ηνλ θ. El-Molla, «απηφ ην αλεπαλάιεπην 
πξνζδνθψκελν επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο αεξίνπ ζα 
απνηειέζεη άκεζν απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο ηεο ζηξα-
ηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ πνπ αθνινπζεί ην 
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε νπνία ζπλεπηθνπξείηαη απφ ην 
θιίκα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ επη-
θξαηεί ζηε ρψξα». Θπκίδνπκε φηη ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο 
εκεξήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ 
αλέξρεηαη ζε 6,6 δηζ. θ.π., θαηφπηλ ηεο πξφζθαηεο αχμε-
ζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζηα 2,25 δηζ. 
θ.π. εκεξεζίσο, θαζψο επίζεο φηη ε Αίγππηνο έρεη αλα-
θνηλψζεη απφ ηνλ παξειζφληα επηέκβξην πσο έρεη δηα-
θφςεη πιένλ ηηο εηζαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξί-
νπ, δεδνκέλνπ φηη ε εγρψξηα παξαγσγή αεξίνπ έρεη θζά-
ζεη -θαηά ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε- ζε επίπεδα απηάξ-
θεηαο.   

 
Ζ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ 
εγθξίλεη ηε ζπκθσλία θαηαζθεπήο αγσγνχ θ/α κε 
Κχπξν 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ε αξκφδηα επηηξνπή 
ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπ-
ιίνπ ελέθξηλε ηε δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ Κχπξν, ε ν-
πνία ππνγξάθεθε ην επηέκβξην 2018 (19/9), γηα ηελ 
θαηαζθεπή αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα ζπλδέεη ην  
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θνίηαζκα «Αθξνδίηε» κε ηηο αηγππηηαθέο κνλάδεο θα-
ηεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο Idku 
θαη Γακηέηηεο, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο ρψξαο, θαη ε επα-
λεμαγσγή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ζε μέλεο –θπξίσο 
επξσπατθέο- αγνξέο. Σν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ 
αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε» κε ηελ 
Αίγππην εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $800 εθαη. 
 
EBRD: Οινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηεο πξψηεο απφ 
ηηο 16 κνλάδεο πνπ ρξεκαηνδνηεί ε ηξάπεδα ζην ειηα-
θφ ζπγθξφηεκα Benban 
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), νινθιεξψζεθε 
ε θαηαζθεπή ηεο πξψηεο απφ ηηο 16 ζπλνιηθά ειηαθέο 
κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεκαην-
δνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ –
ππφ δεκηνπξγία- ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Benban ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. χκθσλα κε 
ηελ EBRD, ε κνλάδα έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ην ειεθηξηθφ 
δίθηπν ηεο ρψξαο. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα, δπλακηθφηεηαο 30 
MW, θαηαζθεπάζηεθε απφ θνηλνπξαμία ηνπ αηγππηηαθνχ 
νκίινπ Infinity Solar, ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ib vogt 
GmbH θαη ηνπ αηγππηηαθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ MMID 
(Mansour-Maghraby Investment & Development Com-
pany), ελψ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ νιιαλδηθή 
αλαπηπμηαθή ηξάπεδα FMO, θαζψο θαη απφ ην Πξάζηλν 
Σακείν γηα ην Κιίκα (GCF) ησλ ΖΔ. 
εκεηψλεηαη φηη νη 16 ειηαθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειε-
θηξηθήο ελέξγεηαο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδν-
ηείηαη απφ ηελ EBRD, ζα δηαζέηνπλ ζπλδπαζκέλε θσην-
βνιηατθή δπλακηθφηεηα 750 MW. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο 
φηη ε EBRD δηαζέηεη απφ ην έηνο 2017 θνλδχιηα $500 
εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο κνλάδσλ 
παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Ben-
ban. 
Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη ν εκηξαηηλφο φκηινο 
Alcazar Energy απφ ην Νηνπκπάη μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία ηεο λέαο θσηνβνιηατθήο ηνπ κνλάδαο “Egypt 
Solar 1” ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, επελδπηη-
θνχ θφζηνπο $68,6 εθαη., ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνί-
λσζε ηνπ νκίινπ.  
 
Έγθξηζε 47 επηρεηξήζεσλ θσηνβνιηατθψλ γηα εγθα-
ηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο θσηνβνιηατθψλ έξγσλ 
ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή πξσηνβνπιία National Project 
for Solar Cell Systems (Egypt-pv), ε νπνία ππνζηεξίδε-
ηαη απφ ην Αηγππηηαθφ Κέληξν Βηνκεραληθνχ Δθζπγρξν-
ληζκνχ (Egyptian Industrial Modernization Centre), ην 
UNDP θαη ην Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο (GEF), 
έρεη εγθξίλεη κέρξη ζηηγκήο 47 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρν-
ινχληαη ζηνλ θιάδν ειηαθψλ / θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκά-
ησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ηεο ρξήζεο κηθξήο θιίκαθαο 
θσηνβνιηατθψλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή 
θαη ηε ζχλδεζε κηθξψλ κνλάδσλ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν 
ηεο ρψξαο, έλαληη 63 ζπλνιηθά αηηήζεσλ πνπ είραλ ππν-
βιεζεί γηα έληαμε ζην πξφγξακκα.  

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εγθαηάζηαζε κη-
θξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο ζε θαηνηθίεο, εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο ε-
γθαηαζηάζεηο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε 
δεκφζηα θηίξηα, θαη πξνβιέπεη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 
γηα ηηο εηαηξείεο εγθαηάζηαζεο χςνπο έσο 25% ηνπ θφ-
ζηνπο θαη επηδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ $250 αλά εγθαηα-
ζηεκέλε ηζρχ ελφο θηινβάη (KW). εκεηψλεηαη φηη ην 
Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο παξέρεη ρξεκαηνδν-
ηήζεηο κε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, χςνπο $3,5 εθαη., γηα 
ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ projects πνπ εληάζζν-
ληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα.   
Μεηαμχ ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ εγθαηάζηαζεο θσην-
βνιηατθψλ κνλάδσλ πεξηιακβάλνληαη projects νηθηαθήο 
θιίκαθαο ηζρχνο κεηαμχ 5 θαη 10 KW, βηνκεραληθήο θιί-
καθαο, ηζρχνο 150 KW, εκπνξηθήο ρξήζεο, ηζρχνο 365 
KW θαη, επίζεο, ηνπξηζηηθήο ρξήζεο, ηζρχνο 150 KW. 
χκθσλα εμάιινπ κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ 
ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί 17 projects θαηα-
ζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ απφ ειηαθή ελέξ-
γεηα, ζπλνιηθήο ηζρχνο 2,7 MW. εκεηψλεηαη επίζεο φηη 
πξφζθαηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ, νινθιεξψζεθε 
ην πξψην έξγν εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζε ηνπξη-
ζηηθή κνλάδα, ζπλνιηθήο ηζρχνο 150 KW, ζπγθεθξηκέλα 
ζην μελνδνρείν JW Marriott ηνπ Καΐξνπ. To ελ ιφγσ 
έξγν έιαβε επηδφηεζε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ $300 αλά ε-
γθαηεζηεκέλν KW. 
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
Αχμεζε εηζαγσγψλ ςαξηψλ θαηά 13,7% ην 11κελν 
2018  
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Οξγα-
ληζκνχ Διέγρνπ Δηζαγσγψλ & Δμαγσγψλ (GOEIC), ζηε 
δηάξθεηα ηνπ ελδεθάκελνπ 2018, νη εηζαγσγέο ςαξηψλ 
απμήζεθαλ θαηά 13,7% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε 
313,4 ρηι. ηφλνπο, έλαληη 275,5 ρηι. ηφλσλ ηελ αληίζηνη-
ρε πεξίνδν ηνπ 2017. Καηά ηνλ GOEIC, ε ζεκεησζείζα 
αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ςαξηψλ νθείιεηαη ζηελ απμεκέ-
λε εγρψξηα δήηεζε, θαζψο θαη ζηηο απμεκέλεο ηηκέο ηνπ 
θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. 
 
Καηάξγεζε εμαγσγηθψλ δαζκψλ ζηα λσπά θαη θαηε-
ςπγκέλα ςάξηα 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξί-
νπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 
εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο θαηαξγνχληαη νη δα-
ζκνί ζηηο εμαγσγέο αηγππηηαθψλ λσπψλ θαη θαηεςπγκέ-
λσλ ςαξηψλ, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο ελφο έηνπο. 
Θπκίδνπκε φηη ηνλ Αχγνπζην 2018, ην Τπνπξγείν Δκπν-
ξίνπ & Βηνκεραλίαο είρε παξαηείλεη θαηά έλα έηνο 
(μεθηλψληαο απφ ηηο 25/8/2018) ηελ ηζρχ ησλ δαζκψλ 
ζηηο εμαγσγέο αηγππηηαθψλ ςαξηψλ, χςνπο EGP12.000 
αλά ηφλν, πνπ είραλ αξρηθά επηβιεζεί ηελ άλνημε ηνπ 
2017, πξνο δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 
πνζνηήησλ ςαξηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε πξνζηηέο ηη-
κέο γηα ην αηγππηηαθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. εκεηψλεηαη 
φηη νη ελ ιφγσ δαζκνί δελ αθνξνχζαλ ηηο εμαγσγέο αηγπ-
πηηαθψλ ςαξηψλ πξνο ηελ Δ.Δ., νχηε ηηο εμαγσγέο θαηεξ-
γαζκέλσλ ςαξηψλ (θαπληζηψλ θαη θνλζεξβνπνηεκέλσλ). 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε φηη, αληηζέησο, ην Τ-
πνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο παξέηεηλε θαηά έλα 
έηνο ηελ ηζρχ ησλ εμαγσγηθψλ δαζκψλ ζηηο πξψηεο χιεο 

 Δ Λ Ι Γ Α  2 1  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

δσνηξνθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκε-
ραλίαο.  
 
ηα $4,56 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ 
ηνλ Οθηψβξην  
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηη-
αθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 30,2% ζε 
εηήζηα βάζε ηνλ Οθηψβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $4,56 
δηζ., έλαληη $3,5 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017. Οη αηγππηηαθέο 
εμαγσγέο απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ θαηά 
6,8% θαη έθζαζαλ ην επίπεδν ησλ $2,42 δηζ., έλαληη 
$2,27 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017, θπξίσο σο απνηέιεζκα 
ησλ επηκέξνπο απμήζεσλ ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ 
πεηξειαίνπ (+5,8%), ιηπαζκάησλ (+4,5%) θαη πιαζηη-
θψλ ζε αξρηθέο κνξθέο (+21,4%). Αληίζηνηρα, νη εηζαγσ-
γέο απμήζεθαλ θαηά 21% ηνλ Οθηψβξην, θζάλνληαο ηα 
$6,98 δηζ., έλαληη $5,77 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017, θπξίσο 
σο απνηέιεζκα επηκέξνπο απμήζεσλ ζηηο εηζαγσγέο απ-
ηνθηλήησλ (+104,4%), πξψησλ πιψλ γηα ηε ραιπβνπξγία 
(+1,7%) θαη ζηηαξηνχ (+16,1%). 
Θπκίδνπκε φηη ην επηέκβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηη-
αθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο είρε κεησζεί θαηά 10,2% ζε 
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3 δηζ., έλαληη $3,35 δηζ. ην 
επηέκβξην 2017.  
 
Απμεκέλεο θαηά 10% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ην 
11κελν 208 
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, νη εμα-
γσγέο ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελδεθάκελνπ 2018 
(Ηαλ.-Ννε.) εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 10% ζε εηή-
ζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $22,6 δηζ., έλαληη $20,4 δηζ. 
ην ελδεθάκελν ηνπ 2017. χκθσλα δε κε ηνλ Τπνπξγφ, 
θ. Nassar, ην εθηηκψκελν χςνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσ-
γψλ ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 2018 αλέξρεηαη ζε $25 
δηζ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξ-
γείν Γεσξγίαο, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμή-
ζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 4,5% ζε πνζφηεηεο, 
θζάλνληαο ηνπο 4,9 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 4,74 εθαη. ηφ-
λσλ ην έηνο 2017. 
 
Απμεκέλεο νη εγρψξηεο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηνλ 
Οθηψβξην, γηα 9ν ζπλερή κήλα 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθη-
λεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information Council-
AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 
εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ηνλ Οθηψβξην 2018 θαηά 55% 
ζε εηήζηα βάζε, γηα έλαην ζπλερφκελν κήλα, αλεξρφκε-
λεο ζε 14.640 νρήκαηα. Δπηπιένλ, νη πσιήζεηο ιεσθν-
ξείσλ θαη ινηπψλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο 
θαηά 48,6% θαη 52,1% ζε εηήζηα βάζε, αληίζηνηρα.  
Οη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ παξνπζί-
αζαλ εμάιινπ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 39% ζε εηήζηα βά-
ζε θαηά ην ελδεθάκελν 2018, αλεξρφκελεο ζε 123,5 ρηι. 
κνλάδεο, έλαληη 88,5 ρηι. κνλάδσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2017. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ σο άλσ 
ζπλδέζκνπ, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ κάξθαο Chevrolet 
θαηείραλ κεξίδην 21,4% ηεο εγρψξηαο αγνξάο ην ελδεθά-
κελν 2018, αθνινπζνχκελεο απφ εθείλεο ηεο κάξθαο 
Hyundai (κεξίδην 17,6%), Nissan (κεξίδην 14,3%),  

Renault (8,4%) θαη Toyota (7,1%).  
 
Γηαηήξεζε ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο 
ιίξαο ηνλ Ηαλνπάξην 2019 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 
θαζεζηψο ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο 
πξνο ην δνιιάξην, ην νπνίν θαζηεξψζεθε ηνλ παξειζφ-
ληα Γεθέκβξην, κε δηαηήξεζε ηεο κεησκέλεο ηζνηηκίαο 
ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ 
αγαζψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο φζνλ 
αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, ζα παξακείλεη 
ζε ηζρχ γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019. 
εκεηψλεηαη φηη ε θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσ-
γέο κε βαζηθψλ αγαζψλ νξίδεηαη ζηηο 17,9739 ιίξεο αλά 
δνιιάξην, θαηά κέζν φξν, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξί-
νπ 2019.  
 
Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 415.000 ηφλνπο ξσζηθνχ ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο 
Ηαλνπαξίνπ ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 
(GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην δχν ζρεηηθψλ δηεζλψλ 
δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 415.000 ηφλσλ ζηηα-
ξηνχ πξνο παξάδνζε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ζην 
πξψην δεθαήκεξν Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, νη ηηκέο αγνξάο ηνπ ξσζηθνχ ζηηαξηνχ 
ήηαλ εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμαλέ-
κηζε ησλ ειπίδσλ εμαγσγέσλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηηο 
ΖΠΑ γηα άκεζε πξνκήζεηα ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο κε 
ζηηάξη. 
 
Πξνζζήθε λέσλ δαζκνινγηθψλ θσδηθψλ ζηνλ  πθη-
ζηάκελν θαηάινγν ησλ πξντφλησλ γηα ηελ εηζαγσγή 
ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε εγγξαθή αιινδαπψλ παξα-
γσγηθψλ κνλάδσλ ζε εηδηθφ κεηξψν ζηελ Αίγππην 
(registration) 
Με βάζε δεκνζίεπζε απφ 15/1/2019 ζην θχιιν ηεο αηγπ-
πηηαθήο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο, ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 
44/2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, πξν-
ζηίζεληαη νξηζκέλνη λένη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πξντφ-
λησλ ζηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ πνπ είρε ζεζπηζηεί 
δηα ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 43/2016, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 
νπνίσλ απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην εηδηθφ κεηξψν αιινδα-
πψλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην. Πην ζπ-
γθεθξηκέλα, νη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πνπ έρνπλ πξν-
ζηεζεί, κε ηζρχ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ σο 
άλσ Γηαηάγκαηνο, είλαη νη αθφινπζνη: 
(α) Κεθάιαην 42: 4202.11, 4202.12, 4202.19, 4202.21, 
4202.22, 4202.29 (βαιίηζεο, ζάθνη ηαμηδηνχ θαη ζήθεο 
απφ θπζηθφ ή αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθέο ή πθα-
ληηθέο χιεο), (β) Κεθάιαην 39: 3923 (είδε κεηαθνξάο ή 
ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθέο χιεο), (γ) Κεθάιαην 48: 
4819 (είδε ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί / ραξηφλη), (δ) Κεθά-
ιαην 82: 8212.10, 8212.2010 (μπξάθηα, ιεπίδεο γηα μπξά-
θηα), (ε) Κεθάιαην 85: 8516.31, 8516.32 (ζπζθεπέο ζηε-
γλψκαηνο καιιηψλ & άιιεο ζπζθεπέο θφκκσζεο), 
8510.10, 8510.20, 8510.30 (μπξηζηηθέο κεραλέο, θνπξεπ-
ηηθέο κεραλέο, απνηξηρσηηθέο ζπζθεπέο),  8517.11, 
8517.12 (ζπζθεπέο ελζχξκαηεο ηειεθσλίαο κε αζχξκαην 
αθνπζηηθφ, ηειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια 
αζχξκαηα δίθηπα).   
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Με βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ πε-
ξίνδν 2016-2018 θαίλεηαη φηη, απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ 
ζέκαηη κέηξνπ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πεξηζζφ-
ηεξν πιήηηνληαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο εηδψλ ζπζθεπαζί-
αο απφ πιαζηηθφ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζε επίπεδα άλσ 
ησλ €2 εθαη. ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη, δεπηεξεπφ-
λησο, νη εμαγσγέο εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί / ραξηφ-
λη, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην επίπεδν ηνπ κηζνχ εθαηνκκπ-
ξίνπ επξψ εηεζίσο, θαζψο θαη ηειεθσληθψλ / ηειεπηθνη-
λσληαθψλ ζπζθεπψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ κελ δηαθπκάλ-
ζεηο, σζηφζν γεληθά εκθαλίδνπλ ζρεηηθά αμηφινγεο επη-
δφζεηο.     
Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία “registration”, ζεκεηψλεηαη 
φηη, απφ ην 2016, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εθαξκφζεη 
λέα λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρεη ζεζπηζηεί εηδηθή δηαδηθαζία 
πηζηνπνίεζεο, επηζεψξεζεο θαη εγγξαθήο ζην εηδηθφ κε-
ηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο 
Αηγχπηνπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ηα παξά-
γνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ 
Αίγππην. Πέξαλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην 
ελ ιφγσ θαζεζηψο ζηνπο μέλνπο εμαγσγείο, ηνπο επηβα-
ξχλεη επίζεο κε πξφζζεηα ζεκαληηθά θφζηε, ηα νπνία 
ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία πξν-πηζηνπνίεζεο. 
 
ανπδαξαβηθή απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ 
θξεκκπδηψλ 
Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 
17/1 ην ζανπδαξαβηθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Τδά-
ησλ & Γεσξγίαο επέβαιε πξνζσξηλή απαγφξεπζε εηζα-
γσγψλ θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, επί ηε βάζεη πξφ-
ζθαηνπ εληνπηζκνχ ζε απηά απαξάδεθηα πςειψλ επηπέ-
δσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ. Θπκίδνπκε φηη ηνλ 
Απξίιην 2018, νη αξκφδηεο Αξρέο ηεο . Αξαβίαο (Αξρή 
Σξνθίκσλ & Φαξκάθσλ-SFDA, Τπνπξγείν Γεσξγίαο) 
είραλ άξεη απαγνξεχζεηο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ guava, 
θξανπιψλ θαη πηπεξηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε ηζρχ 
απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2018 φζνλ αθνξά ηηο guava θαη ηνλ 
Ηνχιην 2017 φζνλ αθνξά ηηο θξάνπιεο θαη ηηο πηπεξηέο, 
αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ απαγνξεχζεηο 
είραλ επηβιεζεί αθξηβψο ιφγσ αλίρλεπζεο επηπέδσλ ππν-
ιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ πςειφηεξσλ απφ ηα δηεζλψο 
ηζρχνληα. Όπσο θαηέγξαςαλ εμάιινπ πξφζθαηα νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα, ε αξκφδηα θξαηηθή Αξρή ηνπ Κνπ-
βέηη παξέηεηλε γηα πξφζζεην δηάζηεκα 3 κελψλ ην θαζε-
ζηψο «απμεκέλνπ επηπέδνπ εγξήγνξζεο» θαη εξγαζηεξη-
αθψλ ειέγρσλ πνπ ηζρχεη αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, εμαηηίαο δηαπη-
ζησζέλησλ θαηά ην παξειζφλ πςειψλ επηπέδσλ παξαζη-
ηνθηφλσλ. 
Παξεκπηπηφλησο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην 
νπδάλ άξρηζε πξφζθαηα λα εηζάγεη μαλά πεξίπνπ 18 
θαηεγνξίεο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε εθαξ-
κνγή δηκεξνχο ζπκθσλίαο ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην (ζην 
πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi 
ζην Υαξηνχκ) γηα άξζε ηεο γεληθεπκέλεο απαγφξεπζεο 
εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ 
Αίγππην, ε νπνία είρε επηβιεζεί -γηα πνιηηηθνχο πεξηζζφ-
ηεξν ιφγνπο- απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ηνλ Ηνχλην 
2017.  

Ζ αηγππηηαθή ηεισλεηαθή ππεξεζία ζα εθαξκφζεη 
«καχξε ιίζηα» εηζαγσγέσλ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξί-
νπ, ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή ππεξεζία έρεη ζέζεη ζε ε-
θαξκνγή «καχξε ιίζηα» εγρψξησλ εηζαγσγέσλ νη νπνίνη 
έρνπλ θαηά ην παξειζφλ ππνπέζεη επαλεηιεκκέλα ζε πα-
ξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ζηα ζηνηρεία ηεο 
νπνίαο ζα έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηεο Αξρέο ζε φια ηα 
ζεκεία εηζφδνπ ηεο ρψξαο, ψζηε λα έρνπλ πιήξε, ζαθή 
θαη ελεκεξσκέλε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηε-
ηεο ησλ ελ ιφγσ εηζαγσγέσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 
απηνί εηζάγνπλ ζηε ρψξα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηα 
νπνία επηθαινχληαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο ηεισλεηα-
θήο ππεξεζίαο, ε σο άλσ «καχξε ιίζηα» εηζαγσγέσλ 
πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο επηηάρπλζεο 
θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ, δηα 
ηεο δεκηνπξγίαο θαη ςεθηνπνίεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 
πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο 
ζηα ζεκεία εηζφδνπ. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή ηεισ-
λεηαθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη ήδε «ιεπθή ιίζηα» ληφ-
πησλ εηζαγσγέσλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη αμηφπηζηνη θαη 
απνιακβάλνπλ ηαρχηεξνπο ρξφλνπο εθηεισληζκνχ ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη νη ππφ νξη-
ζηηθνπνίεζε λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ 
θψδηθα πξνβιέπνπλ ηαρείεο δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ 
θαη δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ηεο δηαθξηηη-
θήο επρέξεηαο ησλ αηγππηηαθψλ ηεισλεηαθψλ Αξρψλ.  
 
Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ $1 δηζ. απφ 
ηε Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηη-
αθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) εμαζθάιηζε θνλ-
δχιηα χςνπο $1 δηζ. απφ ηελ ηελ, εδξεχνπζα ζηελ Σδέ-
ληα, International Islamic Trade Finance Corporation 
(ITFC), κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο Αλά-
πηπμεο (IDB), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο βαζη-
θψλ αγαζψλ, θπξίσο ζηηαξηνχ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ 
πξντφλ δηαηξνθήο ην νπνίν εηζάγεη ε GASC γηα ινγαξηα-
ζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Ζ ελ ιφγσ πηζησηηθή δη-
επθφιπλζε ζα είλαη αλαθπθινχκελε, δειαδή ζα παξέρεη 
ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο 
γξακκήο, εθ’ φζνλ εμαληιεζνχλ ηα σο άλσ θνλδχιηα 
χςνπο $1 δηζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην επηέκβξην 2018 ε 
GASC είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ ITFC γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ, επηδνηνχκελσλ 
αγαζψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ., ζην πιαίζην ηεο πιν-
πνίεζεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλε-
ζεο κε ηελ ITFC, πνπ είρε ππνγξαθεί ηνλ Ηαλνπάξην 
2018, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγα-
ζψλ (ηξνθίκσλ, ζηηεξψλ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ), κε 
θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ.  
Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε εμαζθάιηζε ηεο 
ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ζηελ 
GASC λα επηζπεχζεη ζεκαληηθά ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο 
δηεζλείο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο 
Ηαλνπαξίνπ, ε GASC εμέδσζε λέν θαλνληζκφ ν νπνίνο 
πξνβιέπεη ζην εθεμήο ηε ρξεζηκνπνίεζε ελέγγπσλ πη-
ζηψζεσλ πνπ ζα εμνθινχληαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 
άκεζα έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, αληί ηεο κέρξη ηψ-
ξα αθνινπζνχκελεο πξαθηηθήο ελέγγπσλ πηζηψζεσλ κε 
πεξίνδν απνπιεξσκήο εληφο 6 κελψλ.  
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εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε GASC αγφξα-
ζε, ζην πιαίζην δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε βάζε ην λέν σο 
άλσ ζχζηεκα πιεξσκψλ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 180.000 
ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ ηε Γαιιία, θαζψο θαη ηαπηφζεκε 
πνζφηεηα απφ ηε Ρνπκαλία, επηηπγράλνληαο θαηά κέζν 
φξν ρακειφηεξεο ηηκέο $2,14 αλά ηφλν έλαληη εθείλσλ 
πνπ είρε πιεξψζεη γηα πξνκήζεηα ζηηαξηνχ ζηηο αξρέο 
Ηαλνπαξίνπ. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Σχπνπ, ε επίηεπμε 
ρακειφηεξσλ ηηκψλ νθείιεηαη αθξηβψο ζηε βειηίσζε 
ησλ φξσλ πιεξσκήο πνπ πηνζέηεζε ε GASC. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεσξγίαο, ε εγρψξηα παξαγσγή ζηηαξηνχ θαηά ηελ πεξίν-
δν ζπγθνκηδήο 2018/19 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 9,5 
εθαη. ηφλνπο, έλαληη 9 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ πξνεγνχκε-
λε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πξνκεζεηψλ, ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε 
ζηηάξη επαξθνχλ γηα θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ γηα 
πεξίνδν ειαθξψο άλσ ησλ 5 κελψλ.   
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
Κπβεξλεηηθφο ζηφρνο ε επίηεπμε ξπζκνχ βηνκεραλη-
θήο αλάπηπμεο 10,7% ην 2022 
ε πξφζθαην νηθνλνκηθφ ζπλέδξην κε ηίηιν 
“Industrialization, the Road to the Future” πνπ έιαβε ρψ-
ξα ζην Κάηξν, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλέθεξε φηη 
βαζηθφ θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε βειηίσζε ηεο α-
ληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, κε ζθνπφ 
ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ 
λα θζάζεη ην 10,7% ην έηνο 2022, έλαληη ξπζκνχ 6,3% 
ην 2018. Καηά ην Αηγχπηην Π/Θ, απφ ην έηνο 2016 έρνπλ 
μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ρψξα 3.114 εξγνζηά-
ζηα, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP73,7 δηζ., ηα 
νπνία απαζρνινχλ ζήκεξα πεξίπνπ 102.000 εξγαδφκε-
λνπο. Ο θ. Madbouly αλέθεξε επίζεο φηη απφ ην έηνο 
2016 ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δηαζέζεη 30 εθαη. ηεηξ. 
κέηξα βηνκεραληθψλ γαηψλ πξνο αλάπηπμε αλά ηελ επη-
θξάηεηα ηεο ρψξαο, ελψ ζεκείσζε φηη ν νινθιεξσκέλνο 
ειεθηξνληθφο ράξηεο βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ πνπ ε-
γθαηληάζηεθε ζην ηέινο ηνπ 2017 παξνπζηάδεη ζήκεξα 
πεξί ηηο 4.900 επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε βηνκεραληθνχο 
θιάδνπο, ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην. Καηά ηνλ Αηγχπηην 
Π/Θ, ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο βξίζθεηαη ε επέ-
θηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειεπζέξσλ δσλψλ, ε ζχζηα-
ζε 12 λέσλ ειεχζεξσλ θαη επελδπηηθψλ δσλψλ, θαζψο 
θαη ε δεκηνπξγία 13 λέσλ νινθιεξσκέλσλ βηνκεραλη-
θψλ ζπγθξνηεκάησλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο 
αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA), 
πξνγξακκαηίδεηαη ε ηαρεία πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ γηα 
ηε δηάζεζε βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 15 
εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ζηηο πεξηνρέο Sadat City, Borg El 
Arab θαη Άλσ Αηγχπηνπ. 
 
Μεδεληθνί δαζκνί γηα εηζαγσγέο επξσπατθψλ νρεκά-
ησλ, αλεζπρία ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία 
Απφ 1/1/2019, ε Αίγππηνο πξνρψξεζε ζηελ πξνγξακκα-
ηηζκέλε –κε βάζε ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.- 
απαινηθή ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο νρεκάησλ απφ 
ρψξεο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ αηγππηη-
αθψλ ηεισλείσλ, θ. Al-Sayed Negim, νη επηπηψζεηο ηεο 
σο άλσ εθκεδέληζεο ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ 
γηα ηα επξσπατθά νρήκαηα δελ πξφθεηηαη λα θαηαζηνχλ  

ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζην κέζν Αηγχπηην θαηαλαισηή, δε-
δνκέλνπ φηη ηα εηζαγφκελα νρήκαηα εμαθνινπζνχλ λα 
επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ θαη άιια εγρψξηα ηέιε θαη θνξν-
ινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 18,5% 
ηεο ηηκήο ηνπο. Ο θ. Negim αλέθεξε κάιηζηα ζρεηηθά φηη 
ελδερνκέλσο ππάξμεη ειαθξά αχμεζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 
4%, ζηηο ηηκέο ησλ νρεκάησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ 
Δ.Δ. 
Πάλησο, ζχκθσλα κε αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο 
δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αλακελφ-
κελεο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ 
απφ ηελ Δ.Δ. θζάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ 5% φζνλ αθνξά 
εθείλα θπιηλδξηζκνχ έσο 1600 θπβηθψλ, 20-25% γηα ε-
θείλα θπιηλδξηζκνχ έσο 2000 θπβηθψλ.  
Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο ηεισλεηαθήο ππε-
ξεζίαο, ην βάξνο ηεο αηγππηηαθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηη-
θήο πέθηεη ζηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, 
ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ εγρψξην θιά-
δν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ πξν-
ζθεξφκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ωο θχξηεο κάξθεο 
επξσπατθψλ απηνθηλήησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αίγππην, 
ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηαγξάθεη ηηο BMW, 
Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Audi, Citroen, 
Volkswagen θαη Volvo. 
χκθσλα κε απφςεηο εθπξνζψπσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θιά-
δνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ηξνθνδνηξηψλ απηήο 
βηνκεραληψλ (αληαιιαθηηθψλ, αμεζνπάξ θιπ.), ε απαινη-
θή ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ εηζαγφκελσλ 
επξσπατθψλ νρεκάησλ εθηηκάηαη πσο ζα έρεη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο επί ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. 
Οη εθπξφζσπνη ησλ σο άλσ αηγππηηαθψλ βηνκεραληψλ 
δεηνχλ απφ ην θξάηνο ηελ πηνζέηεζε πξφζζεησλ κέηξσλ 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβην-
κεραλίαο θαη ηνπ εμαγσγηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κέ-
ζσ ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηεο πξνζθνξάο βηνκεραληθψλ 
γαηψλ πιεζίνλ ιηκέλσλ, ηεο δσξεάλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηερληθήο εθπαίδεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηε παξνρήο 
δηεπθνιχλζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ. 
 
Ο φκηινο Mercedes-Benz θαίλεηαη λα επηζηξέθεη ζηελ 
Αίγππην 
Με ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 
ζην Βεξνιίλν ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ζηηο αξρέο 
Ηαλνπαξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, επαθέο 
κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, επη-
θαινχκελα δειψζεηο πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο ηνπ νκί-
ινπ Mercedes-Benz, ε κεγάιε ελ ιφγσ γεξκαληθή απην-
θηλεηνβηνκεραλία πξνηίζεηαη ζχληνκα λα επαλαδξαζηε-
ξηνπνηεζεί παξαγσγηθά ζηελ Αίγππην, ελψ ζπκθσλήζε-
θε –ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο Madbouly- ε άκεζε 
απνζηνιή θιηκαθίνπ ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζηε ρψξα, 
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο 
επθαηξίεο. χκθσλα κάιηζηα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ 
ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν γεξκαληθφο 
φκηινο πξνηίζεηαη λα επαλεθθηλήζεη ηε ζπλαξκνιφγεζε 
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηε ρψξα, έπεηηα απφ δηαθνπή 
πεξίπνπ 5 εηψλ. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ηελ ηειεπηαία δηεηία επηδν-
ζεί ζε ζχληνλεο πξνζπάζεηεο λα επαλαθέξεη ηνλ φκηιν 
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Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην, πξνζθέξνληάο ηνπ βην-
κεραληθή γε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο 
νπέδ, ελψ ν γεξκαληθφο φκηινο ήδε απφ ην επηέκβξην 
ηνπ 2017 έρεη θαη’ αξρήλ ζπκθσλήζεη λα επαλεθθηλήζεη 
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ ζηε 
ρψξα.  
Θπκίδνπκε φηη ην 2014 ε Mercedes-Benz είρε κεηεγθα-
ηαζηήζεη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαξκνιφγε-
ζεο νρεκάησλ απφ ηελ Αίγππην ζηελ Αιγεξία, δηαηεξψ-
ληαο σζηφζν ζηελ Αίγππην ηελ παξαγσγή αληαιιαθηη-
θψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, πνιχ πξφζθαηα ε θπβεξ-
λεηηθή επηηξνπή επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ πέηπ-
ρε λα δηεπζεηήζεη παιαηφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αηγπ-
πηηαθήο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θαη κεγάινπ εγρψξηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz, χςνπο άλσ 
ησλ EGP700 εθαη. (πεξίπνπ €34,2 εθαη. κε βάζε ηξέ-
ρνπζεο ηζνηηκίεο). Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά, ζχκθσλα πάληα 
κε ηα δεκνζηεχκαηα, αθνξνχζε ηελ ηεισλεηαθή απνηί-
κεζε ηεο αμίαο εηζαγφκελσλ νρεκάησλ θαηά ηελ επνρή 
πνπ ν γεξκαληθφο φκηινο είρε απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλαξκνιφγεζεο ζηε ρψξα. 
Όπσο θαηέγξαςε επίζεο ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαί-
ζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Βεξνιίλν, ν Αηγχπηηνο Π/Θ 
παξαθνινχζεζε ηηο παξνπζηάζεηο ηξηψλ κεγάισλ γεξκα-
ληθψλ νκίισλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηε δηαρείξηζε / δηάζεζε 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηελ αλαθχθισζε ζθνππηδηψλ, 
θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απφβιεηα, θαη 
ζπδήηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ηηο επθαηξίεο πνπ 
ππάξρνπλ γηα επελδπηηθή είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα. 
Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nas-
sar πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζηηο 20/1 κε ηνλ πξφε-
δξν ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην, θ. Zorn, 
κφιηο ιίγεο εκέξεο κεηά ηηο δειψζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ 
γεξκαληθνχ κεηξηθνχ νκίινπ πεξί παξαγσγηθήο επαλα-
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε ρψξα, δηα ηεο δεκηνπξγίαο λέαο 
κνλάδαο ζπλαξκνιφγεζεο. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληε-
ζεο, ν γεξκαληθφο φκηινο δήηεζε ηε ζχζηαζε ηερληθήο 
νκάδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε 
νπνία ζα επηθνξηηζζεί κε ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνχκελνπ επελδπηηθνχ έξγνπ 
επαλφδνπ ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζηελ Αίγππην, θαζψο 
θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο – ζπκβνπιεπηηθήο ζπλδξνκήο 
θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. 
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Nassar δηαβεβαίσζε φηη ζα ζπ-
ζηαζεί εηδηθή ηερληθή νκάδα απνηεινχκελε απφ πςειφ-
βαζκα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία ζα βνεζήζεη 
ζηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκα-
ηα, ν θ. Zorn εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ νκίινπ 
Mercedes-Benz γηα ηελ πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξ-
λεζεο πξνο ελζάξξπλζε δηεζλψλ εηαηξεηψλ λα επελδχ-
ζνπλ ζηελ εγρψξηα απηνθηλεηνβηνκεραλία, θαζψο θαη γηα 
ηελ επηηεπρζείζα ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθα-
ζίεο ππνδνρήο επελδχζεσλ, βεβαηψλνληαο φηη ν γεξκαλη-
θφο φκηινο είλαη έηνηκνο λα δηνρεηεχζεη λέεο επελδχζεηο 
ζηνλ ελ ιφγσ αηγππηηαθφ βηνκεραληθφ θιάδν.   

Σν λέν θισζηνυθαληνπξγηθφ βηνκεραληθφ ζπγθξφηε-
κα ζηε Sadat City έηνηκν θαηά ην ήκηζπ  
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, νη θαηαζθεπαζηη-
θέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο δεκηνπξγίαο 
λένπ κεγάινπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ θιάδνπ 
θισζηνυθαληνπξγίαο, κε θηλεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ 
πεξηνρή ηεο Sadat City, 94 ρικ. βνξεηνδπηηθά ηνπ Καΐ-
ξνπ, έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά ην ήκηζπ. εκεησηένλ φηη 
ην ελ ιφγσ βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα έρεη ζπλνιηθφ επελ-
δπηηθφ θφζηνο χςνπο $2 δηζ. θαη πινπνηείηαη απφ ηνλ 
θηλεδηθφ φκηιν Mankai Investment, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed 
Forces Engineering Authority). Όπσο ζεκείσζαλ ζρεηηθά 
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξψηε θάζε ηνπ ζπγθξνηή-
καηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο επελδχζεσλ EGP2,1 δηζ. 
($117,2 εθαη.) ζα πεξηιακβάλεη 150 εξγνζηάζηα θαη ζα 
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ην ηέινο ηνπ 2019, κε ην 75% 
ηεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ λα πξννξίδεηαη γηα εμα-
γσγέο.   
 
Δγθαηλίαζε λέαο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο Nestlé 
ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 24/1 
ν ειβεηηθψλ ζπκθεξφλησλ, πνιπεζληθφο φκηινο Nestlé 
εγθαηλίαζε ζηε βηνκεραληθή δψλε ηεο πεξηνρήο 6th of 
October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, λέα κνλάδα 
παξαγσγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο κάξθαο θαθέ 
“Bonjorno”, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP250 εθαη. 
(πεξίπνπ $14 εθαη.). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε λέα κνλά-
δα δηαζέηεη επηθάλεηα 12.740 ηεηξ. κέηξσλ θαη 240 εξγα-
δφκελνπο, ελψ ζα απαζρνιεί εκκέζσο πεξίπνπ 7.000 
πξφζζεηνπο εξγαδφκελνπο. Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 
νκίινπ Nestlé γηα ηελ πεξηνρή Β. Αθξηθήο, ην ελ ιφγσ 
λέν εξγνζηάζην παξαγσγήο θαθέ ζα απνηειέζεη εμαγσγη-
θφ θφκβν ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην, κε πξννξηζκφ ηηο 
αγνξέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ο θ. El Hout ζπκπιήξσ-
ζε φηη ν φκηινο Nestlé, θαηά ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα, έρεη 
επελδχζεη θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ EGP1 δηζ. ζηελ αλά-
πηπμε ηφζν παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθεπ-
ηηθψλ ρψξσλ / θέληξσλ δηαλνκήο, φζν θαη δεμηνηήησλ 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Αίγππην, απαζρνιψ-
ληαο άκεζα πεξίπνπ 3.500 εξγαδφκελνπο ζηε ρψξα. ε-
κεηψλεηαη φηη ν φκηινο Nestlé είρε αγνξάζεη ζην ηέινο 
ηνπ 2017 ηελ εηαηξεία Caravan Marketing Company, ε 
νπνία ήηαλ ε ηδηνθηήηξηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ 
θαθέ “Bonjorno”. 
 
Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ζηξέςεη ηελ απηνθηλεην-
βηνκεραλία ζε ειεθηξηθά νρήκαηα θαη νρήκαηα θη-
λνχκελα κε αέξην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηαλνπαξί-
νπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχ-
ζπλζε ράξαμεο λέαο ζηξαηεγηθήο θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ 
ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, θα-
ηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi. Σα θίλε-
ηξα ζα απεπζχλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δηεζλείο θαηα-
ζθεπαζηέο θαη ζπλαξκνινγεηέο ειεθηξνθίλεησλ νρεκά-
ησλ λα δεκηνπξγήζνπλ παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 
Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαίλεηαη 
φηη κεηαμχ ησλ μέλσλ νκίισλ ηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη λα 
πξνζειθχζεη ε θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή  
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ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην είλαη ε Mer-
cedes-Benz, ε νπνία δηαθαίλεηαη φηη πξφθεηηαη λα επαλα-
δξαζηεξηνπνηεζεί παξαγσγηθά ζηε ρψξα, ελψ ζπδεηή-
ζεηο γηα πξνζέιθπζε γαιιηθψλ νκίισλ ηεο απηνθηλεηνβη-
νκεραλίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηελ επίζθεςε 
ηνπ Πξνέδξνπ Macron ζηε ρψξα.   
Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κε 
αέξην, δεδνκέλνπ φηη ην αέξην απνηειεί ζαθψο θζελφηε-
ξν ελαιιαθηηθφ θαχζηκν έλαληη ηεο βελδίλεο, κε ζηφρν 
λα εμνηθνλνκεζνχλ πξφζζεηα θξαηηθά θνλδχιηα επηδνηή-
ζεσλ. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ Αί-
γππην ζήκεξα θπθινθνξνχλ πεξίπνπ 260 ρηιηάδεο νρή-
καηα πνπ θηλνχληαη κε αέξην, ελψ πινπνηείηαη ζεηξά θξα-
ηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή πξφζζεησλ 
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηαμί, πξνθεηκέλνπ λα θά-
λνπλ ρξήζε αεξίνπ σο θαπζίκνπ. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
χκβαζε αμίαο $134,5 εθαη. κε ηνλ θνξεαηηθφ φκηιν 
Hyundai Rotem γηα ηελ πξνκήζεηα βαγνληψλ 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξ-
λεζε ππέγξαςε ζχκβαζε αμίαο $134,5 εθαη. κε ηνλ θν-
ξεαηηθφ φκηιν Hyundai Rotem, κε αληηθείκελν ηελ πξν-
κήζεηα 48 θιηκαηηδφκελσλ βαγνληψλ πνπ ζα επαλδξψ-
ζνπλ ζπξκνχο ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, 
έσο ην έηνο 2021. Καηά ηνλ Σχπν, ε πξνκήζεηα ησλ βα-
γνληψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD). Ζ ζχκβαζε 
πξνβιέπεη επίζεο ηε ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ βαγνληψλ 
απφ ηε Hyundai Rotem, έσο ην έηνο 2031. χκθσλα κε 
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε θνξά πνπ 
ν σο άλσ κεγάινο θνξεαηηθφο φκηινο θεξδίδεη δηαγσλη-
ζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο αξκφδηαο αηγππηηαθήο Δζλη-
θήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) κε βαγφληα γηα ην κεηξφ 
Καΐξνπ.     
 
Ζ Dubai Ports πξνρσξά ζην έξγν επέθηαζεο ηνπ ιη-
κέλα ηεο Ain Sokhna 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξί-
νπ, ηα νπνία επηθαινχληαη αλψλπκεο θιαδηθέο πεγέο, ν 
εκηξαηηλφο φκηινο Dubai Ports (DP World), ν νπνίνο 
δηαρεηξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ πεξηνρή 
ηνπ νπέδ, ππέγξαςε ζχκβαζε αμίαο EGP1,6 δηζ. γηα 
έξγα επέθηαζεο ηνπ ελ ιφγσ ιηκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξεη φηη ηα έξγα επέθηαζεο, 
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο δηαρεί-
ξηζεο containers ηνπ ιηκέλα ζε 1 εθαη. TEUs εηεζίσο, 
αλαηέζεθαλ ζην κεγάιν εγρψξην θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν 
Rowad Modern Engineering. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζε-
κεηψλεη φηη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλσηέξσ ζπκθσ-
λίαο κε ηνλ φκηιν Rowad, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ έσο 
ηψξα επελδχζεσλ ηεο Dubai Ports ζην ιηκέλα ηεο Ain 
Sokhna ππεξβαίλεη ην επίπεδν ησλ EGP8,9 δηζ.  
 
 
 

Σξεηο επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνπ εμσηεξηθνχ ππέβα-
ιαλ πξνζθνξέο γηα ηηο γξακκέο «κνλήο ηξνρηάο» πνπ 
ζα ζπλδένπλ ηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ θαη ηε λέα 
πξσηεχνπζα 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
Σχπνπ, ηξεηο επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, απφ ηελ Κίλα θαη 
ηε Μαιαηζία, έρνπλ ππνβάιεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ 
πξνθεξχρζεθε απφ ηα αηγππηηαθά Τπνπξγεία Μεηαθν-
ξψλ θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηε δεκηνπξγία δχν 
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξν-
ρηάο» (“monorail”) πνπ ζα ζπλδένπλ ηα πεξίρσξα ηνπ 
Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Ζ πξψηε 
γξακκή, κήθνπο 52 ρικ., πξφθεηηαη λα ζπλδέεη ηε λέα 
πξσηεχνπζα κε ηα αλαηνιηθά πξνάζηηα θαη ην θέληξν 
ηνπ Καΐξνπ, ε δε δεχηεξε, κήθνπο 35 ρικ., ζα ζπλδέεη 
κεηαμχ ηνπο ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ, ζπγθεθξη-
κέλα ηελ πεξηνρή 6th of October City κε ηελ Γθίδα. χκ-
θσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Mad-
bouly, ζηηο δχν γξακκέο «κνλήο ηξνρηάο» ζα απαζρν-
ινχληαη ζπλνιηθά 27 ζηδεξνδξνκηθνί ζπξκνί, νη νπνίνη 
ζα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξίπνπ 48.000 επηβάηεο αλά 
ψξα, αλά θαηεχζπλζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο 
θάζεο δεκηνπξγίαο ησλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλνιηθά 108 βαγφληα πνπ ζα κπν-
ξνχλ λα κεηαθέξνπλ 24.000 επηβάηεο αλά ψξα θαη αλά 
θαηεχζπλζε, κε ηαρχηεηεο πνπ ζα θζάλνπλ έσο ηα 80 
ρικ. / ψξα. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δε-
κνζηεχκαηα, ε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηα έξγα ησλ 
δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» ζα γίλεη γλσζηή ζηηο αξ-
ρέο ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο νη πξνζθνξέο 
πνπ ππέβαιαλ νη ηξεηο φκηινη εμεηαζζνχλ απφ ην ππνπξ-
γηθφ ζπκβνχιην. 
 
Εεκίεο χςνπο $560 εθαη. πξαγκαηνπνίεζαλ νη αηγπ-
πηηαθνί ζηδεξφδξνκνη ην 2017/18 
χκθσλα κε πξφζθαηα αλαθνηλσζέληα ζηνηρεία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνίε-
ζε ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 ε εηαη-
ξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο αηγππηηαθνχο ζηδεξνδξφ-
κνπο (Egyptian National Railways Authority – ENR) 
αλήιζαλ ζε EGP10 δηζ. (πεξίπνπ $560 εθαη. κε βάζε 
ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Οη ελ ιφγσ δεκίεο απνηέιεζαλ 
πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκηψλ πνπ πξαγκαην-
πνίεζαλ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο 
(2017/18) νη 16 δεκηνγφλεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 
(χςνπο EGP23 δηζ., κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγεί-
νπ Οηθνλνκηθψλ). εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τ-
πνπξγείν Μεηαθνξψλ έρεη ζέζεη ζε πινπνίεζε πξφγξακ-
κα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ εγρψξηνπ ζηδε-
ξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην 2022, 
δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηηο ππνδνκέο, ηνπο ζηαζκνχο, 
ηηο γξακκέο, ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ηε ζήκαλζε ηνπ δη-
θηχνπ, φζν θαη ζην ζηδεξνδξνκηθφ «ζηφιν» ηεο ρψξαο, 
πνπ εκθαλίδεηαη απαξραησκέλνο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 
ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε EGP55 δηζ. 
(πεξίπνπ $3,1 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), σζηφ-
ζν ε κέρξη ηψξα πξφνδνο πινπνίεζήο ηνπ είλαη ζρεηηθά 
πεξηνξηζκέλε, φπσο έρεη πξφζθαηα παξαδερζεί ν Αηγχ-
πηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, θ. Arafat. 

 Δ Λ Ι Γ Α  2 6  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

Τπνγξαθή δαλεηαθήο ζπκθσλίαο χςνπο $1,2 δηζ. γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ειεθηξηθήο γξακκήο ειαθξνχ ζηδε-
ξνδξφκνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 16/1 
ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ), παξνπζία 
ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχ-
ζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη ηνπ Τπνπξ-
γνχ Μεηαθνξψλ θ. Arafat, ππέγξαςε κε ηελ θξαηηθή 
Exim Bank of China ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή ρακειφ-
ηνθεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,2 
δηζ. κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
έξγνπ γξακκήο ειαθξνχ ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ ζηδε-
ξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αλαην-
ιηθέο πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ Al Salam θαη 10th of Rama-
dan City κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Όπσο ζεκεί-
σζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. Arafat, ε δα-
λεηαθή ζπκθσλία κε ηελ θηλεδηθή θξαηηθή ηξάπεδα πξν-
βιέπεη ρακειά επηηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8% θαη ηνπ 
2%, δεθαπεληαεηή πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ 
θαη πεληαεηή πεξίνδν ράξηηνο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχ-
καηα, ν θ. Arafat ππνγξάκκηζε επίζεο φηη θεθάιαηα 
χςνπο $461 εθαη. –κε επηηφθην 2%- απφ ην ελ ιφγσ θη-
λεδηθφ δάλεην ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαηαζθεπαζηηθά 
έξγα ππνδνκψλ ηεο λέαο γξακκήο, ελψ θεθάιαηα χςνπο 
$739 εθαη. –κε επηηφθην 1,8%- ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην 
θφζηνο πξνκήζεηαο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ. Ζ λέα 
γξακκή ζα πεξηιακβάλεη 11 ζηαζκνχο θαη ζα δηαηξέρεη 
απφζηαζε 67,8 ρηιηνκέηξσλ. Καηά ηνλ Αηγχπηην Τπνπξ-
γφ, ην έξγν ζα πινπνηεζεί απφ 5 θξαηηθνχο, ζε ζπλεξγα-
ζία κε 3 ηδησηηθνχο νκίινπο, εληφο πεξηφδνπ 2 εηψλ. Ζ 
πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο λέαο γξακκήο αλακέλεηαη 
λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019.  
 
Δπαλέλαξμε πηήζεσλ cargo ηεο EgyptAir πξνο Ν. 
Τφξθε 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη πηή-
ζεηο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (cargo) ηνπ αηγππηηαθνχ 
εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα, EgyptAir, πξνο ηε Ν. Τφξθε 
έρνπλ πξφζθαηα επαλεθθηλήζεη, γηα πξψηε θνξά απφ 
ηελ επνρή ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο επηβαηηθήο πηήζεο 
charter ζηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά, ζην ηέινο Οθησβξίνπ 
2015, ε νπνία απνδίδεηαη ζε βνκβηζηηθή ηξνκνθξαηηθή 
ελέξγεηα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε επαλέλαξμε 
ησλ εκπνξεπκαηηθψλ πηήζεσλ ηεο EgyptAir ήξζε ζε 
ζπλέρεηα ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο 
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο κεηαμχ ηεο Τπνπξγνχ Δζσηεξη-
θήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ θαο Nielsen θαη ηνπ Αηγχπηηνπ 
Τπνπξγνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Al Masry, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ακεξηθαληθή πιεπξά απνδέρζεθε 
φηη ε θαηάζηαζε αζθάιεηαο ησλ αηγππηηαθψλ αεξνδξν-
κίσλ έρεη βειηησζεί αηζζεηά απφ ην ηέινο ηνπ 2015 θαη 
ζπλεπψο νη αηγππηηαθέο πηήζεηο cargo πξνο ηηο ΖΠΑ 
κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ θαη πάιη.   
 
 
 

Δγθαηλίαζε 1εο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐ-
ξνπ 
Όπσο αλέθεξε κεξίδα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ, επηθαινχκε-
λε πεγέο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ηα επί-
ζεκα εγθαίληα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ 
κεηξφ Καΐξνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ην ηέινο Ηα-
λνπαξίνπ. εκεηψλεηαη φηη πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο, κεξί-
δα ηνπ αηγππηηαθνχ Σχπνπ είρε αλαθέξεη φηη ε αξκφδηα 
Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) είρε αθπξψζεη ην δεκφ-
ζην δηαγσληζκφ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο πξψηεο 
θάζεο ηεο γξακκήο 4, θαζψο ε πξνζθνξά ηεο θνηλνπξα-
μίαο ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Taisei Corporation θαη ηεο 
αηγππηηαθήο θαηαζθεπαζηηθήο Orascom Construction 
πνπ έρεη αλαιάβεη ηα έξγα θέξεηαη λα θξίζεθε αξθεηά 
αθξηβή. εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε θάζε ηεο γξακκήο 4 
ηνπ κεηξφ Καΐξνπ πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηηο δπηηθέο πε-
ξηνρέο ηνπ Καΐξνπ, ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή 6th of Oc-
tober κε ηελ Γθίδα, ελψ ε ζπλνιηθή δηαδξνκή ηεο γξακ-
κήο 4, φηαλ απηή νινθιεξσζεί, ζα θαιχπηεη ηελ απφζηα-
ζε 6th of October έσο New Cairo, κέζσ Παιαηνχ Καΐ-
ξνπ. 
  
Ξεθίλεζε ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αεξν-
δξνκίνπ Sphinx ηνπ Καΐξνπ 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, ην λέν, κηθξψλ δηα-
ζηάζεσλ, δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ, πνπ θέξεη ηελ 
επσλπκία Sphinx International Airport θαη βξίζθεηαη 
ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Νείινπ, επί ηεο νδηθήο αξηεξίαο 
πνπ ζπλδέεη ην Κάηξν κε ηελ Αιεμάλδξεηα, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Γθίδα, μεθίλεζε ηε δνθηκαζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, πνπ 
πεξηιακβάλεη θαηά ηελ παξνχζα θάζε κφλνλ πηήζεηο 
εζσηεξηθνχ. Σελ πξψηε επηβαηηθή πηήζε, πξνο ην ζέξε-
ηξν ηνπ Sharm El Sheikh, εγθαηλίαζαλ ζηηο 26/1 νη Τ-
πνπξγνί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Al Masry θαη Σνπξη-
ζκνχ θα Al-Mashat. Με βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θα-
ηά ην δηάζηεκα 25/1 έσο 9/2 αλακέλεηαη λα εθηειεζηνχλ 
απφ ην αεξνδξφκην Sphinx ζπλνιηθά 30 πηήζεηο ηνπ ε-
ζληθνχ αεξνκεηαθνξέα EgyptAir πξνο ηα εγρψξηα αεξν-
δξφκηα ησλ Sharm El Sheikh, Hurghada, Λνχμνξ θαη 
Αζνπάλ. 
εκεηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ αεξνδξνκίνπ 
μεθίλεζε ην 2016, κε ηε κέζνδν “Build-Operate-
Transfer” – BOT θαη πξνυπνινγηζκφ EGP300 εθαη. 
(πεξίπνπ $17 εθαη.). Σν λέν αεξνδξφκην ζρεδηάζηεθε κε 
ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δπηηθψλ πξναζηίσλ 
ηνπ Καΐξνπ (6th of October City, Sheikh Zayed θ.ά.), θα-
ζψο θαη ησλ γεηηληαδνπζψλ πεξηθεξεηψλ ηνπ Fayoum θαη 
ηνπ Beni Suef. Σν αεξνδξφκην Sphinx, δπλακηθφηεηαο 
300 επηβαηψλ ηελ ψξα, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εληα-
ηηθνπνίεζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλε-
ζεο λα δψζεη ψζεζε ζηα εηζεξρφκελα ηνπξηζηηθά ξεχκα-
ηα πξνο ηε ρψξα, ηδηαίηεξα ελ φςεη ηεο νινθιήξσζεο θαη 
ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεγάινπ αξραηνινγη-
θνχ κνπζείνπ (“Grand Egyptian Museum”), πιεζίνλ ησλ 
ππξακίδσλ ηεο Γθίδαο, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην έηνο 
2020. 
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ηα $5,7 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην 2018 
χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 
ΜΔΝΑ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ην έηνο 2018 
αλήιζαλ ζε $5,7 δηζ., απμεκέλα θαηά 7,5% έλαληη ηνπ 
2017, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε $5,3 δηζ. Καηά ην κήλα Γε-
θέκβξην ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο 
αλήιζαλ ζε $471,8 εθαη., έλαληη $461,5 εθαη. ην Ννέκ-
βξην (αχμεζε 2,2%) θαη $471,5 εθαη. ην Γεθέκβξην 2017 
(αχμεζε 0,06%).  
 
Ηζπαλν-θνπβετηηαλή θνηλνπξαμία κεηαμχ ησλ ππνςε-
θίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξν-
κηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο Δι Αιακέηλ-Ain 
Sokhna 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηαλνπαξί-
νπ, νθηψ θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο 
ηνπ θνπβετηηαλνχ νκίινπ Al Kharafi Group θαη 5 ηζπαλη-
θψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ, είλαη ππνςήθηεο ζην 
πιαίζην αηγππηηαθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλά-
ζεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο ζηδεξν-
δξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηε 
βνξεηνδπηηθή Αίγππην (λέα πφιε Δι Αιακέηλ) κε ηελ 
πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ιηκέ-
λα ηεο Ain Sokhna. εκεηψλεηαη φηη ην εθηηκψκελν επελ-
δπηηθφ θφζηνο ηεο γξακκήο αλέξρεηαη ζε $8,5 δηζ. Ζ θνη-
λνπξαμία ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο λα νινθιεξψζεη ηηο θαηα-
ζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληφο πεξηφδνπ 30 κελψλ. Σν έξγν 
ζα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, ε πξψηε ησλ νπνίσλ, εθηη-
κψκελνπ θφζηνπο $4 δηζ., ζα ζπλδέεη ηε λέα δηνηθεηηθή 
πξσηεχνπζα κε ηελ πεξηνρή 6th of October, ζηα δπηηθά 
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ.     
 

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter ηεο Air Serbia πξνο ην 
Sharm El Sheikh 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
29/12 πξνζγεηψζεθε ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ ζέξεηξνπ Sharm El Sheikh ζην Νφηην ηλά ε 
πξψηε –απφ ην έηνο 2012- πηήζε charter ηνπ αεξνκεηα-
θνξέα ηεο εξβίαο, Air Serbia. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξη-
νο Σχπνο, ν ζεξβηθφο αεξνκεηαθνξέαο είρε λσξίηεξα ζηε 
δηάξθεηα ηνπ 2018, επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο charter 
πξνο ην ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, Hurghada. 
 
Αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ ην 1ν ηξίκελν 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 
χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο 
ρψξαο, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπ-
ιίνπ-επηεκβξίνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα θαηά 
45,5%, αλεξρφκελα ζε $3,93 δηζ., έλαληη $2,7 δηζ. θαηά 
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. 
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ Σνπξη-
ζκνχ, θαο Al-Mashat ην Ννέκβξην 2018, ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ζηε 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2018 απμήζεθε 
θαηά 40% ζε εηήζηα βάζε, ζεκαηνδνηψληαο ηελ ηζρπξή 
αλάθακςε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ –πνπ 
είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 2017- έπεηηα απφ ηελ θάκςε 
ηνπο γηα αξθεηά ρξφληα, κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2016. 

Αμηφινγε εθηηκψκελε αλάθακςε ησλ ηνπξηζηηθψλ 
εηζξνψλ ην 2018 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηθαινχ-
κελνο δηεζλείο πεγέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ν αξηζκφο 
ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ Αίγππην ηνπξηζηψλ θαηά ην ελ-
δεθάκελν ηνπ παξειζφληνο έηνπο εθηηκάηαη φηη ππεξέβε 
ην επίπεδν ησλ 10,5 εθαη., έλαληη 8,3 εθαη. νιφθιεξν ην 
2017, κε πξννπηηθή λα θζάζεη ηνπο 11,5 εθαη. ηνπξίζηεο 
σο ην ηέινο ηνπ 2018. Με βάζε αηγππηηαθά ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία, ν ηνπξηζκφο απνηέιεζε ηελ ηέηαξηε ζεκαληηθφ-
ηεξε πεγή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ νηθνλνκία ην 
2018, πίζσ απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ηηο κε 
πεηξειατθέο εμαγσγέο θαη ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα 
νπέδ.     
 
Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter ηεο Korean Air πξνο ην 
Κάηξν 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
11/1 πξνζγεηψζεθε ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ 
ε πξψηε –έπεηηα απφ 7 ρξφληα απνπζίαο- πηήζε charter 
ηνπ αεξνκεηαθνξέα ηεο Ν. Κνξέαο, Korean Air, πξνεξ-
ρφκελε απφ ηε ενχι. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο Σχπνο, 
ν θνξεαηηθφο αεξνκεηαθνξέαο πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη 
6 δνθηκαζηηθέο πηήζεηο charter ζηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ 
Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2019, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ε-
παλέλαξμε ησλ ηαθηηθψλ ηνπ πηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην, 
θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα. χκθσλα κε ζηνη-
ρεία ηεο θνξεαηηθήο Πξεζβείαο ζην Κάηξν, ν αξηζκφο 
ησλ Ννηηνθνξεαηψλ ηνπξηζηψλ πξνο Αίγππην ηελ επνρή 
πξηλ ην 2011 αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 70.000 εηεζίσο, ελψ 
ζηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο απηφο πεξηνξίζηεθε αηζζεηά, 
αλεξρφκελνο ζε πεξίπνπ 15.000 ηνπξίζηεο ην έηνο 2017. 
 

ΟΤΓΑΝ 
Οηθνλνκηθή βνήζεηα απφ έμη ρψξεο έρεη ιάβεη ην νπ-
δάλ 
χκθσλα κε δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηνπ ζνπδαληθνχ Τ-
πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ε θπβέξ-
λεζε ηνπ νπδάλ έρεη κέρξη ηψξα ιάβεη νηθνλνκηθή βνή-
ζεηα απφ έμη ρψξεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο Κίλα, Καηάξ, 
Αίγππην, Κνπβέηη, Ρσζία θαη Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 
πιήηηεη ηε ρψξα. 
 
Σξεηο ρψξεο απνζχξνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απφ ηε 
Γηεζλή Έθζεζε Υαξηνχκ 
Όπσο αλέθεξε ε θξαηηθή εηαηξεία “Sudanese Free Zones 
& Markets Company” πνπ δηνξγαλψλεη ηε θεηηλή 36ε 
Γηεζλή Έθζεζε Υαξηνχκ 2019, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα 
ζην δηάζηεκα 21-28 Ηαλνπαξίνπ, ε πξία, ε Κνξέα θαη ε 
Βξαδηιία καηαίσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθζεζε, σο 
απνηέιεζκα ησλ εθηεηακέλσλ δηαδειψζεσλ θαη ηνπ θιί-
καηνο πνιηηηθήο έληαζεο πνπ επηθξαηεί ζην νπδάλ ηηο 
ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 
ηνπ νπδαλνχ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. 
Abu Al-Bashar Abdul Rahman Yusuf, «ε απφζπξζε ησλ 
ζπκκεηνρψλ νξηζκέλσλ θξαηψλ απφ ηε θεηηλή δηεζλή 
έθζεζε ηνπ Υαξηνχκ δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη αξλεηη-
θά ηε δηνξγάλσζή ηεο». Ο νπδαλφο Τπνπξγφο πξφζζε-
ζε φηη ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, ζεκα-
ληηθέο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε 
Οιιαλδία θαη ε Ηζπαλία πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ γηα 
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πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηε ζρεηη-
θή ηζηνζειίδα (https://khartoumexpo.com), ζηε θεηηλή 
δηεζλή έθζεζε Υαξηνχκ, παξά ηελ ηεηακέλε θαηάζηαζε 
αζθάιεηαο ζην νπδάλ, πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπκκεηνρή 
15 ρσξψλ θαη 500 πεξίπνπ εγρψξησλ θαη μέλσλ εηαη-
ξεηψλ.  
 
ε αικαηψδε άλνδν ν πιεζσξηζκφο ζην νπδάλ ην 
Γεθέκβξην 2018 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο 
ζνπδαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ν εγρψξηνο δείθηεο 
πιεζσξηζκνχ ζπλέρηζε αικαησδψο ηελ αλνδηθή ηνπ πν-
ξεία ην Γεθέκβξην 2018, θζάλνληαο ην 72,94%, έλαληη 
68,93% ην Ννέκβξην θαη 68,44% ηνλ Οθηψβξην. Δπη-
πιένλ, γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2018 ν πιεζσξηζκφο ζηηο 
αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε 68,25% έλαληη 
62,67% ην Ννέκβξην. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζνπ-
δαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ε κέζε κεληαία άλνδνο 
ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αλήιζε ζε 
4,84 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, έλαληη 1,89 πνζνζηηαίσλ κν-
λάδσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017. Ζ ζηαηηζηηθή ππεξεζία 
ζεκείσζε επίζεο φηη ν δείθηεο ηηκψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη 
πνηά απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 5,45 πνζν-
ζηηαίεο κνλάδεο ζε κεληαία βάζε.  
 
Αδήξηηε ε αλάγθε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην 
νπδάλ 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ 
αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην νπδάλ, πθίζηαηαη 
αδήξηηε θαη επείγνπζα αλάγθε πινπνίεζεο κεηαξξπζκί-
ζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο θαηαθφξπθεο πεξαηηέ-
ξσ πηψζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Καηά ηηο ελ ιφγσ 
εθηηκήζεηο, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ έρεη επί καθξφλ 
επηδνηήζεη θαηά θφξνλ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαπζί-
κσλ, ςσκηνχ, θαζψο θαη άιισλ βαζηθψλ αγαζψλ, κε 
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα δεκνζηνλνκηθά 
ειιείκκαηα. Πξνθεηκέλνπ δε λα αληηκεησπίζεη ζηε ζπλέ-
ρεηα ηα ελ ιφγσ ειιείκκαηα, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ 
πηνζέηεζε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, απμάλν-
ληαο ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε 
απνδπλάκσζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ εθηίλα-
με ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε «δπζζεψξεηα» επίπεδα, παξά-
γνληεο πνπ νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε θαχιν θχθιν 
πεξαηηέξσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ επηδνηήζεσλ θαη 
δηεχξπλζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. 
Παξεκπηπηφλησο, φπσο αλέθεξαλ δηεζλή κέζα ελεκέξσ-
ζεο, ηα ΖΑΔ αλακέλεηαη λα παξάζρνπλ ζην νπδάλ 
άκεζα νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο $300 εθαη., θαζψο θαη 
πνζφηεηεο θαπζίκσλ ηεο ηάμεσο ησλ 1,2 εθαη. ηφλσλ, ζε 
κία πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νηθνλν-
κίαο ηνπ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλερηδφκελσλ πξνβιεκάησλ 
πνπ έρνπλ εληαζεί έλεθα ησλ δηαδειψζεσλ πνπ ιακβά-
λνπλ ρψξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ 

Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town 

Cairo,  
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  
admin@greekchambercairo.com  

website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝ-
ΓΡΔΗΑ 

Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  

 
 

https://khartoumexpo.com
mailto:info@greekchambercairo.com
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http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Event: EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPS 

Duration: 11-13/2/2019 

Tel.:  
+(202) 2753-8401, +(20) 100-1783246 (Ms. Noha Kabba-
ni, Project Manager)   

Website, e-mail: 
http://www.egyps.com, noha-egyps@acg-itf.com, 
egyps.conference@dmgevents.com 

Organizer: DMG Events Middle East 

Location:  New Egypt International Exhibition Center  

Event: Defile Kids Exhibition 

Duration: 15-17/2/2019  

Tel. & Fax: + (202) 2401-9488, 2403-5345, fax: + (202) 2405-1618  

Website, e-mail : 
http://defiledegypte.com/main.htm, in-
fo@defiledegypte.com  

Organizer : Defile D'Egypte Co. 

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
1, 2, 3, 5) 

Event: FURNEX & The Home 

Duration:  21-24/2/2019 

Tel.: +(202) 2418-7114  

Website, e-mail: 
http://furnexthehome.com, info@furnexthehome.com,  
ivp@furnexthehome.com, furnexthehome@efec.org.eg 

Organizer: 
Chamber of Woodworking & Furniture Industry, Egyptian 
Furniture Export Council, Global Conference Management 

Location: New Egypt International Exhibition Center  

Event: Egy Home Tex Exhibition / EgyStitch & Tex Exhibition 

Duration: 28/2-3/3/2019 

Tel.:   +(202) 3335-5423 

Fax: +(202) 3336-7979 

Website, e-mail: http://www.egyhometex.com,  info@visionfairs.com  

Organizer:  Vision Fairs Co. 

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center 
(Halls 1, 2, 3, 4) 

Event: Ceramica Exhibition 

Duration: 28/2-3/3/2019 

Tel. & Fax:  
 +(202) 2082-2137 – 2082-2108, 2082-2109 
Mobile: +(20) 100-3648329, fax: +(202) 2082-2108 

Website, e-mail:  http://ceramicamarket.com, adel@ceramicamarket.com 

Organizer:  Green Land for Organizing Exhibitions & Conventions 

Location:  Cairo Fair Grounds, Nasr City (Hall 19) 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

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 
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Ιανουάριοσ 2019: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30 Χρηματιςτηρίου 
Αιγφπτου 


