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Α. Μαθξαλδξένπ 
Π. Γθάζηνο 

ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Γηκεξέο εκπφξην Διιάδνο-Αηγχπηνπ θαηά ην έηνο 2018 (πξνζσξηλά ζηνηρεία 
ΔΛ.ΣΑΣ.) 
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 δσδεθάκελν Ηαλ.-Γεθ. 2018 αλήιζε ζε €1,161 δηζ., απμεκέ-
λε θαηά 53,7% ζε ζχγθξηζε κε ην 2017, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €755,51 εθαη. Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ην 2018 ηα €640,19 
εθαη., απμεκέλεο θαηά 15,3% έλαληη ηνπ 2017, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €555,45 εθαη. 
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έηνπο 2018, ε Αίγπ-
πηνο θαηαηάζζεηαη 9ε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφ-
λησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ 3,5% ησλ ζπλνιηθψλ 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 έηνο 2018 πνπ έθηαζε ηα €521,25 εθαη. παξνπ-
ζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 160,5% έλαληη ηνπ 2017 (είρε αλέι-
ζεη ζε €200,06 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ 
εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 37,4% (ζηα €1,802 δηζ., έλαληη €1,311 δηζ. ην 2017).  
Σηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην ηνπ έηνπο 2018 ραξαθηήξηζαλ νξηζκέλεο αλαθα-
ηαηάμεηο ζηελ νκάδα ησλ θχξησλ ηεηξαςήθησλ θαηεγνξηψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ 
θαζψο θαη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ζηηο αμίεο θαη ηηο πνζφηεηεο θάπνησλ εθ ησλ εμα-
ρζέλησλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά 
ην 2018 εκθαλίζηεθε κία θαηεγνξία πνπ δελ ππήξρε ην 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηε-
ηξαςήθηα δαζκνινγηθή θιάζε 8901 (επηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξφπινηα, θνξηεγά) κε 
εμαγσγέο €9 εθαη. Σαπηφρξνλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 κεηψζεθαλ νη εμαγσγέο καο ζε 
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ κε αμηφινγα επίπεδα αμηψλ ην 2017. Αλαθέξνπκε 
ραξαθηεξηζηηθά ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: (α) Κ.Γ.2901 (άθπθινη πδξνγνλάλζξαθεο) κε 
κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγψλ €2,98 εθαη. ην 2017, (β) Κ.Γ. 7207 
(εκηηειή πξντφληα ζηδήξνπ / ράιπβα) κε κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγψλ  
€2,39 εθαη. ην 2017, (γ) Κ.Γ. 8507 (ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο) κε εμαγσγέο €47 ρηι. ην 
2018 έλαληη εμαγσγψλ €2,33 εθαη. ην 2017, (δ) Κ.Γ.8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα) κε 
κεδακηλέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγψλ €1,28 εθαη. ην 2017, (ε) Κ.Γ.9403 
(έπηπια & κέξε απηψλ) κε εμαγσγέο €305 ρηι. ην 2018 έλαληη €819,2 ρηι. ην 2017, (ζη) 
Κ.Γ.2306 (πίηεο & άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα απφ ηελ εμαγσγή θπηηθψλ ιαδηψλ) κε 
κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη €766,8 ρηι. ην 2017 θαη (δ) Κ.Γ.1207 (ζπέξκαηα & 
ειαηψδεηο θαξπνί) κε κεδακηλέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη €514 ρηι. ην 2017. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί επίζεο ε ζνβαξή κείσζε ησλ εμαγσγψλ δηαηάμεσλ πγξψλ θξπζηάιισλ-
ιέηδεξ (Κ.Γ. 9013, κε εμαγσγέο €909 ρηι. ην 2018, έλαληη €7,87 εθαη. ην 2017, κείσζε 
88,4%). 
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε 
ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, αμηφινγεο απμήζεηο ην 2018 εκ-
θάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε πεηξειαηνεηδή, θνθ απφ πεηξέιαην & αέξην (ιάδηα απφ 
πεηξέιαην- Κ.Γ.2710 αχμεζε 61,7%, θνθ απφ πεηξέιαην –Κ.Γ.2713 αχμεζε 219,4%, 
αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 αχμεζε 22,6%), ζε βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν 
(Κ.Γ.5201-αχμεζε 3,5%), ζε κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 37,9%), ζε 
ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402-αχμεζε 78,4%), ζε ζείν (Κ.Γ.2503-αχμεζε 156,1%), ζε 
πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 16,6%),   



 

 

ζε αθαηέξγαζηα θαπλά & απνξξίκκαηα θαπλνχ (Κ.Γ.2401-
αχμεζε 201,2%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακά-
ζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 206,3%), ζε κνλσκέλα ειεθηξη-
θά ζχξκαηα & θαιψδηα (Κ.Γ.8544-αχμεζε 1.107,1%), ζε 
εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 74%), ζε 
παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αχμεζε 63,8%), ζε 
ζπζθεπέο γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία πιψλ (Κ.Γ.8419-
αχμεζε 34,3%), ζε κεραλέο / ζπζθεπέο γηα πιχζηκν 
(Κ.Γ.8451-αχμεζε 349%) θαη ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βα-
ηφκνπξα (Κ.Γ.0810-αχμεζε 141,4%). Αληηζέησο, κεηψζεηο 
ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο 
απφ ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 9,2%),  ραξηηνχ / 
ραξηνληψλ επηρξηζκέλσλ κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-κείσζε 
19,1%), παξαζθεπαζκάησλ θξνχησλ & ιαραληθψλ 
(Κ.Γ.2008-κείσζε 18,9%), κεξψλ γηα θηλεηήξεο εζσηεξη-
θήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-κείσζε 8%), νξγαληθψλ ρξσζηηθψλ 
πιψλ (Κ.Γ.3204-κείσζε 39,5%), εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ 
πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3923-κείσζε 22,5%), θνινθσλίσλ & 
ξεηηληθψλ νμέσλ (Κ.Γ.3806-κείσζε 2,3%) θαη βηβιίσλ & 
εληχπσλ (Κ.Γ.4901-κείσζε 24,1%), αληίζηνηρα. 

 
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $42,62 δηζ. ηνλ 
Ηαλνπάξην 2019 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά 
δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ειαθξά άλνδν ζηα 
$42,62 δηζ., έλαληη $42,55 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018. ε-
κεηψλεηαη φηη ην Γεθέκβξην 2018, γηα πξψηε θνξά απφ ην 
Ννέκβξην 2016 νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπ-
λαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ηα ζπλαιιαγκαηηθά 
απνζέκαηα ηεο ρψξαο είραλ εκθαληζηεί κεησκέλα θαηά 
$1,96 δηζ., αλεξρφκελα ζε $42,55 δηζ., έλαληη $44,51 δηζ. 
ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018, $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησ-
βξίνπ θαη $44,46 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ 
έηνπο, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 
απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ είραλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα 
εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψ-
ξα. 
 
ηα $93,13 δηζ. ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην 
ηέινο επηεκβξίνπ 2018 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 (πνπ ζπκπί-
πηεη κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθν-
λνκηθνχ έηνπο 2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ 
αλήιζε ζε $93,13 δηζ., ειαθξά απμεκέλν (0,5%) έλαληη 
ηνπ Ηνπλίνπ 2018 ($92,64 δηζ.) θαη, ηδίσο, απμεκέλν θαηά 
15,2% ζε εηήζηα βάζε ($80,83 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 
2017). Σν εμσηεξηθφ ρξένο αληηζηνηρνχζε ζην 35,4% ηνπ 
ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2018/19, έλαληη πνζνζηνχ 37% ζην ηέινο ηνπ νηθν-
λνκηθνχ έηνπο 2017/18 θαη 32,3% ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18, αληίζηνηρα.  
 
Μεησκέλν εκθαλίδεηαη ην βξαρππξφζεζκν δνιιαξηαθφ 
ρξένο ηεο Αηγχπηνπ 
Όπσο αλέθεξε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο ρξεζηκνπνίεζε κέξνο ησλ εζφδσλ πνπ άληιεζε απφ 
πξφζθαηεο εθδφζεηο θαη δηαζέζεηο νκνιφγσλ πξνθεηκέλνπ  

λα κεηψζεη θαηά $3,25 δηζ. ην βξαρππξφζεζκν δνι-
ιαξηαθφ ρξένο ηεο ρψξαο, ην νπνίν αλήιζε -θαηφπηλ 
ηεο ελ ιφγσ κείσζεο- ζε $14 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκ-
βξίνπ 2018.    
 
ην επίπεδν ησλ EGP3,888 ηξηζ. ην εζσηεξηθφ 
ρξένο ηεο Αηγχπηνπ (9.2018)  
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην εζσηεξηθφ 
ρξένο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP3,888 ηξηζ. 
(πεξίπνπ $218 δηζ.) ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018, 
έλαληη EGP 3,696 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ 
ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2017/18) θαη EGP3,314 ηξηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 
2017. Σν εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο 
επηεκβξίνπ 2018 αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 74% ηνπ 
ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 83,3% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο 
Ηνπλίνπ 2018 θαη 74,7% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο επηεκ-
βξίνπ 2017. Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αληη-
ζηνηρνχζε ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 ζε EGP3,298 
ηξηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 84,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 
εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμεκέλν θαηά EGP176,7 δηζ. 
έλαληη ηνπ ηέινπο Ηνπλίνπ 2018.   
 
Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 12,71% ηνλ Ηαλνπά-
ξην 2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ 
ζεκείσζε ηνλ Ηαλνπάξην 2019 άλνδν έλαληη ηνπ Γε-
θεκβξίνπ 2018, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 12,71%. 
εκεηψλεηαη φηη ην Γεθέκβξην 2018 ν δείθηεο πιε-
ζσξηζκνχ είρε θαηαγξαθεί ζην 11,97% ζε εηήζηα 
βάζε, έλαληη 15,65% ην Ννέκβξην, 17,67% ηνλ Ο-
θηψβξην θαη 15,97% ην επηέκβξην, αληίζηνηρα. Ο 
δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην 
2019 ειαθξά άλνδν έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, 
αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 8,57% ζε εηήζηα βάζε, 
έλαληη 8,3% ην Ννέκβξην, 7,94% ην Ννέκβξην, 
8,86% ηνλ Οθηψβξην θαη 8,55% ην επηέκβξην, αληί-
ζηνηρα.  
 
Διαθξφηαηε πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηνπ επη-
δησθφκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο γηα ηo νηθνλνκηθφ 
έηνο 2018/19 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Οηθνλνκηθψλ 
θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη πιένλ ζε 
ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά 
ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19) ηεο ηάμεσο ηνπ 
5,6%, ειαθξφηαηα αλαζεσξεκέλν πξνο ηα θάησ 
έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ, πνπ ήηαλ ζην 
5,8%. Θπκίδνπκε φηη νη ξπζκνί αλάπηπμεο θαηά ηα 
πξψηα δχν ηξίκελα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
αλήιζαλ ζε 5,4 θαη 5,5%, αληίζηνηρα, ελψ ν θ. Maait 
αλακέλεη ειαθξψο πςειφηεξνπο ξπζκνχο θαηά ην 
ηξίην θαη ην ηέηαξην ηξίκελν. 
 
ηφρνη πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηηκήζεηο νηθνλνκη-
θνχ έηνπο 2019/20 
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθηηκά ην 
ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην πξνζερέο νηθν- 
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λνκηθφ έηνο (2019/20) ζε 6,2%. Δπηπιένλ, εθηηκά φηη ην 
χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ ζα αλέιζεη ζε 8,4% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 
έηνο (2018/19), ζε 7,1% ην έηνο 2019/20, ζε 5,8% ην 
έηνο 2020/21 θαη ζε 4% ην έηνο 2021/22. Δπίζεο, ην Τ-
πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαζεψξεζε πξνο ηα άλσ ηελ 
εθηίκεζή ηνπ γηα ηε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ιί-
ξαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ζε 18 ιίξεο αλά 
δνιιάξην, έλαληη 17,25 ιηξψλ αλά δνιιάξην πξνεγνπκέ-
λσο. 
Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην ζρέδην 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 -ζηελ 
παξνχζα κνξθή ηνπ- πξνβιέπεη θξαηηθέο δαπάλεο ζπλν-
ιηθνχ χςνπο EGP1,5 ηξηζ., κε ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο 
ηνπ δεκνζίνπ λα εθηηκψληαη ζε EGP294,9 δηζ. (έλαληη 
EGP266 δηζ. ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο) θαη ηηο δαπάλεο 
θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ λα 
εθηηκψληαη ζε EGP312 δηζ. (έλαληη EGP332 δηζ. ην έηνο 
2018/19). Σα δεκφζηα έζνδα ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνιν-
γηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) ε-
θηηκψληαη ζε EGP1,1 ηξηζ., κε απμεκέλα θνξνινγηθά 
έζνδα πνπ εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζνπλ ζε EGP863 δηζ. 
(έλαληη EGP770 δηζ. ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο). Οη δε-
κφζηεο επελδχζεηο ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
θνηλσληθή ζηέγαζε εθηηκψληαη ζε EGP150 δηζ., ελψ 
αλακέλεηαη λα κεησζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε εμππεξέηε-
ζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, απφ ην επίπεδν ησλ EGP541 
δηζ. ην έηνο 2018/19, ζε EGP502 δηζ. ην πξνζερέο νηθν-
λνκηθφ έηνο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη πξσηνγελέο πιεφλα-
ζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP122 δηζ. Ζ εθηίκεζε ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ βαξειηνχ 
πεηξειαίνπ ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγη-
ζκνχ γηα ην έηνο 2019/20 αλέξρεηαη ζηα $67.  
 
Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην εμάκελν 
2018/19 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπζείζαο 
εμακεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρε-
ηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέ-
ρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμα-
κήλνπ (Ηνπι.-Γεθ.2018) θαηαγξάθεθε πξσηνγελέο δεκν-
ζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% ηνπ ΑΔΠ, 
έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο χςνπο 0,3% θαηά ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Σα ζπλνιηθφ δε-
κνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακή-
λνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αληηζηνηρεί εμάι-
ινπ ζε 3,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 4,2% ηνπ ΑΔΠ 
θαηά ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απφ-
ιπηνπο φξνπο, ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε 
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 2018/19 εκθαλίζηεθε ειαθξφηα-
ηα κεησκέλν έλαληη εθείλνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 
ηνπ έηνπο 2017/18, αλεξρφκελν ζε EGP186,7 δηζ., έλαληη 
EGP187,3 δηζ. πνπ είρε θαηαγξαθεί ην Γεθέκβξην 2017. 
χκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηά ην εμάκελν ηνπ νηθνλνκη-
θνχ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε ηαρχηεξε αχμεζε ησλ 
δεκνζίσλ εζφδσλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ηα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 28%, 
ελψ νη δαπάλεο θαηά 18% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ εμακή-
λνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18) θαη 
αλήιζαλ ζε EGP388,3 δηζ. θαη ζε EGP574,3 δηζ., αληί-
ζηνηρα. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνδίδεη ηελ σο άλσ  

αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 θαη’ αξράο ζηελ αχμεζε ησλ 
κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 
15% ζε EGP131 δηζ., θαζψο θαη ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο 
εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, πνπ αλήιζαλ ζε EGP207,4 
δηζ. Σα θξαηηθά έζνδα αληηπξνζψπεπζαλ πνζνζηφ 7,4% 
ηνπ ΑΔΠ, ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο πνζνζηφ 10,9% ηνπ 
ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο, αληίζηνηρα. Σα θξαηηθά έζνδα απφ θφξνπο απμή-
ζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018/19 
θαηά 22% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ νηθνλνκη-
θνχ έηνπο 2017/18 θαη αλήιζαλ ζε EGP303,9 δηζ.  
 
Κπβεξλεηηθφο ζηφρνο ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ κα-
θξνπξφζεζκνπ ρξένπο σο ην 2022 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οη-
θνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζην-
ρεχεη λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξέ-
νπο επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ λέσλ ηίηισλ δεκνζίνπ 
ρξένπο πνπ εθδίδνληαη θαη δηαηίζεληαη εηεζίσο ζε 70% 
έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, έλαληη πνζνζηνχ κφιηο 
5% πνπ απηφ αληηπξνζψπεπε θαηά ην παξειζφλ νηθνλν-
κηθφ έηνο (2017/18). Καηά ηνλ θ. Kouchouk, ε κέρξη 
πξφηηλνο πξαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζπλίζηαην ζην λα 
δαλείδεηαη νχησο ψζηε αθ’ ελφο λα απνπιεξψλεη ιεμη-
πξφζεζκα ρξέε θαη αθ’ εηέξνπ λα ρξεκαηνδνηεί ηελ 
έθδνζε λέσλ ηίηισλ δεκνζίνπ ρξένπο. Ζ πξαθηηθή απηή, 
θαηά ηνλ Τπνπξγφ, αζθνχζε πξφζζεηε πίεζε ζηηο αγν-
ξέο, σζψληαο πξνο ηα άλσ ηηο απνδφζεηο ησλ αηγππηηα-
θψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ». χκθσλα κε ηελ νπηηθή 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο 
ζηαδηαθήο αιιά ηαρείαο κεηαπήδεζεο απφ ηελ έθδνζε 
βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ (εληφθσλ γξακκαηίσλ) πξνο 
ηελ έθδνζε καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ (νκνιφγσλ) είλαη ε 
αχμεζε ηεο κέζεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ 
δεκνζίνπ ρξένπο ζε πεξίπνπ 5 έηε έσο ην 2022, ζρεδφλ 
δχν θνξέο παξαπάλσ εθείλεο ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκη-
θνχ έηνπο (2017/18).        
 
Δπηηπρεκέλε δηάζεζε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφ-
γσλ ζε δνιιάξηα 
ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλν-
κηθψλ εμέδσζε θαη δηέζεζε κε επηηπρία ζηηο δηεζλείο αγν-
ξέο θξαηηθά νκφινγα ζε δνιιάξηα, πεληαεηνχο, δεθαε-
ηνχο θαη ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο $4 
δηζ., κε κέζεο απνδφζεηο 6,2%, 7,6% θαη 8,7% αληίζηνη-
ρα. Απφ ηε δηάζεζε ησλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο 
αληιήζεθαλ $750 εθαη., απφ ηα νκφινγα δεθαεηνχο δηάξ-
θεηαο $1,75 δηζ., ελψ απφ εθείλα ηξηαθνληαεηνχο δηάξ-
θεηαο $1,5 δηζ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε ζπλνιηθή 
δήηεζε γηα ηα αηγππηηαθά νκφινγα ζε δνιιάξηα ππεξέβε 
θαηά πέληε θφξεο ηελ πξνζθνξά, αλεξρφκελε ζε $21,5 
δηζ. Ζ δήηεζε γηα ηα δηαηεζέληα αηγππηηαθά νκφινγα 
εθδειψζεθε απφ πεξίπνπ 250 μέλνπο επελδπηέο, ην 37% 
ησλ νπνίσλ απφ ηηο ΖΠΑ, ην 46% απφ ηελ Δπξψπε, ην 
13% απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Α-
θξηθήο θαη ην 4% απφ ηελ Αζία. 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
Σν ΓΝΣ εθηακίεπζε ηελ 5ε δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 
δηεπθφιπλζεο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην εθηε-
ιεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 
(ΓΝΣ), ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζε ζηηο 4/2, 
ελέθξηλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, θαζη-
ζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο θαη 
πξνηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, 
χςνπο $2 δηζ., ε νπνία, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία εκέξα αξγφηεξα. Μεηά 
ηε ιήςε ηεο πέκπηεο δφζεο, ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 
έρεη ιάβεη ε Αίγππηνο απφ ην ΓΝΣ ζην πιαίζην ηεο ηξηε-
ηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιη-
θνχ χςνπο $12 δηζ., αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. χκθσλα κε 
ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε 
επφκελε, πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ κεηαξ-
ξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Αηγχπηνπ, πξνηνχ εθηα-
κηεπζεί ε έθηε δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 
απφ ην ΓΝΣ, αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξν-
ζερνχο Ηνπλίνπ. Σέινο, θαηά δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ, ε 
απφθαζε πεξί ηνπ εάλ ζα δεηεζεί απφ ην ΓΝΣ θαη λέν 
παθέην ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθν-
λνκίαο πξφθεηηαη λα ιεθζεί ηνλ πξνζερή Ηνχιην, «κε 
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ αηγππηηαθνχ 
ιανχ». 
 
Ο ΟΟΑ βειηηψλεη ηελ αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο 
ηεο Αηγχπηνπ 
ε πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ 
επηθηλδπλφηεηαο ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε εμα-
γσγηθψλ πηζηψζεσλ (“Country Risk Classifications In-
dex”), ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ 1.2.2019, ν ΟΟΑ 
βειηίσζε θαηά κία κνλάδα ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ηεο 
Αηγχπηνπ, απφ 6 πνπ ήηαλ έσο ηνλ Ηνχλην 2018, ζε 5. 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
ΟΟΑ απνδίδεη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηη-
θνχ / επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξφνδν 
πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κε-
ηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηθέξεη βειηίσζε ηνπ 
επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα θαη δεκηνπξγήζεη επλντ-
θφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, 
ε αλαβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ φζνλ αθν-
ξά ην επίπεδν θηλδχλνπ ρψξαο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 
ηε ρψξα λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, αιιά 
θαη εκπνξηθέο ξνέο, απφ ηηο ρψξεο κέιε ηνπ. εκεηψλε-
ηαη εμάιινπ φηη ν ΟΟΑ δεκνζίεπζε ζρεηηθά πξφζθαηα, 
ηνλ Οθηψβξην 2018, κειέηε κε ηίηιν “Private sector en-
gagement through development cooperation in Egypt”, ε 
νπνία κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: http://
www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-
Egypt.pdf.  
 
Δπίζθεςε γεξκαληθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Αίγππην 
Καηά ην δηάζηεκα 2-4 Φεβξνπαξίνπ, γεξκαληθή νηθνλν-
κηθή θαη θνηλνβνπιεπηηθή αληηπξνζσπεία, θαζψο θαη 
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απφ 40 εηαηξείεο, ππφ ηνλ νκν-
ζπνλδηαθφ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Alt-
maier, επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην, κε θχξην αληηθείκελν 
ηε ζπκκεηνρή ζηελ πέκπηε ζχλνδν ηεο κηθηήο επηηξνπήο  

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 4/2, κε 
ζπκπξνέδξνπο ηνλ αλσηέξσ Γεξκαλφ Τπνπξγφ θαη ηνλ 
Αηγχπηην Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη δχν 
Τπνπξγνί ππέγξαςαλ, ζην πιαίζην ηεο κηθηήο επηηξνπήο, 
θείκελν κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ηεο νηθνλνκη-
θήο θαη εκπνξηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηνπο 
θιάδνπο βηνκεραλίαο, επελδχζεσλ, ελέξγεηαο, πεξηβάι-
ινληνο, κεηαθνξψλ, ππνδνκψλ, ηνπξηζκνχ θαη αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο. 
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηα κέιε ηεο γεξκα-
ληθήο αληηπξνζσπείαο, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi επαίλεζε 
ην ξφιν ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ. Ο θ. Al Sisi ηφληζε 
ζηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία φηη ην ελ εμειίμεη πξφ-
γξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο 
θπβέξλεζεο εζηηάδεη ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, γηα 
ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνπο πνιίηεο ππεξε-
ζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο πξνζθάιε-
ζε ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζηα κεγάια 
αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζή ηνπ, κεηα-
μχ ησλ νπνίσλ ν αλαπηπμηαθφο δηάδξνκνο ηεο Γηψξπγαο 
νπέδ, ε αλνηθνδφκεζε λέσλ πφιεσλ, ηδηαίηεξα δε ηεο 
λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, ε βειηίσζε θαη αλαβάζ-
κηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ δπ-
λακηθνχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ελίζρπζε 
ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ραηξεηίδνληαο ηαπ-
ηφρξνλα ηελ αλακελφκελε επηζηξνθή ηνπ νκίινπ Mer-
cedes-Benz ζηε ρψξα. Όπσο αλέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ηα κέιε ηεο γεξκαληθήο αληηπξνζσπείαο 
εμέθξαζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξφζζεηεο 
επελδχζεηο ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο επαγ-
γεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, πεηξνρεκηθψλ, 
ραιπβνπξγίαο, ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξ-
γεηαο.    
Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 4/2 έιαβε 
ρψξα δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, ην νπνίν δηνξγά-
λσζε ην γεξκαληθφ εκπνξηθφ επηκειεηήξην ζηελ Αίγπ-
πην, ζην νπνίν παξέζηεζαλ απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο 
θπβέξλεζεο, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο π-
λεξγαζίαο θα Nasr, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλί-
αο θ. Nassar θαη ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla. 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 
θφξνπκ ε θα Nasr, ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ γεξκαληθψλ 
επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $7,1 δηζ., ελψ 
ζηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 1.215 επηρεηξή-
ζεηο γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ, θπξίσο ζηνπο θιάδνπο 
ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ελέξ-
γεηαο, βαξηάο θαη ειαθξηάο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη α-
γξνηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα επη-
θέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δειψζεηο ηνπ Τπνπξ-
γνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ν 
νπνίνο απέδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελίζρπζε ηεο 
ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Γεξκαλί-
αο, κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξί-
νπ θαη πεηξνρεκηθήο βηνκεραλίαο. Δπηζεκαίλεηαη εμάι-
ινπ φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθά ζηνηρεία, ν φγθνο ηνπ 
δηκεξνχο εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Γεξκαλίαο πιε-
ζίαζε ηα $5 δηζ. θαηά ην παξειζφλ έηνο. 

 Δ Λ Ι Γ Α  4  

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf


 

 

 
Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη, ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηεο 
γεξκαληθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Αίγππην, ζηηο 3/2 ε 
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα 
Nasr, καδί κε ηνλ Τπνπξγφ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο & 
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Ghaffar θαη ην Γεξκαλφ Τ-
πνπξγφ Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Altmaier, έζεζαλ ηα 
ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία γεξκαληθνχ δηεζλνχο παλεπη-
ζηεκίνπ (GIU) ζηελ ππφ θαηαζθεπή λέα δηνηθεηηθή πξσ-
ηεχνπζα.  
  
Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ ζε δηεζλή θαηάηα-
με γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ 
Σχπνπ, ε ζέζε ηεο Αηγχπηνπ ζηελ εηήζηα θαηάηαμε ηνπ 
ακεξηθαληθνχ παλεπηζηεκίνπ Yale φζνλ αθνξά ηελ θα-
ηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Environmental Perfor-
mance Index – EPI) βειηηψζεθε ην 2018 θαηά ζπλνιηθά 
38 ζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο θαηέιαβε ηελ 
66ε ζέζε έλαληη ηεο 104εο ην 2017, κεηαμχ 180 ρσξψλ, 
κε 61,21 κνλάδεο ζε θιίκαθα απφ ην 0 (ρεηξφηεξε επίδν-
ζε) έσο ην 100 (βέιηηζηε επίδνζε). Ζ Αίγππηνο θαηεηά-
γε ζηελ 70ε ζέζε φζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά επίπεδα πγεί-
αο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 67ε ζέζε φζνλ αθνξά ηα 
επίπεδα δσηηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο, ελψ θα-
ηέιαβε ηελ 32ε ζέζε –θαζφινπ άζρεκε- αλαθνξηθά κε 
ηα ζπλνιηθά επίπεδα πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, παξά 
ηα πςειφηαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα επίπεδά ηεο πα-
ξνπζίαο κηθξνζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα. 
 
Ζ Αίγππηνο επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ  
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Φεβξνπα-
ξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζέγγηζε πξφζθαηα ηε 
δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα JP Morgan Chase κε ζθνπφ 
ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 
ζηνπο δείθηεο νκνιφγσλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ ηεο 
ηξάπεδαο. Ζ θίλεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε 
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δηεζλψλ επελδπηψλ γηα λα πξν-
βνχλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξα-
θα. Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη, έσο ηνλ πξνζερή Ηνχλην, λα 
νξηζηηθνπνηήζεη ζπκθσλία κε ηνλ εδξεχνληα ζηηο Βξπ-
μέιιεο δηεζλή θνξέα δηαρείξηζεο θαη εθθαζάξηζεο ζπ-
λαιιαγψλ ρξενγξάθσλ, Euroclear. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία 
αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα 
πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε 
αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε ιίξεο, 
αληί κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκά-
ησλ, φπσο έσο ηψξα.    
 
Μηθηή επηηξνπή νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-
Βνπιγαξίαο 
Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε φθηα ε 
πξψηε ζπλάληεζε ηεο κηθηήο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο 
νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ 
θαη Βνπιγαξίαο. Σεο κηθηήο επηηξνπήο ζπκπξνήδξεπ-
ζαλ, απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ 
& Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη απφ βνπιγαξηθήο ν 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Γαζψλ θ. Porodza-
nov. χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθην-
ξείν ΜΔΝΑ, νη δχν αληηπξνζσπείεο αλαδήηεζαλ  

ηξφπνπο ψζηε λα απμήζνπλ ηηο εθαηέξσζελ επελδπηηθέο 
θαη εκπνξηθέο ξνέο, ελψ σο εθ ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ 
ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο θαηαγξάθεθε ε πξνζέιθπζε 
Βνπιγάξσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην. Καηά ην πξαθην-
ξείν ΜΔΝΑ, ζην πεξηζψξην ηεο κηθηήο επηηξνπήο, ε Τ-
πνπξγφο θα Nasr πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε εθπξν-
ζψπνπο βνπιγαξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πξνβάι-
ινληάο ηνπο ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ Αίγππην, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλν-
κηθή δψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, αιιά θαη ζηηο ειεχζεξεο 
θαη εηδηθέο επελδπηηθέο δψλεο ηεο ρψξαο, δίλνληαο 
έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμηψλ ζε θιάδνπο φπνπ 
νη δχν ρψξεο δηαζέηνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 
φπσο νη θαηαζθεπέο, ε ρεκηθή βηνκεραλία, νη εμνξχμεηο 
θαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 
Δπίζεο, ε θα Nasr ππέγξαςε κε ην Βνχιγαξν Τπνπξγφ 
Γεσξγίαο κλεκφλην δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ αγξνηη-
θφ ηνκέα, κε έκθαζε ζηνλ ππνθιάδν ηεο αγξνηηθήο ηε-
ρλνινγίαο (πεξηιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ δξάζεηο 
ζπλεξγαζίαο ζηελ θηελνηξνθία, ηελ παξαγσγή πνπιεξη-
θψλ, ηε γελεηηθή βειηίσζε δψσλ, ηε δηάγλσζε αζζε-
λεηψλ, ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηε 
γεσξγία, ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
αζζελεηψλ ζηα θπηά). Σέινο, φπσο αλέθεξε ην πξαθην-
ξείν ΜΔΝΑ, ζην πιαίζην ηεο κηθηήο δηππνπξγηθήο επη-
ηξνπήο, ν Βνχιγαξνο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. Karani-
kolov εθζείαζε ην πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκί-
ζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ιέγνληαο 
φηη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ελζαξξχλεη ελδηαθεξφ-
κελεο βνπιγαξηθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζηελ 
Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, ππεξε-
ζηψλ, θαηαζθεπψλ, ηνπξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηε-
ρλνινγίαο πιεξνθνξηθήο.      
 
Μεγάιε θάκςε θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην 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 κεγάιε θάκςε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 
2019, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην Γε-
θέκβξην 2017, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 48,5 κνλάδεο, έλαληη 
49,6 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην, 49,2 κνλάδσλ ην Ννέκβξην 
θαη 48,6 κνλάδσλ ηνλ Οθηψβξην 2018, παξακέλνληαο 
αζθαιψο θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, πνπ 
δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Γεθέκβξην 
2019 παξαηεξήζεθε πηψζε ησλ επηπέδσλ παξαγσγήο θαη 
λέσλ παξαγγειηψλ, σζηφζν βειηηψζεθε ζεκαληηθά ην 
επίπεδν ησλ αγνξψλ πξψησλ πιψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 
σο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ ηηκψλ απηψλ.  
 
Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 10% θαηά ην 4ν ηξίκελν 2018 
χκθσλα κε δήισζε ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ ζηηο αξρέο Φε-
βξνπαξίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξ-
ηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018 κεηψζεθε ζην 8,9%, έλαληη 10% 
θαηά ην ηξίην ηξίκελν, 9,9% θαηά δεχηεξν ηξίκελν θαη 
11,3% θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2017. χκθσλα 
δε κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
ν δείθηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 
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9,9%. 
 
Αλάιεςε πξνεδξίαο Αθξηθαληθήο Έλσζεο απφ ηελ 
Αίγππην 
ηηο 10/2, ε Αίγππηνο αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο Αθξη-
θαληθήο Έλσζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο. Μηιψληαο ζηελ ν-
ινκέιεηα ηεο Έλσζεο, ε νπνία ζεκεησηένλ πεξηιακβάλεη 
55 θξάηε κέιε, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θάιεζε 
ηνπο Αθξηθαλνχο εγέηεο λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ 
λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν θαη αλά-
πηπμε ζηελ ήπεηξν. Ο θ. Al Sisi αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο, 
θαηέρνληαο ηε θεηηλή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο 
Έλσζεο, ζα εξγαζηεί ζθιεξά πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη 
ηελ πνξεία πινπνίεζεο ζεζκηθψλ, δηαξζξσηηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απηήο, κε ζθνπφ ηελ αλά-
πηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ε 
Έλσζε έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πξνο εθπιήξσζε ηνπ βαζη-
θνχ ηεο ζηφρνπ, ήηνη ηεο πξνψζεζεο ηεο επεκεξίαο ησλ 
ιαψλ ηεο Αθξηθήο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε 
εμάιινπ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα πξφν-
δν ηεο πνξείαο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο Αθξηθήο, 
κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ 
ζπλεξγαζηψλ ζε δηαζπλνξηαθά επελδπηηθά projects. Ο θ. 
Al Sisi αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 
ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο ηεο αθξηθαληθήο επεί-
ξνπ, θαζψο θαη επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ 
ηε δεκηνπξγία ηεο αθξηθαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαι-
ιαγψλ (“African Continental Free-Trade Area” – 
AfCFTA). 
εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα 
αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηε θεηηλή πξνεδξία ηεο 
Αθξηθαληθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνπο 
δεζκνχο ηεο κε ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ θαη λα αλαδείμεη 
ηελ Αίγππην σο θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο α-
θξηθαληθνχο ιανχο, θπξίσο κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο αηγπ-
πηηαθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο 
βνήζεηαο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. 
 
Κπβεξλεηηθή δηάςεπζε θεκνινγίαο πεξί θαηάξγεζεο 
επηδνηήζεσλ ζην ςσκί 
ηηο 8/2, ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ηε δέ-
ζκεπζή ηνπ λα δηαηεξήζεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα επηδν-
ηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ, δηαςεχδνληαο ηαπηφρξνλα πξφζθα-
ηε θεκνινγία πεξί επηθείκελεο θαηάξγεζεο ησλ ελ ιφγσ 
επηδνηήζεσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο απαίηεζεο ηνπ Γηεζλνχο 
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ζην πιαίζην ηεο ρξεκα-
ηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ απηφ ρνξεγεί ζηελ Αίγπ-
πην. ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνλίδεηαη φηη ε αηγππηηα-
θή θπβέξλεζε ζα δηαηεξήζεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα επη-
δνηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ, κε απνηέιεζκα ην θαξβέιη λα 
ζπλερίζεη λα δηαηίζεηαη ζηε κεησκέλε ηηκή ησλ 5 πηα-
ζηξψλ. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ηεο θξαηηθήο επηδφηε-
ζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 33 πηάζηξεο αλά θαξβέιη.  
 
πδεηήζεηο γηα δεκηνπξγία αηγππηηαθήο ειεχζεξεο 
δψλεο ζην Djibouti 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 7/2 ν 
Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 
νκφινγφ ηνπ ηνπ Djibouti, θ. Yousuf, ζπδήηεζε ηελ 
πξννπηηθή δεκηνπξγίαο αηγππηηαθήο ειεχζεξεο δψλεο 
ζην ελ ιφγσ θξάηνο, κε ζηφρνπο ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ  

νηθνλνκηψλ ηνπ «Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο», ηελ αχμεζε 
ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, 
θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ 
ζην Djibouti.   
 
Κνηλνηηθέο αλαπηπμηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ 
Αίγππην θαη ηελ Αθξηθή 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ 
πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε Δπξ. Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή ηεο 
Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ 
(ITC) ζχζηεζαλ ην Δκπνξηθφ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθξη-
θαληθήο Έλσζεο (African Union Trade Observatory), κε 
ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο €4 εθαη. απφ ηελ Δ.Δ. ηφρνο 
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή, 
επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εκπνξηθέο ξνέο κεηαμχ ησλ 
αθξηθαληθψλ ρσξψλ, δηεπθνιχλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ 
ηξφπν ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο επηρεη-
ξεκαηηθνχο θνξείο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ λα εξγαζηνχλ 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο εγθαζίδξπ-
ζεο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο 
(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA). Σν 
Παξαηεξεηήξην αλακέλεηαη εμάιινπ λα ζπκβάιεη ζηε 
ζπλέρεηα ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο άλσ δψλεο, φζν θαη ζηνλ εληνπη-
ζκφ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ή άιισλ επθαηξηψλ 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο εληφο απηήο, θαζψο θαη ην 
“matchmaking” κεηαμχ αθξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ. 
Δπηπιένλ, φπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ε 
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα 
Nasr, ε Αίγππηνο έιαβε πξφζθαηα επηρνξεγήζεηο απφ 
ηελ Δ.Δ. ζπλνιηθνχ χςνπο €18 εθαη., κε ζθνπφ ηε ρξε-
καηνδφηεζε 6 αλαπηπμηαθψλ projects ζηε ρψξα, ζην 
πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκα-
ηνο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε κεζνγεηαθέο ρψξεο 
ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο (Cross-Border Co-
operation – CBC). Καηά ηελ θα Nasr, ηα ελ ιφγσ αλα-
πηπμηαθά έξγα πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ νκν-
ζπνλδία αηγππηηαθψλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ 
(FEDCOC), ηελ αηγππηηαθή Αθαδεκία Δπηζηεκνληθήο 
Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ASRT), ηελ Αξαβηθή Αθαδε-
κία Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο & Θαιάζζησλ Μεηαθν-
ξψλ, ην ηαπσληθφ Παλεπηζηήκην επηζηήκεο θαη ηερλνιν-
γίαο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο 
απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, 
ηελ Κχπξν, ην Λίβαλν, ηελ Σπλεζία θαη ηελ Ηνξδαλία. 
Σα έξγα αθνξνχλ –κεηαμχ άιισλ- ζπλεξγαζίεο ζηνπο 
θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηνπξηζκνχ, κηθξνκεζαί-
σλ επηρεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, αλαλεψ-
ζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη projects ζχλδεζεο 
βηνκεραληθψλ θιάδσλ κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά 
θέληξα.     
 
Αλαζεψξεζε εθηηκήζεσλ ΓΝΣ γηα ηε θεηηλή πνξεία 
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξα-
θηνξείν (ΜΔΝΑ), ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
(ΓΝΣ) αλαθνίλσζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηακίεπζε ηεο 
πέκπηεο δφζεο ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλ-
ζεο πξνο ηελ Αίγππην πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 5/2, νξηζκέ-
λα ζηνηρεία απφ ηελ ηέηαξηε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκίαο  
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ηεο ρψξαο θαη ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξ-
ξπζκίζεσλ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία αλαζεσξνχλ ηηο εθηη-
κήζεηο ηνπ Σακείνπ φζνλ αθνξά ηα βαζηθά καθξννηθν-
λνκηθά κεγέζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα ην ηξέ-
ρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο, ηξίηεο 
αμηνιφγεζεο. Έηζη, ην ΓΝΣ εθηηκά ηψξα ην ξπζκφ αλά-
πηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 ζην 5,5%, ην 
κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 14,5%, ηελ αλα-
ινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζην 86% (κε πξνν-
πηηθή λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζην 83,3% ην επφκελν νηθν-
λνκηθφ έηνο), ην χςνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 
ζε $9,5 δηζ. (εθηηκψληαο ην κάιηζηα ζε $11,2 δηζ. γηα ην 
επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο), ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέ-
καηα ζε $44,9 δηζ. θαη ην επίπεδν ηνπ δείθηε αλεξγίαο 
ζε 9,6% (θαη ζε 8,3% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20). 
χκθσλα κε ην ΓΝΣ, νη καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 
ηεο ρψξαο παξακέλνπλ επλντθέο, ππνζηεξηδφκελεο απφ 
ηε ζπλεπή πινπνίεζε κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλ-
ζεο θαη ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ.       
 
Υξεκαηνδνηήζεηο $100 εθαη. απφ ηελ EBRD ζηελ 
αηγππηηαθή γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Δπ-
ξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο 
(EBRD) έρεη δεζκεχζεη θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. κε 
ζθνπφ ηε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επη-
ρεηξήζεσλ πνπ δηνηθνχληαη απφ γπλαίθεο ζηελ Αίγππην, 
θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε 
EBRD έρεη ήδε πξνο ην ζθνπφ απηφ παξάζρεη ρξεκαην-
δνηηθά θεθάιαηα χςνπο $20 εθαη. ζηε κεγαιχηεξε ηξά-
πεδα ηεο ρψξαο, National Bank of Egypt (NBE), ελψ 
ζχληνκα πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε παξνρή αληίζηνηρσλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο Qatar National 
Bank (QNB) θαη Bank of Alexandria (Alex Bank).     
 
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s δηαηεξεί ζεηη-
θή ηελ πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s δηαηήξεζε ζεηη-
θή ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηελ πξννπηηθή ηνπ αηγππηηα-
θνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, «δεδνκέλνπ ηνπ βειηηνχκε-
λνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηηάρπλζεο 
ησλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκίαο». Καηά ηνλ 
νίθν Moody’s, ε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία 
ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη εληζρπκέλν βαζκφ 
δηείζδπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηζρπξή κεγέζπλζε 
ηφζν ησλ θαηαζέζεσλ, φζν θαη ησλ ρνξεγήζεσλ ησλ 
ηξαπεδψλ.  εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ν 
νίθνο Moody’s είρε αλαβαζκίζεη ηελ πξννπηηθή ηνπ αη-
γππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζεηηθή, απφ ζηα-
ζεξή πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Moody’s, ν ξπζκφο αλά-
πηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα θζάζεη θαηά ην 
ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ην 5,5%, ελψ θαηά ην πξνζερέο 
(2019/20) ζα θζάζεη ην 5,8%. Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε 
πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο 
ηεο Αηγχπηνπ ππφθεηηαη αθφκε ζε ζεηξά θηλδχλσλ απφ 
δηάθνξεο αηηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην πςειφ επίπεδν 
ησλ εγρψξησλ επηηνθίσλ θαη ε ζρεηηθά ρακειή φξεμε 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο λα πξνβεί ζε θεθα-
ιαηαθέο επελδχζεηο. 

Δθηακίεπζε δεχηεξεο δφζεο γεξκαληθψλ ρξεκαηνδν-
ηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηζκέ-
λνο ζε ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Γεξκαλνχ Πξέζβε ζην 
Κάηξν, ην γεξκαληθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη 
ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα ζηελ εθηακίεπζε ηεο 
δεχηεξεο δφζεο δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε επλντ-
θνχο φξνπο πξνο ηελ Αίγππην, χςνπο $250 εθαη., κε 
ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκί-
ζεσλ ζηε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ εθηακίεπζε εληάζζεηαη ζην 
πιαίζην δηκεξνχο ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλαθζεί θαηά 
ηελ επίζεκε επίζθεςε ηεο Καγθειαξίνπ Merkel ζηελ 
Αίγππην ην Μάξηην ηνπ 2017, γηα παξνρή δαλεηαθψλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξά-
πεδα KfW πξνο ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο 
$500 εθαη., ε πξψηε δφζε ησλ νπνίσλ είρε εθηακηεπζεί 
ηνλ Οθηψβξην 2017. Οη σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεηο θαηεπ-
ζχλνληαη ζε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαζψο 
θαη ζε πξνγξάκκαηα ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξα-
ζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνεπηρεηξήζε-
σλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.   
 
Απμεκέλα θαηά 3,1% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 
ην έηνο 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 
(CBE), θαηά ηo δηάζηεκα Ηαλ.-Γεθ. 2018 ηα εηζεξρφκελα 
κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά $800 εθαη., 
ή θαηά 3,1%, ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $25,5 δηζ., 
έλαληη $24,7 δηζ. θαηά ην δσδεθάκελν ηνπ 2017.  
 
πκθσλία Αηγχπηνπ – Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλά-
πηπμεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ε 
Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα-
ζίαο θα Nasr ππέγξαςε πξφζθαηα κε ηελ επηθεθαιήο ηεο 
Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AfDB) ζηελ Αίγπ-
πην, θα Blomberg, ζπκθσλία γηα ηελ επηρνξήγεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα κε θεθάιαηα χςνπο 
EGP80 εθαη. ($4,55 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε σο άλσ επηρνξήγεζε ζηνρεχεη ζηε 
ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο –ηδηαίηεξα ησλ λέσλ 
θαη ησλ γπλαηθψλ- θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ηδεψλ ζηελ Αίγππην, επηθεληξψλνληαο ζηνπο θιάδνπο 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γεσξγίαο θαη ρεηξνηερ-
λίαο θαη δίλνληαο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλαπηπμηα-
θέο αλάγθεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Δπηπιένλ, φπσο επηζή-
καλε ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Α-
λάπηπμεο, ε Αίγππηνο απνηειεί πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθν-
κηζηηθφ θφκβν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ αθξηθα-
ληθή ήπεηξν, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ηεο ππεξβαίλεη 
ηα 45 GW, ζπληζηψληαο ην έλα πέκπην πεξίπνπ ηεο ζπ-
λνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Αθξηθή.    
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Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al Sisi ζηε δηεζλή δηάζθεςε 
γηα ηελ αζθάιεηα (Μφλαρν, 15-17/2/2019) 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξη-
ζψξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ηξηήκεξεο δηάξθεηαο 
δηεζλή δηάζθεςε γηα ηελ αζθάιεηα πνπ έιαβε ρψξα ζην 
Μφλαρν θαηά ηελ πεξίνδν 15-17 Φεβξνπαξίνπ (“Munich 
Security Conference”), ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ηφληζε ηελ 
πξφζεζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ «λα θαηαζηήζεη ην Κάηξν 
δηεζλέο θέληξν γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
αλνηθνδφκεζεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ». Δπηπιένλ, ν 
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θέξεηαη λα ζπλαληήζεθε κε επηθε-
θαιήο αξθεηψλ κεγάισλ γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο, κε ζθνπφ ηελ 
πξνψζεζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ 
ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα 
αλέθεξαλ πσο ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi παξαθάζηζε ζε γεχ-
κα εξγαζίαο πνπ παξέζεζε ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθν-
λνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Altmaier, ζην νπνίν κεηείραλ επί-
ζεο πςειφβαζκνη εθπξφζσπνη νκίισλ γεξκαληθψλ ζπκ-
θεξφλησλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ Mercedes-Benz, Allianz, 
BMW, Volkswagen, Airbus, Siemens, SAP, Deutsche 
Bank, Commerzbank, θαζψο θαη ε Οκνζπνλδία ησλ Γεξ-
καληθψλ Βηνκεραληψλ. 
 
Ζ Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 
ζηελ Ηηαιία 
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, θαηά ηελ 
επίζθεςε ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γη-
εζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζηελ Ηηαιία ζην ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε 
εθπξνζψπνπο ηνπ ηηαιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, 
επηά κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηεο εμέθξαζαλ ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα επελδπηη-
θά ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο αλέθεξε ηνπο ηηαιηθνχο νκίινπο Italgen 
(αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), Maccaferri Corporate 
(θαηαζθεπέο ππνδνκψλ), Getra (ελέξγεηα), Ferrovie Del-
lo Stato (ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο), Mapei (ρεκηθά, 
κνλσηηθά δνκηθά πιηθά γηα θαηαζθεπέο), AC Boilers 
(ελέξγεηα) θαη Saipem (πεηξέιαην / θπζηθφ αέξην). Δπη-
πιένλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηα-
θνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, 
θαηά ηελ επίζθεςε ηεο θαο Nasr ππεγξάθε ζπκθσλία 
αμίαο $62 εθαη. κε ην εδξεχνλ ζηε Ρψκε Γηεζλέο Σακείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (IFAD), κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφ-
ηεζε κηθξψλ επελδπηηθψλ projects ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
ζηελ πεξηνρή Marsa Matrouh ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχ-
πηνπ. 
 
Ο GAFI πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη ειεχζεξε δψλε 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελ-
δχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζην ηέινο Φεβξνπαξί-
νπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέ-
ξσλ Εσλψλ (GAFI) πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέα ε-
ιεχζεξε δψλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αί-
γππην, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ χςνπο 
$2,1 δηζ., ζε πεξίπνπ 160 επελδπηηθά projects ζε θιά-
δνπο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαηεξγαζία 
θαη ε ηππνπνίεζε ηρζπεξψλ, θαζψο θαη ε παξαγσγή ε-
ηνίκσλ ελδπκάησλ, κε θαζαξά εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιη- 

ζκφ πξνο ηελ αγνξά ηνπ νπδάλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξη-
νρήο ησλ ρσξψλ ηεο Λεθάλεο ηνπ Νείινπ. 
 
Οη ΖΠΑ ρξεκαηνδνηνχλ παλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγα-
ζίεο κε ηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, ε ακεξηθαληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο 
ζπλεξγαζίαο (USAID) πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κε 
θνλδχιηα χςνπο $90 εθαη. ηηο ζπλεξγαζίεο ηξηψλ δηαθε-
θξηκέλσλ ακεξηθαληθψλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (MIT, 
Cornell University θαη Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Καΐξνπ - AUC) κε αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα, κε ζθνπφ 
ηελ εγθαζίδξπζε «θέληξσλ αξηζηείαο» ζηνπο θιάδνπο 
ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη γεσξγίαο ζηελ Αίγπ-
πην. Σα ελ ιφγσ θέληξα ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηνπ ζπ-
ληνληζκνχ εξεπλεηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηηο  
ΖΠΑ θαη ηελ Αίγππην ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, κε ζηφρν 
ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηε 
ρψξα.   
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Καηά 13,3% απμήζεθε ην Γεθέκβξην 2018 ε εγρψξηα 
πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζηηο 3/2, ε εγρψξηα πξνζθνξά 
ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία 
λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηα-
ζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018 θαηά 13,3% ζε εηήζηα βάζε 
θαη θαηά 1,4% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελε ζε 
EGP3,63 ηξηζ., έλαληη EGP 3,2 ηξηζ. ην Γεθέκβξην 2017 
θαη EGP3,58 ηξηζ. ην Ννέκβξην 2018, αληίζηνηρα. ε-
κεηψλεηαη πάλησο φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο 
πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο, δεδνκέλνπ φηη 
απηή είρε απμεζεί –ζε εηήζηα βάζε- θαηά 15,4% ηνλ Ο-
θηψβξην θαη θαηά 14,04% ην Ννέκβξην 2018. 
 
 
ε άλνδν νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά 
θξαηηθά ρξεφγξαθα 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 
παξαηεξήζεθε αμηφινγε αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπν-
ζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, κε 
ην χςνο ηνπο λα ππεξβαίλεη ηα $12 δηζ., έπεηηα απφ ηελ 
πνξεία κείσζεο πνπ απηέο είραλ αθνινπζήζεη μεθηλψ-
ληαο απφ ηνλ παξειζφληα Απξίιην (ζηα $23 δηζ.), έσο 
ηνλ Οθηψβξην (ζηα $14 δηζ.) θαη ην Γεθέκβξην 2018 
(ζηα $11,5 δηζ.). χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκη-
θψλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο θαηαγξάθεθε πν-
ξεία «επηζηξνθήο» ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηνπο αηγππηη-
αθνχο ηίηινπο ρξένπο, νη νπνίνη απνιακβάλνπλ ηηο πςε-
ιφηεξεο απνδφζεηο κεηαμχ ησλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ 
–κεηά ηελ Αξγεληηλή- ελέρνληαο ζαθψο ρακειφηεξν ξί-
ζθν. Δπηπιένλ, θαηά ηηο εθηηκήζεηο νξηζκέλσλ νηθνλνκη-
θψλ αλαιπηψλ, ε πξφζθαηε αχμεζε ηεο δηεζλνχο δήηε-
ζεο γηα αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη πηζαλφλ 
απνηέιεζκα ηεο αλακνλήο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επελδπ-
ηψλ φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) πξνηίζεηαη 
λα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ, δεδν-
κέλεο ηεο πξφζθαηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ εγρψξηνπ  
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πιεζσξηζκνχ. 
εκεηψλεηαη πάλησο φηη ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν Τ-
θππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk δήισζε πσο ην 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά 
θξαηηθά ρξεφγξαθα ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2019, αλήιζε 
ζε $13,1 δηζ., απμεκέλν θαηά πεξίπνπ $900 εθαη. ζηε 
δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ. 
 
Άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ θαηά EGP65 δηζ. ην Ννέκ-
βξην 2018 (Κεληξηθή Σξάπεδα) 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 
ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο 
θαηά πεξίπνπ EGP65 δηζ., αλεξρφκελεο ζε EGP3,761 
ηξηζ., έλαληη EGP3,696 ηξηζ. ηνλ Οθηψβξην. χκθσλα 
κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ 
θξάηνπο ζηηο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 
2018 ζε EGP602,2 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP490,2 δηζ. 
ζε εγρψξην λφκηζκα θαη EGP112 δηζ. ζε ζπλάιιαγκα. 
Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηνπ ηδη-
σηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ζε 
EGP3,159 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP3,142 ηξηζ. 
ηνλ Οθηψβξην 2018.    
 
Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα 
κεησκέλεο ζε EGP 192,28 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018 
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη 
επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκν-
ζίνπ θαηέγξαςαλ πηψζε -γηα έλαην ζπλερφκελν κήλα- 
θαηά EGP2,19 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018, αλεξρφκελα ζην 
ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP192,28 δηζ. ($10,95 δηζ. κε ηξέ-
ρνπζεο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP194,47 δηζ. ην Ννέκβξην. 
εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεθαιαίσλ μέλσλ 
επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα αηγππηηαθά 
έληνθα γξακκάηηα απφ ηνλ παξειζφληα Απξίιην, αλέξρε-
ηαη ζε EGP188,02 δηζ. (ήηνη πεξίπνπ $10,71 δηζ. κε ηξέ-
ρνπζεο ηζνηηκίεο).  
 
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
11/2 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 $1 δηζ. Καηά ηα δεκν-
ζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε πξνζθνξέο απφ 33 δηεζλή θαη 
εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 
$1,074 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 28 
πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1,014 δηζ. Σν επηηφθην πνπ 
επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 
ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,76% θαη 
3,80%, έλαληη επηηνθίνπ 3,78-3,80% πνπ είρε θαηαγξα-
θεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο 
δηάξθεηαο ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν κέζν 
επηηφθην δηαηεξήζεθε ζηαζεξφ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 11εο 
Φεβξνπαξίνπ, ζην 3,797%. 

ε EGP11,5 δηζ. ε δξαζηεξηφηεηα κηθξνρξεκαηνδν-
ηήζεσλ ην 2018 
Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ 
Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP11,5 δηζ. 
(πεξίπνπ $655 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), 
έλαληη κφιηο EGP6,6 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2016,  ζχκθσλα 
κε ηνλ πξφεδξν ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory Authority – 
FRA), θ. Omran.  
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) κεηψλεη ηα επη-
ηφθηα 
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε ηνπ 2019, πνπ 
έιαβε ρψξα ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ, θαη αληίζεηα πξνο ηηο 
πξνζδνθίεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νηθν-
λνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, πξν-
ρψξεζε ζε κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο 
θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, κε ην επηηφθην θαηαζέζεσλ 
κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη πιένλ ζε 15,75% (έλαληη 
16,75%), ην επηηφθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο 
ζε 16,75% (έλαληη 17,75%) θαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφ-
θην λα αλέξρνληαη ζε 16,25% (έλαληη 17,25%). εκεηψ-
λεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 
2018 είρε δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα 
αλαθνξάο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε πξνβεί ζε δχν δηα-
δνρηθέο κεηψζεηο ηνπο (ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην 
2018).   
 
Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη 
ηνπ δνιιαξίνπ 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζπλερίζηεθε ε ηάζε 
ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ ακεξηθαλη-
θνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε 
ηδηαίηεξα κάιηζηα εληαηηθνχο ξπζκνχο κεηά ηηο 13/2. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 14/2 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην 
δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα 
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), εκ-
θαλίζηεθε πεξαηηέξσ εληζρπκέλε θαηά πεξίπνπ 6 πηά-
ζηξεο, αλεξρφκελε ζε 17,48 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη 
17,54 ιηξψλ αλά δνιιάξην κία εκέξα λσξίηεξα, ζηηο 
13/2). Σηο επφκελεο εκέξεο, ε ιίξα θηλήζεθε πεξίπνπ 
ζηα ίδηα επίπεδα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία 
λα παξακέλεη ζηηο 27/2 ζηηο 17,48 ιίξεο αλά δνιιάξην. 
Αλάινγε ηάζε ελίζρπζεο –πην ζπγθξαηεκέλεο θαη κε 
δηαθπκάλζεηο σζηφζν- παξνπζίαζε ε ζπλαιιαγκαηηθή 
ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη πξνο ην επξψ, θζάλνληαο ζηηο 
27/2 ηηο 19,89 ιίξεο αλά επξψ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε 
αλέιζεη ζηα επίπεδα ησλ 19,71 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 
14/2 θαη ησλ 19,74 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 17/2 θαη ζηηο 
19/2, αληίζηνηρα.  
 
Απνθιηκάθσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ αηγππηηαθψλ 
θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηην-
θίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφ-
ζεηο ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαηέγξαςαλ 
ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ πηψζε θαηά 0,34% έσο 0,83%, 
ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο  
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Αηγχπηνπ (CBE) γηα κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ 
αλαθνξάο ζηηο 14/2. πγθεθξηκέλα, ζηηο 19/2 ε Κεληξη-
θή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ 
δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, ηξίκελεο θαη ελλεάκελεο 
δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP8,5 δηζ. γηα έθαζηε 
θαηεγνξία, αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ 
θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο 
δηάξθεηαο ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 
17,248% θαη 17,528%, έλαληη επηηνθίσλ 17,9% έσο 
18,36% πνπ είραλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ 
γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ζηηο 12 Φεβξνπα-
ξίνπ. Σν κέζν επηηφθην γηα ηα ηξίκελεο δηάξθεηαο έληνθα 
γξακκάηηα θαηά ηελ έθδνζε ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ α-
λήιζε ζε 17,453%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 18,202% 
θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 
(κείσζε θαηά 0,75 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) . 
Αληίζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξ-
θεηαο, ηα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε 
ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 17,5% θαη 
17,8%, έλαληη επηηνθίσλ 17,849% έσο 18,45% πνπ είραλ 
θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληί-
ζηνηρεο δηάξθεηαο ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ. Σν κέζν επηηφ-
θην γηα ηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο έληνθα γξακκάηηα θαηά 
ηελ έθδνζε ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ αλήιζε ζε 17,686%, 
έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 18,296% θαηά ηελ αληίζηνηρε 
έθδνζε ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ (κείσζε θαηά 0,61 πνζν-
ζηηαίεο κνλάδεο). 
εκεηψλεηαη φηη απφ ηε δηάζεζε ησλ ηξίκελεο δηάξθεηαο 
εληφθσλ γξακκαηίσλ αληιήζεθαλ κφιηο EGP102,95  
εθαη., θαζψο νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ ήηαλ πξνζα-
λαηνιηζκέλεο ζε πςειφηεξεο απνδφζεηο (ηεο ηάμεσο ηνπ 
18,452% έλαληη κέζεο απφδνζεο 17,453% φπσο αλα-
θέξζεθε παξαπάλσ). Αληίζηνηρα, απφ ηε δηάζεζε ησλ 
ελλεάκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ αληιήζεθαλ 
EGP9,32 δηζ.  
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
Πξνυπνινγηζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο Γηψξπγαο 
νπέδ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. 
θ. Mamish, πξφζθαηα εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 
Αξρήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ζπλνιηθνχ χςνπο 
EGP10,4 δηζ., ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ ηζηνξί-
α ηεο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ρξε-
καηνδφηεζεο επελδχζεσλ, θπξίσο ζε αλάπηπμε ππνδν-
κψλ. Καηά ηνλ θ. Mamish, ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο (2017/18), ε Αξρή πέηπρε θαζαξά θέξδε ηεο ηά-
μεσο ησλ EGP1,631 δηζ., απμεκέλα θαηά EGP332 εθαη. 
έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17 (EGP1,299 δηζ.). 
ε φ,ηη αθνξά ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλν-
κηθήο Εψλεο νπέδ, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18, 
αλήιζαλ ζε EGP3,132 δηζ. (έλαληη EGP2,756 δηζ. ην 
2016/17), ελψ ηα έζνδα απφ ηα ιηκάληα ηεο Οηθνλνκηθήο 
Εψλεο αλήιζαλ ζε EGP2,389 δηζ. (έλαληη EGP2,368 δηζ. 
ην 2016/17), αληίζηνηρα. 
 
 

Σν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο 
ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 
Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 6 
Φεβξνπαξίνπ ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιί-
νπ ελέθξηλε ηηο ζπδεηνχκελεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 
κήλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζθνπφ ην δηαρσξηζκφ ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ 
θαη γεληθφηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ επελδχζεηο ζε 
έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα 
ινηπά έζνδα απηψλ θαη ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ηνπο 
κεηαρείξηζε, κε αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ θν-
ξνιφγεζήο ηνπο. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε αλακν-
λή ηεο έγθξηζεο ησλ σο άλσ ηξνπνπνηήζεσλ νδήγεζε ηηο 
εγρψξηεο ηξάπεδεο λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
δεκνπξαζίεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, νδεγψληαο ζε πηψζε 
ηηο απνδφζεηο απηψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ πξφζθαηε 
αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο. 
 
Ζ Αίγππηνο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη 900.000 feddans 
ζε επελδπηέο  
Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ν θ. Han-
noura, επηθεθαιήο ηεο Egyptian Countryside Develop-
ment Company (ECDC-El Reef El Masry), ε νπνία είλαη 
αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάθηεζεο θαη αγξνηη-
θήο αμηνπνίεζεο εξεκηθψλ εθηάζεσλ, ην αηγππηηαθφ θξά-
ηνο πξνηίζεηαη θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο λα δηαζέζεη 
γαίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 900.000 feddans ζε ηδηψηεο ε-
πελδπηέο. Καηά ηνλ θ. Hannoura, νη ελ ιφγσ γαίεο αλακέ-
λεηαη λα δηαηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο Farafra, Γπηηθήο Minya, 
Al Maghrah θαη Toshka, δηεπθξηλίδνληαο φηη νη ηηκέο δηά-
ζεζήο ηνπο ζα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ηεο ηνπνζεζίαο θαη 
ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο απηψλ, θαζψο θαη ησλ πδάηη-
λσλ πφξσλ πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ. Ο θ. Hannoura 
αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηελ πξφζθαηε πεξίνδν ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο πξνέβε ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε επελδπ-
ηέο, γηα ηε δηάζεζε ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ 550.000 fed-
dans, ζην πιαίζην ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο 
αλάθηεζεο εθηάζεσλ 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθήο γεο. 
εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα αλαθνηλψζεθε 
απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ζηα ηέιε ηνπ 2015, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζε εξεκηθέο 
εθηάζεηο 1,5 εθαη. feddans, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηεο 
αγξνηηθήο γεο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αλάπηπμε θαιιη-
εξγεηψλ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα δηαηξέρεη 8 ζπλνιηθά 
αηγππηηαθέο επαξρίεο ζηε Γπηηθή Έξεκν θαη ην ηλά θαη 
πινπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ηνλ αηγππηηα-
θφ  ηξαηφ.  
 
Γεκηνπξγία θξαηηθνχ ηακείνπ γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο 
θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέ-
θξηλε ηε ζχζηαζε θξαηηθνχ ηακείνπ κε ζθνπφ ηε ρξεκα-
ηνδφηεζε ηεο εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκν-
ζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Σν 
ηακείν, επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ν εθάζηνηε Τ-
πνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζα βνεζήζεη ηηο θξαηη-
θέο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ησλ ρξεψλ 
ηνπο, ελψ επίζεο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πινπνίεζε πξν-
γξακκάησλ βειηίσζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 
ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ 
«απνζπκθφξεζε» ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη  
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θαηά θαηξνχο ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ πξνβιε-
καηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην θξάηνο. Όπσο ζεκείσζε ν 
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε δεκηνπξγία ελ ιφγσ ηακείνπ ππν-
ζηεξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ).   
 
Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε Fruit Lo-
gistica ζην Βεξνιίλν 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 73 αηγπ-
πηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 
ζπκκεηείραλ ζηε θεηηλή έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο 
Fruit Logistica, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην εθζεζηαθφ θέ-
ληξν Berlin ExpoCenter City  ηνπ Βεξνιίλνπ, ζην δηά-
ζηεκα 6-8 Φεβξνπαξίνπ. Ζ αηγππηηαθή εζληθή ζπκκεην-
ρή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξίπηεξν 1.390 ηεηξ. Μέηξσλ 
θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηελ θξαηηθή Αξρή Αλάπηπμεο 
Δμαγσγψλ (Export Development Authority – EDA), ζε 
ζπλεξγαζία κε ην αηγππηηαθφ πκβνχιην Δμαγσγέσλ Α-
γξνηηθψλ Πξντφλησλ (Agricultural Export Council) θαη 
ην γεξκαληθφ επηκειεηήξην ζηελ Αίγππην. 
 
Φφξνπκ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζην Κάηξν 
(“StartEgypt Forum”, 11/2/2019)    
ηηο 11/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηνπνζεζία “Greek Campus”, φπνπ 
ζηεγάδεηαη ην παιαηφηεξν θαη πεξηζζφηεξν θεκηζκέλν 
ηερλνινγηθφ θαη θαηλνηνκηθφ πάξθν ηνπ Καΐξνπ, θφξνπκ 
λενθπψλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ νξγαλσηηθή 
θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο εδψ βξεηαληθήο Πξεζβεί-
αο θαη ηεο International Finance Corporation ηνπ νκίινπ 
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. ηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ, ε 
αηγππηηαθή πιαηθφξκα επψαζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ 
“StartEgypt” -ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο δχν πξνα-
λαθεξζέληεο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθφηεξε 
εγρψξηα εηαηξεία ππεξεζηψλ “startup accelerator” 
Flat6Labs- παξνπζίαζε ηα επελδπηηθά projects 27 επηρεη-
ξήζεσλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε πξφγξακκα εθθφιαςεο 
λέσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη επηιέ-
ρζεθαλ κεηαμχ 1.200 αηηήζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζπ-
λνιηθά. Σν ελ ιφγσ θφξνπκ είρε ζθνπφ λα δψζεη ηε δπ-
λαηφηεηα ζηηο επηιεγείζεο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα πα-
ξνπζηάζνπλ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο ζε εθπξνζψπνπο 
βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη 
εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχ-
λνπ (“venture capital”), απνζθνπψληαο, ηειηθά, ζηελ ε-
λεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ 
projects. 
  
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εγθαηληάδεη πξσηνβνπιία ζηή-
ξημεο κηθξψλ & λενθπψλ επηρεηξήζεσλ   
ηηο 17/2 ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 
(CBE) θ. Amer εγθαηλίαζε λέα πξσηνβνπιία κε ζθνπφ 
ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηε 
ρψξα, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “NilePreneurs”. χκθσλα κε 
ηνλ θ. Amer, ε ελ ιφγσ λέα πξσηνβνπιία, ε νπνία ηπγ-
ράλεη ηεο νξγαλσηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο 
CBE ζηνρεχεη λα ελζαξξχλεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο 
Αηγχπηνπ λα παξάζρεη πςειφηεξν επίπεδν ππεξεζηψλ 
πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φρη ηφζν 
ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, αιιά θπξίσο κέζσ 
ηεο παξνρήο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 
ηερληθήο βνήζεηαο θαηά ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφ- 

ηεηαο, θαζψο επίζεο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ην κάξθε-
ηηλγθ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο κηθξέο θαη 
λενθπείο επηρεηξήζεηο. Κεληξηθφ ζηφρν ηεο πξσηνβνπ-
ιίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία 30 θφκβσλ παξνρήο ππεξε-
ζηψλ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο (“Business Develop-
ment Services Hubs”) αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ, 
εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 
Ο GAFI θαηαξγεί ηηο πιεξσκέο ζε κεηξεηά ζηα θέ-
ληξα εμππεξέηεζεο επελδπηψλ 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Φεβξνπα-
ξίνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέ-
ξσλ Εσλψλ (GAFI) απνθάζηζε πξφζθαηα λα θαηαξγήζεη 
ηελ θαηαβνιή ηειψλ ζε κεηξεηά έλαληη ηεο παξνρήο ππε-
ξεζηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ζην βαζηθφ θέληξν εμπ-
πεξέηεζεο επελδπηψλ ζην Κάηξν, απφ ηηο 20/2. Καηά ηα 
δεκνζηεχκαηα, νη πιεξσκέο κε κεηξεηά αληηθαζίζηαληαη 
κε απ’ επζείαο θαηαζέζεηο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηα-
ζκνχο ηνπ GAFI, ή κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο. ε-
κεηψλεηαη φηη ηα ινηπά, πεξηθεξεηαθά  θέληξα εμππεξέηε-
ζεο επελδπηψλ αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα ζα εθαξ-
κφζνπλ ζηαδηαθά ηελ σο άλσ απφθαζε.   
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θέληξα εμππεξέηεζεο επελδπηψλ 
ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέ-
ξσλ Εσλψλ (GAFI) δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηε λέα ε-
πελδπηηθή λνκνζεζία ηνπ 2017 θαη παξέρνπλ πιήξεο θά-
ζκα λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ, 
πέξαλ ηνπ κεγάινπ θέληξνπ εμππεξέηεζεο επελδπηψλ 
ηνπ Καΐξνπ, 5 πεξηθεξεηαθά ππνθαηαζηήκαηα απηφ ζηηο 
πεξηνρέο Αιεμάλδξεηαο, Assiut, Ηζκαειίαο, Sohag θαη 
10th of Ramadan.  
 
Κνξεαηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη 
ηελ Αίγππην 
ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην απν-
ζηνιή απνηεινχκελε απφ κεγάινπο θνξεαηηθνχο επηρεη-
ξεκαηηθνχο νκίινπο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ 
πλδέζκνπ Κνξέαο-Αηγχπηνπ (Korean Egyptian Devel-
opment Association - KEDA) θαη ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαλη-
ζκνχ Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industriali-
zation - AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. 
Καηά ηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν πιεπ-
ξέο ζπκθψλεζαλ λα ζπζηαζεί κηθηή ηερληθή επηηξνπή κε 
αληηθείκελν ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ 
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο αλα-
λεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ θαη 
κεηαθνξψλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θνξε-
αηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην κε βαζηθφ 
ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ λα θαηαζηεί απηή 
θέληξν παξαγσγήο πξντφλησλ θνξεαηηθήο ηερλνινγίαο, 
ηα νπνία ζα εμάγνληαη ηφζν ζηε Μ. Αλαηνιή φζν θαη 
ζηελ Αθξηθή. 
 
Αηγππηηαθή θπβεξλεηηθή & επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 
επηζθέπηνληαη ηε Ν. Κνξέα 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, αηγππηηαθφ θπβεξλεηηθφ θιηκά-
θην, απνηεινχκελν απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δπελδχζεσλ & 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, 
θαζψο θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ 
λαχαξρν ε.α. θ. Mamish, επηζθέθζεθε ηε Ν. Κνξέα,  
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ζπλνδεπφκελν απφ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, κε ζθνπφ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ ηφζν κε ηελ πνιηηηθή εγε-
ζία, φζν θαη κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Ν. Κνξέ-
αο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηεο δηκεξνχο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε θνξεαηηθψλ επελδχζε-
σλ ζηελ Αίγππην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο 
ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, κεηαθνξψλ θαη αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο. ηηο 27/2 ππεγξάθε κλεκφλην δηκεξνχο 
ζπλεξγαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ εθαηέξσζελ επελδχζε-
σλ, θαζψο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
επελδχζεσλ, κεηαμχ ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζε-
σλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη ηνπ επηθεθα-
ιήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Δκπνξίνπ & Δπελδχζεσλ 
ηεο Ν. Κνξέαο (KOTRA) θ. Pyung-oh. 
ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επίζθεςεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
εμάιινπ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε έκθαζε ζηε δηκεξή 
ζπλεξγαζία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη αγν-
ξέο. Όπσο αλέθεξε ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, ε Export-Import Bank of 
Korea αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα παξάζρεη άκεζα 
ζηελ Αίγππην ρξεκαηνδνηήζεηο, σο κέξνο ησλ ζπλνιηθνχ 
χςνπο $3 δηζ. ρξεκαηνδνηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ είρε α-
λαιάβεη ην 2016 θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέ-
δξνπ θ. Al Sisi ζηε ενχι, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ νη-
θνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξε-
καηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο βηνκεραληθήο θαη λαππεγνεπη-
ζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ Οηθνλνκη-
θή Εψλε ηνπ νπέδ. Καηά ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε 
δεκνζηφηεηα ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, κε-
ηαμχ ησλ θνξεαηηθψλ νκίισλ πνπ εθδήισζαλ ην ελδηα-
θέξνλ ηνπο λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ Αίγπ-
πην πεξηιακβάλνληαη νη Hyundai Heavy Industries, 
Daelim Industrial, Dohwa, GS E&C, Samsung Heavy 
Industries θαη Hyundai Engineering & Contracting.    
 
Αηγππηηαθή απνζηνιή ζην “World Mobile Congress 
2019” ζηε Βαξθειψλε 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ 
θεηηλνχ “World Mobile Congress” πνπ έιαβε ρψξα ζηε 
Βαξθειψλε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξ-
γφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Ta-
laat πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε πςειφβαζ-
κα ζηειέρε θνξπθαίσλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ελ ιφγσ θιάδνπο, κε αληηθεί-
κελν ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 
ζηε ρψξα. Ο θ. Talaat ζπλαληήζεθε, κεηαμχ άιισλ, κε 
ηνλ αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηηο ππν-
δνκέο, θ. Diop, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγα-
ζίαο ηεο πξψηεο κε ηελ αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο 
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ITIDA). χκθσλα κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αξκφδην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν ελ-
δηαθέξεηαη λα πξνζιάβεη δηεζλνχο εκβέιεηαο ζπκβνπιεπ-
ηηθή εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο 
εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 
ηεο ρψξαο ζε πξντφληα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο πξνο 
ηνλ ππφινηπν θφζκν. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο, ν θξα-
ηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Tele-
com Egypt, ππέγξαςε κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θη-
λεδηθφ φκηιν Huawei (γηα ζπλεξγαζία ζε “cloud compu-
ting”), ην ζνπεδηθφ φκηιν Ericsson (γηα αλαβάζκηζε ηνπ  

δηθηχνπ “cloud” ηεο Telecom Egypt) θαη ηνλ ακεξηθαληθφ 
φκηιν Cisco Systems (γηα αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ). Δπη-
πιένλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε 
ππνγξαθή ζχκβαζεο ζηηο 27/2 κεηαμχ ηεο Telecom 
Egypt θαη ηεο Microsoft, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
πξψηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ (“data center”) ηνπ κεγάινπ 
ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ ζηελ Αίγππην. 
 
Αηγππηην-ζανπδαξαβηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζπκβνχιην 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζχλν-
δν, ζηηο 25/2, ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
. Αξαβίαο-Αηγχπηνπ πνπ έιαβε ρψξα επ’ επθαηξία ηεο 
επίζθεςεο ηνπ ανπδάξαβα βαζηιηά Salman ζηε ρψξα, 
κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηάζθεςε θνξπθήο Δ.Δ.-
Αξαβηθνχ πλδέζκνπ ζην Sharm El Sheikh. Ο αηγππηηα-
θφο Σχπνο εζηίαζε ζε δειψζεηο ηνπ ανπδάξαβα αληη-
πξνέδξνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
Γξα Bin Mahfouz, πεξί εμαηξεηηθά κεγάινπ χςνπο ησλ 
ζανπδαξαβηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, ηεο ηάμεσο 
ησλ $54 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ $44 δηζ. ηδησηηθέο επελδχ-
ζεηο θαη $10 δηζ. δεκφζηεο ζανπδαξαβηθέο επελδχζεηο 
κέζσ ηνπ Saudi Public Investment Fund. Ο Γξ. Bin Mah-
fouz αλαθέξζεθε επίζεο ζε πξφζθαηεο πξνζέζεηο ζανπ-
δαξαβηθψλ νκίισλ λα δηαζέζνπλ θεθαιαία ζπλνιηθνχ 
χςνπο $10 δηζ. κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ 
projects ζηελ Αίγππην, κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξν-
ληνο ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, ππεξεζηψλ, ηξαπεδψλ, 
βηνκεραλίαο, θαηαζθεπψλ, αλάπηπμεο θαη αγνξάο αθηλή-
ησλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ιηαλεκπνξίνπ, δεκηνπξγίαο ηαηξη-
θψλ πφιεσλ θαη ηνπξηζκνχ.     
 
Ο GAFI ηξνπνπνηεί ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηηο ζπγαηξη-
θέο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή Γεληθή 
Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ηξνπν-
πνίεζε πξφζθαηα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 
δηνίθεζε εηαηξεηψλ, ζηνπο κεηφρνπο ησλ νπνίσλ πεξη-
ιακβάλνληαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ ηνπιάρη-
ζηνλ 25% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. χκ-
θσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη ελ ιφγσ εηαηξεί-
εο, ζπγαηξηθέο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ ζα θαηαηάζ-
ζνληαη πιένλ σο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ ζα ππν-
ρξενχληαη λα δηνξίδνπλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ νηθνλνκη-
θφ ειεγθηή. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξ-
λεζε πξνρσξά ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο επξχηεξεο λνκνζε-
ζίαο γηα ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα κπνξεί ν ηδη-
σηηθφο ηνκέαο λα απνθηά κεηνςεθηθά κεξίδηα έσο ιίγν 
θάησ απφ ην 50% ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ επηρεηξή-
ζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Κξαηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
 
πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο Telecom Egypt θαη Vodafone 
Egypt 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο θξαηηθφο 
ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ Telecom 
Egypt θαη ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζηε ρψξα, Vodafone Egypt (ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη θαηά 45% ε Telecom 
Egypt), ππέγξαςαλ ζπκθσλίεο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπ-
λνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο EGP10,85 δηζ., κε αληηθείκελν 
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ηε ζπλεξγαζία ηνπο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο ηειεπηθνηλσλη-
αθέο ππνδνκέο ησλ δηθηχσλ ηνπο, φζν θαη ηε κεηάδνζε 
ήρνπ θαη δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ε Telecom Egypt ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κε-
ηάδνζεο ζε ζηαζεξέο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο ηεο Vodafone 
Egypt θαη ζα θαηαζηήζεη ηα δίθηπά ηεο νπηηθψλ ηλψλ 
δηαζέζηκα πξνο ρξήζε απφ ηελ ηειεπηαία. χκθσλα κε 
ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Vodafone Egypt, «νη σο άλσ 
ζπκθσλίεο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ καθξνπξφζεζκα ηα 
εγρψξηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη λα βειηηψζνπλ 
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλε-
ηψλ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ». Όπσο 
εμάιινπ αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε Vodafone Egypt αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη ζε δχν δφ-
ζεηο ζηελ Telecom Egypt νθεηιφκελα κεξίζκαηα απφ 
παξειζνχζεο ρξήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP5,5 δηζ. Ζ 
πξψηε δφζε, χςνπο EGP4,8 δηζ. ζα ιάβεη ρψξα ηνλ πξν-
ζερή Μάξηην, ελψ ε δεχηεξε, χςνπο EGP700 εθαη. ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηνχλην 2020. 
 
Ο ακεξηθαληθφο φκηινο Honeywell ππνγξάθεη ζπκθσ-
λία γηα ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν δη-
εζλνχο εκβέιεηαο ακεξηθαληθφο φκηινο Honeywell ππέ-
γξαςε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε λέα 
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα (New Administrative Capital 
Company for Urban Development - NACCUD), κε ζθν-
πφ ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ζηε 
λέα ελ ιφγσ πφιε. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε Honeywell, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν 
MTI Systems, πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ζε νιφθιεξε 
ηε λέα πξσηεχνπζα –ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο θα-
ηαζθεπήο ηεο- ςεθηαθά ζπζηήκαηα επίβιεςεο θαη αζθά-
ιεηαο, απνηεινχκελα απφ άλσ ησλ 6.000 θακεξψλ, ηα 
νπνία ζα ζπληνλίδνληαη απφ κία νινθιεξσκέλε θεληξηθή 
κνλάδα ειέγρνπ. χκθσλα κε ηε NACCUD, ε αμία ηεο 
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε $31 εθαη.     
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Ο φκηινο Talaat Moustafa Group θνξπθαίνο real   
estate developer ην 2018 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν κεγάινο 
αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο αλάπηπμεο αθηλή-
ησλ Talaat Moustafa Group (TMG Holding) αλαθεξχ-
ρζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή έθδνζε Amwal Al Ghad σο ν 
θνξπθαίνο αηγππηηαθφο real estate developer γηα ην 2018. 
Ζ απνλνκή ηνπ ζρεηηθνχ βξαβείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
εηδηθή ηειεηή βξάβεπζεο ησλ 100 θνξπθαίσλ επηρεηξή-
ζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, ζε δηάθν-
ξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ 
σο άλσ έθδνζε. χκθσλα κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 
έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν φκηινο TMG ζηηο αξρέο Ηαλνπ-
αξίνπ, ν φγθνο πσιήζεσλ σο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 
εκθάληζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 62% ζε εηήζηα βάζε, 
αλεξρφκελνο ζε EGP21,3 δηζ., έλαληη πσιήζεσλ 
EGP13,1 δηζ. ην 2017, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο 
αλφδνπ ησλ πσιήζεσλ θαηνηθηψλ, θαηά 93%, απφ ην επί-
πεδν ησλ EGP9,5 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017, ζε απηφ ησλ 
EGP18,3 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018.   

Κξαηηθφ πξφγξακκα εμάιεηςεο ησλ απζαίξεησλ νηθη-
ζκψλ 
χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ αλά-
πηπμεο ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ (Informal Settlements 
Development Fund – ISDF) θ. Seddik, ηελ ηειεπηαία δηε-
ηία έρνπλ δαπαλεζεί θνλδχιηα χςνπο EGP4 δηζ. κε ζθν-
πφ ηελ αλάπηπμε πεξηνρψλ πνπ ζηεγάδνπλ νηθηζκνχο 
θησρψλ (slums). ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη 
ε εμάιεηςε ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ έσο ην έηνο 2030. 
Καηά ηνλ θ. Seddik, ζήκεξα ππάξρνπλ 1.100 πεξηνρέο 
πνπ ζηεγάδνπλ απζαίξεηνπο θησρνχο νηθηζκνχο ζηελ 
Αίγππην, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ απφ 300 εληνπίδνληαη ζηελ 
επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Καΐξνπ. χκθσλα ε-
μάιινπ κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπ-
μεο, πεξίπνπ 40% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Καΐξνπ εθηηκάηαη 
φηη θαηνηθεί ζε απζαίξεηνπο ή θησρνχο νηθηζκνχο, ελψ 
ην 75% ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο 
ρψξαο βξίζθεηαη εθηφο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην 
1% απηψλ θξίλεηαη σο εμαηξεηηθά ρακεινχ επηπέδνπ α-
ζθαιείαο. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε 
θπβέξλεζε έρεη κέρξη ηψξα δαπαλήζεη θνλδχιηα χςνπο 
EGP20 δηζ. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε αζθαιέζηεξσλ αζηη-
θψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη θνλδχιηα χςνπο EGP100 δηζ. 
γηα ηελ θαηαζθεπή 600.000 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θνηλσλη-
θήο ζηέγαζεο. 
εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν, ζηηο 13/2 νξθίζηεθε λένο Τπνπξγφο Οηθη-
ζηηθήο Αλάπηπμεο ν θ. El Gazzar, αθαδεκατθφο, πξψελ 
πθππνπξγφο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη επηθεθαιήο ηεο 
αηγππηηαθήο πνιενδνκηθήο Αξρήο (General Authority for 
Urban Planning). Ο θ. El Gazzar αληηθαηέζηεζε ηνλ Π/Θ 
θ. Madbouly, ν νπνίνο απφ ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην πνπ 
αλέιαβε πξσζππνπξγηθά θαζήθνληα, είρε δηαηεξήζεη θαη 
ην ραξηνθπιάθην ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. 
 
Δπελδπηηθέο πξννπηηθέο ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ 
Κνηλνηήησλ (NUCA) 
ε πξφζθαηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζε θιαδηθφ 
κέζν, ν αξκφδηνο αμησκαηνχρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηη-
θήο Αλάπηπμεο γηα ην ραξηνθπιάθην ηεο Αξρήο Νέσλ 
Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA), θ. Waleed Abbas, θαηέ-
γξαςε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ε-
πελδπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Αξρήο γηα ην πξνζερέο 
νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20). Καηά ηνλ θ. Abbas, ν πξψηνο 
άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θά-
ζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ πφιεσλ ζην Δι Αιακέηλ 
θαη ηε Μαλζνχξα, θαζψο επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο πξψ-
ηεο θάζεο ηεζζάξσλ άιισλ λέσλ, ππφ δεκηνπξγία πφιε-
σλ ζηελ Άλσ Αίγππην (West Nasser, West Assiut, El 
Fashn θαη Mallawi) θαη ηελ νινθιήξσζε δχν ζπλνηθηψλ 
ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο. Ο δεχηεξνο άμνλαο 
πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ θνηλσληθήο ζηέγαζεο 
ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 
θαηαζθεπή 120.000 λέσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 
νινθιήξσζε άιισλ 120.000, ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 
ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Σέινο, ν ηξίηνο 
άμνλαο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο NUCA 
πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ νδηθψλ θαη γεληθφηεξα 
ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ησλ λέσλ, ππφ θαηαζθεπή, 
πφιεσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ πθηζηάκε- 

 Δ Λ Ι Γ Α  1 3  



 

 

 
Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

λσλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Παξάηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα θαηάξγεζε επηδν-
ηήζεσλ ειεθηξηζκνχ 
Όπσο δήισζε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ν Αηγχπηηνο Τ-
πνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ε θπβέξλεζε απνθάζη-
ζε ηειηθά ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 
έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, αληί ηνπ αξρηθνχ ζηφ-
ρνπ πνπ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. Ο θ. Shaker 
δηεπθξίληζε φηη ε ηξηεηήο παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκ-
καηνο εμάιεηςεο ησλ επηδνηήζεσλ ζην ειεθηξηθφ ξεχκα 
απνθαζίζηεθε θπξίσο ιφγσ ησλ –πξνο ην ρεηξφηεξν- 
κεηαβνιψλ πνπ ππέζηε ηελ ηειεπηαία δηεηία ε ζπλαι-
ιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην. ε-
κεηψλεηαη φηη ην ελδερφκελν παξάηαζεο ηνπ ελ ιφγσ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμεηαδφηαλ απφ ηα κέζα ηνπ 2017. 
Καηά ηνλ Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ, ε πνξεία θαηάξγεζεο 
ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 
έρεη μεθηλήζεη ην έηνο 2014, θαη, κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ 
αθφκε εηψλ, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε ζπλνιηθφ 
δηάζηεκα νθηαεηίαο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ειαρηζηνπνη-
εζνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο  ζηνπο πνιί-
ηεο. εκεηψλεηαη φηη ε πιένλ πξφζθαηε αχμεζε ζηηο 
εγρψξηεο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ πεξηθν-
πήο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ζπλέβε ηνλ παξειζφληα 
Ηνχιην.  
 
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο γηα θαηαζθεπή ειεθηξνπαξα-
γσγηθήο κνλάδαο γαηάλζξαθα 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θξαηη-
θή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) θαη 
ν εκηξαηηλφο επελδπηηθφο φκηινο Al Nowais Invest-
ments, κε έδξα ην Άκπνπ Νηάκπη, ππέγξαςαλ ζπκθσλία 
γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο κε βάζε ην γαηάλζξαθα, εθηηκψκελνπ επελδπ-
ηηθνχ θφζηνπο $4 δηζ., ζηελ πεξηνρή Oyoun Musa, ζην 
Νφηην ηλά. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε παξαγσγηθή η-
ζρχο ηεο ζρεδηαδφκελεο κνλάδαο ζα αλέξρεηαη ζε 2,65 
GW, ελψ ε θαηαζθεπή ηεο ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζεί ζε 
ηξεηο θάζεηο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ. Με 
ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο, ε κνλάδα αλακέλε-
ηαη λα δηαζέηεη ειεθηξνπαξαγσγηθή ηζρχ 1,32 GW. Ο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε EETC έρεη 
ζπκθσλήζεη λα αγνξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη 
απφ ηελ ελ ιφγσ κνλάδα ζηελ ηηκή ησλ 4,1 ζεληο αλά 
θηινβάη. Ο φκηινο Al Nowais Investments αλακέλεηαη 
λα ρξεκαηνδνηήζεη ην 70% ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο 
ηνπ έξγνπ, ελψ δηεμάγεη ζπλνκηιίεο κε ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα, θπξίσο αζηαηηθά θαη αηγππηηαθά, κε ζθνπφ 
ηελ θάιπςε ηνπ ππνινίπνπ 30% απηνχ. Ζ θαηαζθεπή 
ηεο λέαο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζα πξαγκαην-
πνηεζεί επί ηε βάζεη ζρήκαηνο επηθαξπίαο δηάξθεηαο 25 
εηψλ.  

Παξαγσγή 12,2 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ 
απφ ην Zohr ην 2018 
χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ κεγάινπ ξσζηθνχ ελεξ-
γεηαθνχ νκίινπ Rosneft, ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 30% 
ηνπ νηθνπέδνπ παξαρψξεζεο Shorouk, εληφο ηνπ νπνίνπ 
βξίζθεηαη ην θνίηαζκα Zohr, ην ελ ιφγσ θνίηαζκα πα-
ξήγαγε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζπλνιηθά 12,2 δηζ. θπβη-
θά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Καηά ηε Rosneft, ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2018, ε παξαγσγή απφ 
ην Zohr αλήιζε ζε 9,2 δηζ. θπβηθά κέηξα, ζρεδφλ ηξη-
πιαζηαζκέλε έλαληη ησλ 3,1 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ πνπ 
απηή είρε αλέιζεη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 
χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθά δηεζλή δεκνζηεχκαηα, 
θαζψο ε παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα Zohr κεγεζχλεηαη 
δηαξθψο, κε ζηφρν λα θζάζεη ηα επίπεδα ησλ 2,7 κε 3 
δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο ηνλ πξνζερή Ηνχ-
ιην, ην ελ ιφγσ θνίηαζκα απνηειεί νινέλα θαη πεξηζζφ-
ηεξν παξάγνληα «θιεηδί» γηα ηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ 
ΔΝΗ ζηε Μ. Αλαηνιή. Όπσο θαηαγξάθεηαη ζε ζεκαληη-
θά δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο πψιε-
ζεο κεξηδίνπ 10% ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Pe-
troleum, ν φκηινο ΔΝΗ –ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ αλαθά-
ιπςε ην θνίηαζκα Zohr, εθρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα ζηα-
δηαθά κεξίδηα ηνπ νηθνπέδνπ Shorouk πξνο ζπλεθκεηάι-
ιεπζε ζηνπο νκίινπο British Petroleum, Rosneft θαη 
Mubadala- έρεη ππνγξάςεη ζεηξά ζπκθσληψλ ζε ρψξεο 
ηνπ Κφιπνπ, γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε εθεί θνηηαζκά-
ησλ θπζηθνχ αεξίνπ, θεθαιαηνπνηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ 
ηξφπν επί ησλ εμαηξεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη α-
πνθέξεη ην θνίηαζκα Zohr. Θπκίδνπκε φηη, θαηφπηλ ηεο 
πψιεζεο πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 10% ζηε δηάξθεηα ηνπ 
2018 ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Petroleum, ε ηξέ-
ρνπζα ζχλζεζε ησλ κεηφρσλ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr έρεη 
σο αθνινχζσο: ENI 50%, Rosneft 30%, British          
Petroleum 10% θαη Mubadala Petroleum 10%.     
 
Δηδήζεηο απφ ηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεη-
αο 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, ν θα-
ηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam θαη ν ελεξγεηαθφο 
φκηινο TAQA Arabia (ζπγαηξηθφο ηνπ επελδπηηθνχ νκί-
ινπ Qalaa Holdings) νινθιήξσζαλ πξφζθαηα ην έξγν 
θαηαζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο απφ ειηαθέο 
πεγέο ζην ζπγθξφηεκα Benban ζηελ Άλσ Αίγππην, πα-
ξαγσγηθήο ηζρχνο 50 MW θαη επελδπηηθνχ θφζηνπο 
EGP1,35 δηζ., ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Inter-
national Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Πα-
γθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηελ Asian Infrastructure Invest-
ment Bank. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε κνλάδα, ε νπνία 
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ θξαηη-
θνχ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ειεθηξη-
θήο ελέξγεηαο (“Feed-in-Tariff” Program), πξφθεηηαη ζε 
ζχληνκν δηάζηεκα λα ζπλδεζεί κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ 
δίθηπν. 
Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ν εγρψξηνο ε-
λεξγεηαθφο φκηινο Infinity Solar βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιί-
εο κε δχν δηεζλείο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιί-
ζεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο έσο $1,2 δηζ. γηα 
ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ projects αλαλεψζηκσλ πε-
γψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο 
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ηζρχνο 1.400 MW (1.000 MW απφ αηνιηθέο θαη 400 
MW απφ ειηαθέο πεγέο). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε In-
finity Solar έρεη αηηεζεί ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηηο ΑΠΔ 
(NREA) λα ηεο δηαηεζεί γε ζηνλ Κφιπν νπέδ θαη ζηελ 
πεξηνρή ηεο Minya, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηα ζθν-
πνχκελα projects.  
Σέινο, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε NREA μεθί-
λεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ λα εμεηάδεη ηηο νηθνλνκη-
θέο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ελεξγεηαθνί 
φκηινη Siemens Gamesa Renewable Energy (γεξκαλν-
ηζπαληθή θνηλνπξαμία), Vestas (Γαλία) θαη Senvion 
(Γεξκαλία) γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακη-
θφηεηαο 250 MW, θφζηνπο €260 εθαη., ζηνλ Κφιπν 
νπέδ. 
 
Egypt Petroleum Show (EGYPS) 2019 (11-13 
Φεβξνπαξίνπ 2019) 
ην δηάζηεκα 11-13/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν δη-
εζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ (EIEC) ε θεηηλή ηξίηε 
έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ησλ θιά-
δσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηίηιν “Egypt 
Petroleum Show – EGYPS 2019”, πνπ δηνξγαλψζεθε 
ππφ ηελ αηγίδα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αηγχπηνπ. Σελ 
έλαξμε ηεο ζεκαληηθήο ελ ιφγσ εθδήισζεο θήξπμε ν 
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly. ην ζθέινο ηνπ ζπλεδξίνπ, 
ηηο εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ παξαθνινχζεζε αθξναηήξην 
πεξίπνπ 1.200 αηφκσλ, κεηείραλ πάλσ απφ 200 νκηιε-
ηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλψηαηα ζηειέρε ηεο αηγππηηα-
θήο θπβέξλεζεο θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη επηρεηξή-
ζεσλ, θαζψο επίζεο πνιινί εθπξφζσπνη μέλσλ θπβεξ-
λήζεσλ, αιιά θαη αλψηαηα ζηειέρε φισλ ησλ κεγάισλ 
δηεζλψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο 
έξεπλαο, εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξά-
θσλ ζηε ρψξα. Απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηείρε ν δηεπζχ-
λσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ Energean Oil & Gas, θ. Ρή-
γαο.  
ηηο αίζνπζεο ηεο έθζεζεο κεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 
400 εηαηξείεο σο εθζέηεο, κε 13 νξγαλσκέλεο ζπκκεην-
ρέο ζε εζληθά πεξίπηεξα (απφ ΖΠΑ, Βξεηαλία / θνηία, 
Γαιιία, Ηηαιία, Κίλα, Μπαρξέηλ, ΖΑΔ, Καλαδά, Κχπξν, 
Ρσζία, Γεξκαλία θαη Ννξβεγία), ελψ πξαγκαηνπνηήζε-
θαλ ηξεηο αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξή-
ζεσλ (φκηινη Lalizas, D. Koronakis θαη Protasis Engi-
neering & Consulting).  
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ελαξ-
θηήξηα νκηιία ηνπ ζην ζπλεδξηαθφ κέξνο ηεο θεηηλήο 
EGYPS, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλέθεξε πσο «ε 
εθδήισζε απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε 
επαθψλ θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ θνξέ-
σλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δξα-
ζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν, ηφζν ζηελ Αί-
γππην, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Β. Αθξηθήο, ηεο 
Μεζνγείνπ θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο». Ζ θεηηλή έθδνζε ηεο 
EGYPS είρε «ζχλζεκα» “North Africa and the Mediter-
ranean: Meeting Tomorrow's Energy Needs” θαη θηινμέ-
λεζε ρσξηζηέο ζπλεδξίεο ζε δεηήκαηα φπσο ε ελεξγεηα-
θή αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη επελ-
δχζεηο θαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη, θαζψο επίζεο ε 
ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
γηα ηνπο λένπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.   

Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο απφ ηελ EGYPS 2019 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ 
θεηηλνχ ζπλεδξίνπ EGYPS 2019, ν βξεηαληθφο πεηξε-
ιατθφο φκηινο BP αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ 
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 2ε θάζε αλάπηπμεο 
ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα (θνηηάζκαηα Γθί-
δα θαη Fayoum), κε αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο ζηα 
400 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψ-
ζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ BP, θ. Dudley, ν βξεηα-
ληθφο φκηινο έρεη θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηε-
ηίαο νινθιεξψζεη ζπλνιηθά 21 λέα επελδπηηθά projects 
ζχλδεζεο θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ κε ην αηγππηηα-
θφ εζληθφ δίθηπν. ηφρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα θζάζεη ε 
ζπλνιηθή παξαγσγή αεξίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα πνπ απ-
ηφο αμηνπνηεί ηα 900.000 βαξέιηα ηζνδπλάκσλ πεηξειαί-
νπ εκεξεζίσο, έσο ην έηνο 2021. Καηά ηνλ θ. Dudley, 
ην επίπεδν ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο απφ ηηο ηξεηο θά-
ζεηο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, 
θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζήο ηνπο, αλακέλεηαη λα θζάζεη 
ηα 1,4 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, αληηπξνζσ-
πεχνληαο πεξίπνπ ην 20% ηεο ηξέρνπζαο παξαγσγηθήο 
δπλακηθφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ ζε θπζηθφ αέξην. εκεηψ-
λεηαη φηη ε ηξίηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα 
πεξηιακβάλεη ην θνίηαζκα Raven, ε παξαγσγή απφ ην 
νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη πξνο ην ηέινο ηνπ ηξέρν-
ληνο έηνπο. Ο θ. Dudley δήισζε επίζεο φηη ν φκηινο BP 
αλακέλεηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα χςνπο 
πεξίπνπ $1,8 δηζ. θέηνο.  
Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο EGYPS, ε αηγππηηαθή 
εηαηξεία Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED), 
θαηά πιεηνςεθία ηδηνθηεζίαο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πεηξειαίνπ EGPC, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνλ νκψλπκν 
αγσγφ πεηξειαίνπ πνπ δηαηξέρεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ 
ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ Ain Sokhna ζηνλ Κφιπν 
νπέδ - Sidi Kerir ζηελ Αιεμάλδξεηα,  ππέγξαςε δχν 
ζπκθσλίεο κε ην γηγαληηαίν ζανπδαξαβηθφ πεηξειατθφ 
φκηιν Saudi Aramco, κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή 
απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ 
(καδνχη θαη ληίδει), ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 387.000 
θπβηθψλ κέηξσλ. Οη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ζα δεκη-
νπξγεζνχλ ζηνπο σο άλσ ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κεηα-
θφξησζεο ηεο SUMED ζηηο πεξηνρέο Sidi Kerir θαη Ain 
Sokhna. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην ληίδει απφ ηηο σο 
άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πξννξίδεηαη γηα επαλεμαγσγή 
ζηελ Δπξψπε, ελψ ην καδνχη ζα πξννξίδεηαη είηε γηα 
επαλεμαγσγή ζηε . Αξαβία, ή γηα δηνρέηεπζε ζηελ ε-
ζσηεξηθή αγνξά ηεο Αηγχπηνπ, ή, ηέινο, γηα θφξησζε ζε 
πινία ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. 
Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν θξαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο πεηξειατθφο φκηινο Misr Petroleum, ππέ-
γξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην καιαηζηαλφ πεηξε-
ιατθφ φκηιν Petronas, κε αληηθείκελν ηε ζχζηαζε θνηλν-
πξαμίαο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο δηπιη-
ζηεξίνπ ηεο πξψηεο ζηελ πεξηνρή Amreya ηνπ Καΐξνπ, 
ψζηε λα θζάζεη ζε επίπεδα πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλα-
κηθφηεηαο.       
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Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ ηεο 
EGPC θαη ηεο EGAS γηα αλαζέζεηο έξγσλ έξεπλαο 
θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ 
αεξίνπ 
Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla αλαθνί-
λσζε πνιχ πξφζθαηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πεξζη-
λψλ κεγάισλ γχξσλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ πνπ είραλ 
πξνθεξχμεη νη θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη αεξί-
νπ, EGPC θαη EGAS, αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάζεζε 
έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ αλά ηε 
ρψξα (EGPC: Γπηηθή Έξεκνο, Αλαηνιηθή Έξεκνο, Κνη-
ιάδα Νείινπ, Κφιπνο νπέδ, EGAS: Μεζνγεηαθέο α-
θηέο θαη Γέιηα Νείινπ). χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, νη 
εηαηξείεο πνπ αλαδείρζεθαλ ληθήηξηεο ζην δηαγσληζκφ 
ηεο EGPC πξφθεηηαη λα δηαλνίμνπλ ζπλνιηθά 39 εξεπλε-
ηηθά θξέαηα, ελψ εθείλεο πνπ αλαδείρζεθαλ ληθήηξηεο 
ζην δηαγσληζκφ ηεο EGAS ζα δηαλνίμνπλ 21 θξέαηα. Σν 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ αλακέλε-
ηαη λα δηελεξγεζνχλ ζην πιαίζην ησλ σο άλσ έξγσλ ε-
θηηκάηαη ζε $800 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ $600 εθαη. ζην 
πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο EGAS, $164 εθαη. ζην πιαίζην 
ησλ έξγσλ ηεο EGPC, ελψ ηα ππφινηπα $36 εθαη. απν-
ηεινχλ επηρνξεγήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Οη αλά-
δνρνη εηαηξείεο, φπσο αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο EGPC (7 πεξηνρέο παξαρψξεζεο) είλαη 
νη αθφινπζεο: General Petroleum Company, Neptune 
Energy, Merlon International, Shell θαη ENI. Αληίζηνη-
ρα, νη αλάδνρνη εηαηξείεο φπσο αλαδείρζεθαλ ζην πιαί-
ζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο EGAS (5 πεξηνρέο παξαρψξε-
ζεο), είλαη νη αθφινπζεο: Exxon Mobil, Shell, Petronas, 
DEA, BP θαη ENI. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ θιαδη-
θνχ ηχπνπ, πιένλ θεξδηζκέλνο κεηαμχ ησλ πεηξειατθψλ 
νκίισλ απφ ηνπο δχν κεγάινπο αηγππηηαθνχο δηαγσλη-
ζκνχο είλαη ν φκηινο Shell, ν νπνίνο θέξδηζε ζπλνιηθά 3 
αλαζέζεηο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ θαη 2 γηα έξεπλα θπζη-
θνχ αεξίνπ. Ο θιαδηθφο Σχπνο επηζήκαλε επίζεο φηη γηα 
πξψηε θνξά δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο Exxon Mobil 
ζε έξγα έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ζηελ 
Αίγππην.   
 
Υξεκαηνδφηεζε πξνζθέξεη ε China Development 
Bank γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ εξγν-
ζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή Hamrawein   
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θηλεδηθή θξαηηθή 
αλαπηπμηαθή ηξάπεδα China Development Bank πξφθεη-
ηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 
ηνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EEHC) κε θεθάιαηα χςνπο 
$3,7 δηζ., ηελ θαηαζθεπή ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ 
ηερλνινγίαο θαζαξνχ άλζξαθα, δπλακηθφηεηαο 6.000 
MW, ζηελ πεξηνρή Hamrawein ηεο πεξηθέξεηαο Δξπ-
ζξάο Θάιαζζαο, επελδπηηθνχ $4,4 δηζ. Σν ελ ιφγσ έξγν 
πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί απφ ηελ θνηλνπξαμία ησλ θηλε-
δηθψλ νκίισλ Shanghai Electric θαη Dongfang Electric 
Corporation, θαζψο θαη ηνπ αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηη-
θνχ νκίινπ Hassan Allam. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε 
δηάζηεκα εμαεηίαο δηα ηεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδη-
σηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ), κε ηε κέζνδν “EPC+Financing”, 
ήηνη “engineering-procurement-construction + financ-
ing”. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηα ππφινηπα 
ρξεκαηνδνηηθά θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιν-
πνίεζε ηνπ έξγνπ, αλακέλεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ 

αηγππηηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 
 
πκθσλία γηα θηλεδηθή ρξεκαηνδφηεζε πδξνειε-
θηξηθήο κνλάδαο ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα ε αηγπ-
πηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EEHC) 
θαη ε Export-Import Bank of China (Exim Bank of Chi-
na) ζπκθψλεζαλ ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε δαλεηαθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο $2,6 δηζ. γηα ηελ θαηαζθεπή 
κνλάδαο απνζήθεπζεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 
αληιηνζηάζην, ζηελ πεξηνρή ηεο Ataka. χκθσλα κε 
θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ αηγππηηα-
θνχ θξάηνπο κε ηνλ θηλεδηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν επί ησλ 
φξσλ ηνπ δαλείνπ (επηηφθην, πεξίνδνο απνπιεξσκήο, 
πεξίνδνο ράξηηνο) αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ εληφο 
ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σν ελ ιφγσ έξγν πξφ-
θεηηαη λα πινπνηεζεί απφ ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro, 
ζηνλ Κφιπν νπέδ, ελψ ε ζρεδηαδφκελε κνλάδα ζα έρεη 
απνζεθεπηηθή δπλακηθφηεηα ηζρχνο 2.400 MW. εκεηψ-
λεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε ππνγξάςεη κε ηνλ 
θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηε 
δηάξθεηα ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο δηάζθεςεο ηνπ Sharm 
El Sheikh ην 2015, ελψ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2018, 
ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ 
ζηελ Κίλα, ππεγξάθε θαη ζρεηηθή πξνθαηαξθηηθή ζχκ-
βαζε. 
   
ηα 2,1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε παξαγσγή ηνπ θνηηά-
ζκαηνο Zohr 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πε-
ηξειαίνπ, ε εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 
γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr αλέξρεηαη επηζήκσο πιένλ ζε 
2,1 δηζ. θ.π., έλαληη επηπέδνπ 2 δηζ. θ.π. πνπ είρε επηηεπ-
ρζεί ην επηέκβξην ηνπ 2018. χκθσλα κε εθηηκήζεηο 
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηα-
θνχ νκίινπ ΔΝΗ -ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην θνίηαζκα- 
κέρξη ηνλ πξνζερή Ηνχιην ε εκεξήζηα παξαγσγή ηνπ 
Zohr αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 2,7 δηζ. θ.π., ελψ κέρξη ην 
ηέινο ηνπ 2019 απηή πξνζδνθάηαη πσο ζα θζάζεη ηα 3 
δηζ. θ.π.    
 
Δπλντθά ηα απνηειέζκαηα πξφζθαησλ ζεηζκηθψλ ε-
ξεπλψλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ηα απνηειέ-
ζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ απφ πξφζθαηεο ζεηζκηθέο έξεπλεο πνπ 
δηεμήγε ν ακεξηθαληθφο φκηινο Schlumberger ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ φκηιν Ganoub El Wadi 
Petroleum Holding Company (Ganope), θαηέδεημαλ απ-
μεκέλε πηζαλφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 70% γηα εληνπηζκφ 
λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θά-
ιαζζα. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ε αλά-
ιπζε έδεημε φηη ε κνξθνινγία ηεο εδαθηθήο δηαζηξσκά-
ησζεο εληφο ησλ αηγππηηαθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζηελ 
Δξπζξά πξνζνκνηάδεη ηεο αληίζηνηρεο πνπ βξίζθεηαη 
ζηε ζανπδαξαβηθή πιεπξά, φπνπ πξφζθαηα ζεκεηψζεθε 
αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ.    
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Ζ Αίγππηνο αλαθνηλψλεη ηελ νινθιήξσζε ειεθηξη-
θνχ ππνζηαζκνχ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο 
κε ην νπδάλ 
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο 
ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξη-
θήο ελέξγεηαο (EETC) αλαθνίλσζε ζηηο 18/2 φηη ην έξγν 
επέθηαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ππνζηαζκνχ ζηελ πεξηνρή 
Toshka, πιεζίνλ ησλ λνηίσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, θαη 
ζχλδεζήο ηνπ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, νινθιεξψζεθε 
ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ φκηιν Siemens εληφο 
ζχληνκεο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ. χκθσλα κε ηα ελ 
ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ν ππνζηαζκφο ηεο Toshka ζα δηα-
ζέηεη πιένλ δπλακηθφηεηα 400 MW ειεθηξηθνχ ξεχκα-
ηνο, ελψ ζπλδέεηαη κε ειεθηξηθφ θαιψδην δηπιήο γξακ-
κήο, κήθνπο πιεζίνλ ησλ 170 ρικ., πνπ ζα κεηαθέξεη 
ειεθηξηθφ ξεχκα ζηελ πεξηνρή Dongola ηνπ θεληξηθνχ 
νπδάλ.  
εκεηψλεηαη φηη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο 
θάζεο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ, 
εθηηκάηαη φηη νη δχν ρψξεο ζα αληαιιάζζνπλ ειεθηξηθή 
ελέξγεηα ηζρχνο 200 έσο 300 MW, ελψ αθνχ νινθιεξσ-
ζεί θαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, εληφο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ 2020 φπσο πξνζδνθάηαη, ε ηζρχο ηεο α-
ληαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αλέβεη ζε έσο 
600 MW. Ζ πηινηηθή θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο 
δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε 
λα μεθηλήζεη ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλέθε-
ξαλ αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπαξίνπ, 
εμεηάδεηαη ε πξννπηηθή ζπκθσλίαο απνπιεξσκήο ζε 
είδνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ην 
νπδάλ απφ ηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα δηα ησλ εμαγσ-
γψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπσο θξέαηνο, ζφγηαο θαη 
ειηνηξφπησλ, κεηαμχ άιισλ.  
 
Ο βξεηαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Petroceltic ζα πξν-
ζθχγεη ζε δηαηηεζία θαηά ηεο EGPC 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 17/2, 
ν βξεηαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Petroceltic αλαθνίλσ-
ζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνζθχγεη ζε δηεζλή δηαηηεζία, 
ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο 
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID), γηα ηελ επίιπζε δηαθν-
ξάο ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, 
EGPC, πνπ αθνξά ηε κε εμφθιεζε ρξεψλ ηεο δεχηεξεο, 
χςνπο πεξίπνπ $30 εθαη. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλέθεξε πσο νη ππνρξεψ-
ζεηο ηεο EGPC πξνο ηνλ φκηιν Petroceltic έρνπλ απν-
πιεξσζεί ζην αθέξαην, θαηφπηλ ηεο θαηαβνιήο $6 εθαη. 
ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. 
 
Ζ Αίγππηνο απνπιεξψλεη εθθξεκείο νθεηιέο χςνπο 
$200 εθαη. πξνο μέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο 
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην αη-
γππηηαθφ θξάηνο απνπιήξσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκ-
βξίνπ 2018 εθθξεκείο νθεηιέο χςνπο $200 εθαη. πξνο 
μέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο, κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ 
ηξφπν ην ζπλνιηθφ ηνπο χςνο ζε $1 δηζ. χκθσλα κε 
ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη 
εθθξεκείο νθεηιέο ηεο ρψξαο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξε-
ιατθνχο νκίινπο είραλ θαηαγξάςεη ζπλνιηθή κείσζε 
θαηά $5,1 δηζ. έσο ην Γεθέκβξην ηνπ παξειζφληνο 
έηνπο, απφ ην επίπεδν ησλ $6,3 δηζ. πνπ νη αηγππηηαθέο  

νθεηιέο αλέξρνληαλ ην έηνο 2012, κε ην πξνεγνχκελν 
ρακειφηεξν επίπεδν εθθξεκψλ νθεηιψλ πξνο μέλνπο 
πεηξειατθνχο νκίινπο λα έρεη θαηαγξαθεί ηνλ Ηνχλην 
2010, αλεξρφκελν ζε $1,35 δηζ. ηφρν ηεο αηγππηηαθήο 
θπβέξλεζεο απνηειεί ε πιήξεο ηνπ ελαπνκείλαληνο π-
πνινίπνπ ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο μέλνπο νκίινπο έσο ην 
ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχ-
ζεηο ηεο πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). 
 
ηα 6,8 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή 
θπζηθνχ αεξίνπ 
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αε-
ξίνπ (EGAS), ην επίπεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξα-
γσγήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη απμεζεί ζε 6,8 δηζ. θ.π., 
έλαληη 6,2 δηζ. θ.π. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 
2018 θαη 6,6 δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 
2018, θαηφπηλ ηεο ζχλδεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ κε ην 
εζληθφ δίθηπν, θπξίσο δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο 
Zohr, θαζψο θαη ησλ θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνχ 
Γέιηα (βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο). Καηά ηελ EGAS, 
θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο 
παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ 7,5 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). Δπί-
ζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EGAS, ν θιάδνο ειε-
θηξνπαξαγσγήο απνξξνθά ην 61% ηεο εγρψξηαο παξα-
γσγήο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ην ππφινηπν 39% απνξξν-
θάηαη απφ ηε βηνκεραλία, ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε θαη 
ηα νρήκαηα. 
Σέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εμαγσγηθή 
δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξί-
νπ ηεο Shell ζηελ πεξηνρή Idku έρεη απμήζεη πξφζθαηα 
ηελ εμαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα ζην επίπεδν ησλ 800 
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο 
ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο. 
 
Ο φκηινο ΔΝΗ ζα νινθιεξψζεη ηελ 6ε κνλάδα θαηεξ-
γαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Zohr 
χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο 
φκηινο ENI ζα νινθιεξψζεη σο ην ηέινο Μαξηίνπ ηελ 
θαηαζθεπή ηεο έθηεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο θπζηθνχ 
αεξίνπ απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr, απμάλνληαο 
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγή 
απφ ην θνίηαζκα ζην επίπεδν ησλ 2,3 δηζ. θ.π., έλαληη 
ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ ησλ 2,1 δηζ. θ.π. εκεηψλεηαη 
φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο θπζηθνχ 
αεξίνπ, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο έθηεο κνλάδαο, ζα αλέξ-
ρεηαη ζε 2,4 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο.  Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, ε 
ΔΝΗ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηάλνημε ηνπ δέθαηνπ θξέαηνο 
άληιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, ην 
νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη 250 εθαη. θ.π. εκεξε-
ζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, κεηά ηελ νιν-
θιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκα-
ηνο Zohr, αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απηνχ ζα 
θζάζεη ηα 2,95 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 2,7 δηζ. θ.π. 
εκεξεζίσο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ αξρηθφ ζρεδηα-
ζκφ.    
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Ζ Saudi Aramco ζα ζπλερίζεη λα πξνκεζεχεη κε αξγφ 
πεηξέιαην ηελ Αίγππην 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-
Molla ζηηο 26/2, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαηέιεμε ζε 
ζπκθσλία κε ην κεγάιν ζανπδαξαβηθφ πεηξειατθφ 
φκηιν Saudi Aramco ψζηε απηφο λα ζπλερίζεη λα πξνκε-
ζεχεη ηελ Αίγππην κε αξγφ πεηξέιαην θαη ζπγθεθξηκέλα 
κε πνζφηεηεο άλσ ησλ 500.000 βαξειηψλ κεληαίσο, έσο 
ηα κέζα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε Aramco 
έρεη μεθηλήζεη λα πξνκεζεχεη ηα αηγππηηαθά δηπιηζηήξηα 
κε αξγφ πεηξέιαην ζε πηινηηθή βάζε απφ ην ηέινο ηνπ 
2017 θαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ην 2018.     
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
Απμεκέλνο ν φγθνο δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ 
ην 1ν ηξίκελν 2018/19 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κε-
ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ν φγθνο ηνπ δηε-
ζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-επη. 
2018) εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 14% ζε εηήζηα βά-
ζε, θζάλνληαο ηα $23,46 δηζ. έλαληη $20,59 δηζ. ηελ α-
ληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Οη 
αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξί-
νδν, ζε $16,68 δηζ., απμεκέλεο θαηά 13,1% έλαληη ησλ 
$14,75 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, ελψ νη 
εμαγσγέο αλήιζαλ $6,78 δηζ., απμεκέλεο θαηά 16,2% 
έλαληη ησλ $5,84 δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 
2017/18. Ωο πιένλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο 
Αηγχπηνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλν-
κηθνχ έηνπο θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
ε Κίλα (δηκεξήο φγθνο εκπνξίνπ $1,64 δηζ.), νη ΖΠΑ 
(φγθνο εκπνξίνπ $1,52 δηζ.), ε . Αξαβία (φγθνο εκπνξί-
νπ $1,48 δηζ.), ηα ΖΑΔ (φγθνο εκπνξίνπ $1,43 δηζ.) θαη 
ε Ηηαιία (φγθνο εκπνξίνπ $1,37 δηζ.). 
 
ηα $13,8 δηζ. ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Αηγχ-
πηνπ-Κίλαο ην 2018 (θηλεδηθά ζηνηρεία) 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ησλ θη-
λεδηθψλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπν-
ξίνπ Αηγχπηνπ-Κίλαο θαηά ην παξειζφλ έηνο παξνπζηά-
ζηεθε απμεκέλνο θαηά 27,7% έλαληη ηνπ 2017, αλεξρφ-
κελνο ζε $13,8 δηζ. Οη θηλεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Αί-
γππην αλήιζαλ ην 2018 ζε $11,9 δηζ., απμεκέλεο θαηά 
26,4% ζε εηήζηα βάζε, ελψ νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ 
πξνο ηελ Κίλα αλήιζαλ ζε $1,83 δηζ., επίζεο απμεκέλεο 
θαηά 36,8% ζε εηήζηα βάζε. χκθσλα εμάιινπ κε αηγπ-
πηηαθά ζηνηρεία έηνπο 2017, ε Κίλα θαηαιακβάλεη ηελ 
21ε ζέζε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ 
Αίγππην, κε ζσξεπηηθή αμία θηλεδηθψλ επελδχζεσλ 
χςνπο $600 εθαη. ζε 1.320 επελδπηηθά projects, ελψ βξί-
ζθεηαη ζηελ έλαηε ζέζε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ πξνειεχ-
ζεσλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ κε πξννξηζκφ ηελ Αίγππην.    
 
 
 
 

Απμεκέλεο νη εγρψξηεο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ην 
2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθη-
λεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information Council-
AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ 
απμεκέλεο ην έηνο 2018 θαηά 42,9% έλαληη ηνπ 2017, 
αλεξρφκελεο ζε 193.800 κνλάδεο θαη πιεζηάδνληαο ηα 
επίπεδά ηνπο πξν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηη-
θήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ζην ηέινο ηνπ 2016. Οη πσιήζεηο 
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ ην 2018 απμεκέ-
λεο θαηά 47% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε 145.800 
κνλάδεο (έλαληη 99.500 κνλάδσλ ην 2017). Οη πσιήζεηο 
εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ παξνπζηάζηεθαλ απμεκέλεο 
θαηά 59,4% έλαληη ηνπ 2017, ελψ νη πσιήζεηο εγρσξίσο 
ζπλαξκνινγεκέλσλ απηνθηλήησλ κεγεζχλζεθαλ θαηά 
29,1%. Σέινο, νη πσιήζεηο θνξηεγψλ εκθαλίζηεθαλ ην 
2018 απμεκέλεο θαηά 36%, θζάλνληαο ηηο 32.000 κνλά-
δεο.  
 
Ζ εκηξαηηλή ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα LuLu Group In-
ternational ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην 
Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ & Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο 
Αηγχπηνπ ππέγξαςε κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν hypermar-
kets / supermarkets / πνιπθαηαζηεκάησλ  LuLu Group 
International ζπκθσλία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ 
ππεξαγνξψλ ζηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ 
Καΐξνπ. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη επελδχζεηο ηεο εκηξαηη-
λήο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο, χςνπο $500 εθαη., κε ζθν-
πφ ηε δεκηνπξγία -εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο- ηεζζάξσλ 
κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο πεξηνρέο New Cairo, 6th 
of October θαη Obour City, πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα 
«γελλήζνπλ» πνιπάξηζκεο ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο 
απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλα-
θνηλσζέλ, ε ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν LuLu εκπίπηεη ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα πξνζειθχ-
ζεη μέλνπο επελδπηέο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ζηελ πξνζπά-
ζεηά ηνπ λα εληζρχζεη ηηο εθνδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 
εγρψξηαο αγνξάο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ρακειφ 
επίπεδν ηηκψλ γηα ηα δηαηηζέκελα βαζηθά πξντφληα, θπξί-
σο δε ηα ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη ε αιπζίδα LuLu ιεη-
ηνπξγεί ζηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2016, δηαζέηνληαο 
ιίγα θαηαζηήκαηα ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. 
Ζ αιπζίδα πξνγξακκαηίδεη λα δαπαλήζεη θεθάιαηα 
χςνπο πεξίπνπ EGP15 δηζ. ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηα-
ζηεκάησλ ζηελ Αίγππην.      
 
Δπίζεκε άξζε απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ 
πξντφλησλ απφ ην νπδάλ 
χκθσλα κε αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε 
ζνπδαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ επίζεκε άξζε 
ζεηξάο απαγνξεχζεσλ εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ αγξνηη-
θψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. ε-
κεηψλεηαη φηη νη ζνπδαληθέο απαγνξεχζεηο μεθίλεζαλ ην 
επηέκβξην 2016, εμαηηίαο αθ’ ελφο πνιηηηθψλ εληάζεσλ 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θαη αθ’ εηέξνπ θφβσλ πεξί πηζα-
λήο κφιπλζεο θνξηίσλ εμαγφκελσλ αηγππηηαθψλ θξανπ-
ιψλ κε επαηίηηδα Α. ηε ζπλέρεηα, ε θπβέξλεζε ηνπ 
νπδάλ πξνρψξεζε ζε απαγνξεχζεηο πξφζζεησλ αηγππηη-
αθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην Μάξηην 2017, ελψ απφ 
ηνλ Ηνχλην 2017 επέβαιε γεληθεπκέλε απαγφξεπζε εηζα-
γσγψλ αγξνηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ  
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Αίγππην, ελ κέζσ θιηκάθσζεο ηεο πνιηηηθήο έληαζεο 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη πνιχ πξφζθαηα, 
ην νπδάλ είρε ήδε αξρίζεη λα εηζάγεη μαλά πεξίπνπ 18 
θαηεγνξίεο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε εθαξ-
κνγή ζρεηηθήο δηκεξνχο ζπκθσλίαο γηα άξζε ησλ απαγν-
ξεχζεσλ εηζαγσγψλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ζην πιαί-
ζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζην 
Υαξηνχκ. 
 
Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 300.000 ηφλνπο ζίηνπ θαη 68.000 
ηφλνπο ξπδηνχ (αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2019)  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 8/2 ε 
αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε, 
ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθή 
πνζφηεηα 300.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε ζην 
ηέινο Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, ε GASC αγφξαζε 120.000 ηφλνπο ακεξηθαληθνχ, 
120.000 ηφλνπο γαιιηθνχ θαη 60.000 ηφλνπο νπθξαληθνχ 
ζηηαξηνχ. Δπίζεο, ε GASC αγφξαζε, ζην πιαίζην ηνπ 
δεχηεξνπ θεηηλνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ηεο γηα πξνκή-
ζεηα ξπδηνχ, 68.000 ηφλνπο ιεπθνχ ξπδηνχ, ε παξάδνζε 
ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί σο ην ηέινο 
Απξηιίνπ. 
 
Αλαθνίλσζε πεξί κείσζεο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηά-
ζεσλ βάκβαθνο ην 2019 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά κέζα, ην Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο αλαθνίλσζε πνιχ πξφζθαηα ηε κείσζε θαηά 
40,5% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ βάκβαθνο γηα ηελ 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 2019, ζην επίπεδν ησλ 200 
ρηι. feddans, έλαληη 336 ρηι. feddans πέξζη. Καηά ηνλ 
αξκφδην Τπνπξγφ θ. Abu Steit, ε κείσζε ησλ θαιιηεξγή-
ζηκσλ εθηάζεσλ αηηηνινγείηαη απφ ην φηη ε Αίγππηνο ζα 
πξέπεη λα θαηαλαιψζεη θέηνο ην πιεφλαζκα βάκβαθνο 
πνπ θαηαγξάθεθε πέξζη.  
 
ηα $3,78 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην 
Ννέκβξην 2018  
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηη-
αθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 8,8% ζε 
εηήζηα βάζε ην Ννέκβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $3,78 
δηζ. έλαληη $3,47 δηο. ην Ννέκβξην 2017. Θπκίδνπκε φηη 
ηνλ Οθηψβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ 
ειιείκκαηνο είρε θαηαγξάςεη αχμεζε θαηά 30,2% ζε 
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,56 δηζ., έλαληη $3,5 δηζ. 
ηνλ Οθηψβξην 2017.  
 
Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 360.000 ηφλνπο ζίηνπ (ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ 2019)  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 
(GASC) πξνέβε ζηελ αγνξά, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δη-
εζλψλ δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 360.000 ηφ-
λσλ ζηηαξηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε GASC αγφξαζε 
60.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ εθάζηε απφ 3 πξνκεζεχηξηεο 
ρψξεο (Ρνπκαλία, Ρσζία θαη Οπθξαλία), θαζψο επίζεο 
180.000 ηφλνπο απφ ηε Γαιιία.  

Απμεκέλεο θαηά 45,1% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκ-
βαθνο ην ηξίκελν επη.-Ννε. 2018 
Όπσο αλαθνίλσζε ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 
(CAPMAS) ζηηο 24/2, νη εμαγσγέο αηγππηηαθνχ βάκβα-
θνο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο θαιιηεξγεηη-
θήο πεξηφδνπ 2018/19 (επη.-Ννε. 2018) αλήιζαλ ζε 
186.100 κεηξηθά θαληάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο 
ηάμεσο ηνπ 45,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 
2017 (εμαγσγέο 128.300 κεηξηθψλ θαληαξηψλ). Ζ CAP-
MAS αηηηνινγεί ηελ σο άλσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κε 
βάζε κία απφηνκε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο βάκ-
βαθνο θαηά ην ελ ιφγσ ηξίκελν. Δπηπιένλ, ε CAPMAS 
αλαθνίλσζε φηη θαηά ην σο άλσ ηξίκελν, ε ζπλνιηθή θα-
ηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελνπ βάκβαθνο αλήιζε ζε 
25.700 κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 44.500 κεηξηθψλ θαληα-
ξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ 
γεσξγηθνχ έηνπο (ήηνη κείσζε θαηά 42,2%), έλεθα ηεο 
δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ζε νξηζκέλεο κνλάδεο λεκα-
ηνπξγίαο ηεο ρψξαο. Καηά ηελ CAPMAS, νη πνζφηεηεο 
ηνπ εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 
11,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο 
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ζε 573.200 κεηξηθά θαληάξηα, 
έλαληη 515.900 κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηεο πεξηφδνπ 2017/18. 
 
Οη αηγππηηαθέο αγξνηηθέο εμαγσγέο πξνο . Αξαβία 
ζα ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε πξν θφξησζεο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
αηγππηηαθήο Αξρήο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA) Γξα 
Mansour, απφ ην Μάξηην νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ αγξν-
ηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηε  Αξαβία ζα ππφθεηληαη ζε επη-
ζεσξήζεηο, ειέγρνπο θαη εγθξίζεηο πξν ηεο θφξησζήο 
ηνπο. Σν κέηξν θξίζεθε αλαγθαίν θαηφπηλ ησλ απαγνξεχ-
ζεσλ πνπ επηβάιιεη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ε ζανπδαξα-
βηθή Αξρή Σξνθίκσλ & Φαξκάθσλ (SFDA) ζηηο εηζαγσ-
γέο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ αλίρλεπζεο 
πςειψλ επηπέδσλ παξαζηηνθηφλσλ. 
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
Πξνεδξηθή έγθξηζε ζπκθσλίαο Αηγχπηνπ-Ρσζίαο γηα 
ίδξπζε βηνκεραληθήο δψλεο 
ηηο 23/1 δεκνζηεχζεθε ζηελ αηγππηηαθή επίζεκε εθεκε-
ξίδα ην δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 420/2018, δηα ηνπ νπνίνπ ν 
Πξφεδξνο ηεο ρψξαο, θ. Al Sisi, ελέθξηλε ηε δηκεξή ζπκ-
θσλία γηα ηε δεκηνπξγία ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εληφο ηεο Οη-
θνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ζπλνιηθήο επελ-
δπηηθήο αμίαο $7 δηζ., πνπ είρε ππνγξαθεί ζηε Μφζρα 
ζην ηέινο Μαΐνπ 2018. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε α-
λακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25 εθαη. ηεηξ. 
κέηξσλ, ε νπνία ζα δηαηίζεηαη ζηνπο επελδπηέο κε θαζε-
ζηψο επηθαξπίαο. Σα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 
ξσζηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν Russian Direct Invest-
ment Fund (RDIF), θαζψο θαη απφ αηγππηηαθνχο ηξαπεδη-
θνχο νκίινπο. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζα 
ιάβεη ρψξα ζε ηξεηο θάζεηο, πνπ αλακέλεηαη λα νινθιε-
ξσζνχλ ην 2031, νπφηε θαη ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία 
ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, 
πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 35.000 ζέζεηο άκεζεο θαη 
έκκεζεο απαζρφιεζεο. Ζ πξψηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ 
αλάπηπμε 1 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ε δεχηεξε ηελ αλάπηπμε 
1,6 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ε δε ηξίηε ηελ αλάπηπμε 2,65 
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εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο, ν ξσζηθφο φκηινο industrial developers 
“Technopolis Moscow” αλακέλεηαη πξνο ηα κέζα ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο λα παξαδψζεη ζηελ Αξρή ηεο Οηθνλνκη-
θήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ ζπλνιηθφ ζρέδην 
(“master plan”) γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηαζθεπή 
ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο.      
 
Γεκηνπξγία ξσζν-αηγππηηαθήο θνηλνπξαμίαο γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψ-
λεο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο 
επίζθεςεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ, 
λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish ζηε Ρσζία, ζπκθσλήζεθε ε 
δεκηνπξγία εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ κελψλ 
(πηζαλφηαηα σο ηνλ Απξίιην), ξσζν-αηγππηηαθήο θνηλν-
πξαθηηθήο εηαηξείαο, κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ηνπ 
κεγάινπ έξγνπ ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εθηηκψκελνπ επελ-
δπηηθνχ θφζηνπο $7 δηζ., εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο 
ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Καηά ηα ίδηα δεκνζηεχκαηα, ζπκ-
θσλήζεθε επίζεο ε πξνεηνηκαζία απφ πιεπξάο αηγππηηα-
θνχ θξάηνπο ησλ εθηάζεσλ γεο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ κεγάινπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ζην 
πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ, ν θ. Mamish παξαθνινχζεζε 
“workshop” φπνπ κεηείραλ αληηπξφζσπνη πεξίπνπ 200 
κεγάισλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
επελδχζνπλ ζην ελ ιφγσ έξγν. χκθσλα κε δεκνζηεχκα-
ηα ηνπ ξσζηθνχ Σχπνπ, ν θ. Mamish ππέγξαςε επίζεο 
κλεκφλην κε ηε ξσζηθή εηδηθή νηθνλνκηθή / ηερλνινγηθή 
δψλε Dubna ζηελ πεξηνρή ηεο Μφζραο, κε ζθνπφ ηελ 
αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο.   
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ, ζε 
ζπλέρεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Mamish ζηε Ρσζία θαη κε 
βάζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Ρψζνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ 
& Βηνκεραλίαο  θ. Manturov, φηη πεξίπνπ 20 ξσζηθνί 
επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνπλ ήδε εθθξάζεη ην ελδηαθέ-
ξνλ ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία ξσζηθή 
βηνκεραληθή δψλε. χκθσλα δε κε αλαθνηλσζέλ ηεο Αξ-
ρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, νθηψ ξσζηθνί επηρεηξεκαηη-
θνί φκηινη ππέγξαςαλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ην Ρσζη-
θφ Κέληξν Δμαγσγψλ (Russian Export Center), κε ζθνπφ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία 
βηνκεραληθή δψλε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη SMM 
(θαηαζθεπή γεξαλψλ), Hevel Solar (ειηαθή ελέξγεηα), 
Schelkovo Agrohim (ιηπάζκαηα), Metprom 
(κεηαιινπξγία), Agroidea (γεσξγηθά έξγα) θαη Eco 
Technical Center (έξγα αλάθηεζεο γεσξγηθήο γεο, παξα-
γσγή ιηπαζκάησλ απφ απνξξίκκαηα). 
 
Αηγππηην-νπθξαληθφ κλεκφλην γηα παξαγσγή ζσξαθη-
ζκέλσλ νρεκάησλ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τ-
πνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar θαη ν Οπ-
θξαλφο Πξέζβεο ζηελ Αίγππην θ. Latii, παξεπξέζεθαλ 
ζηηο 10/2 ζε ηειεηή ππνγξαθήο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ ζπζηεκάησλ θαη ππεξε-
ζηψλ αζθαιείαο Falcon Group θαη ηεο νπθξαληθήο εηαη-
ξείαο Practika, κε ζθνπφ ηε ζπκπαξαγσγή ζσξαθηζκέ-
λσλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην. Καηά ηελ ππν-
γξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, ν Οπθξαλφο Πξέζβεο εμέθξαζε  

ηελ πξνζδνθία φηη νη δχν ρψξεο ζα επεθηείλνπλ ηε ζπ-
λεξγαζία ηνπο θαη ζε άιινπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, 
ελψ επηζήκαλε φηη ζηελ πξφζθαηε δηεζλή έθζεζε ακπληη-
θνχ εμνπιηζκνχ EDEX 2018 πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν 
ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Γεθεκβξίνπ, ζπκκεηείραλ 
ζπλνιηθά 62 νπθξαληθνί φκηινη.  
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Σν αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αίξεη παιαηφηεξε 
απφθαζε πεξί θαζεζηψηνο ησλ Uber θαη Careem  
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 23/2 ην αλψηαην 
δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Αηγχπηνπ αλαίξεζε παιαηφηε-
ξε δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία θήξπζζε παξάλνκε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ δχν δηθηχσλ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβα-
ηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, Uber 
(ζπκθεξφλησλ ΖΠΑ) θαη Careem (ζπκθεξφλησλ ΖΑΔ – 
Νηνπκπάη). εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηθαζηηθή απφ-
θαζε είρε ιεθζεί ην Μάξηην 2018, θαηφπηλ ζρεηηθψλ 
πξνζθπγψλ ηδηνθηεηψλ θαη νδεγψλ ηαμί, νη νπνίνη ηζρπ-
ξίδνληαλ φηη ηα δχν σο άλσ δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ πα-
ξαλφκσο ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα γηα ηελ εθηέιεζε 
δεκνζίσλ κεηαθνξψλ. Ζ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ αξλεηη-
θήο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο είρε αλαζηαιεί πξνζσξηλά 
ηνλ Απξίιην 2018 απφ δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ηνπ 
Καΐξνπ, κέρξη ηε ιήςε ηειεζίδηθεο απφθαζεο απφ ην 
αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα 
κέζα Φεβξνπαξίνπ, ν φκηινο Uber ζπκθψλεζε κε ηηο 
αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο αξρέο λα μεθηλήζεη λα θαηα-
βάιιεη ΦΠΑ, θάηη πνπ ην αληαγσληζηηθφ δίθηπν Careem 
πξάηηεη απφ ην Μάξηην ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν. 
εκεηψλεηαη φηη ε εμάπισζε ησλ δχν σο άλσ δηθηχσλ 
ζηελ Αίγππην επλνήζεθε απφ ην 2014 θαη έπεηηα, σο κία 
αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ζηε ρξήζε ηνπ εμαηξεηηθά ρακε-
ιήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ ηαμί ηεο 
ρψξαο.     
 

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Γηεζλήο εθηίκεζε πεξί 11,3 εθαη. ηνπξηζηψλ ζηελ 
Αίγππην ην 2018 
χκθσλα κε εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία επηθαινχ-
ληαη ζρεηηθή δήισζε αμησκαηνχρνπ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO), νη ηνπξηζηηθέο αθί-
μεηο ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αλήιζαλ 
ζε 11,3 εθαη. επηζθέπηεο, έλαληη 8,3 εθαη. ην 2017. χκ-
θσλα κε σο άλσ εθηηκήζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ην 2018 πξνήιζε απφ 
ηελ Δπξψπε κε 1,7 εθαη. ηνπξίζηεο ελψ ε Γεξκαλία θα-
ηαγξάθεθε σο ε θνξπθαία ρψξα πξνέιεπζεο μέλσλ ηνπ-
ξηζηψλ, Ωο ζπνπδαηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζεξ-
ρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ θαηαγξάθνληαη επίζεο, κε 
βάζε ηηο σο άλσ εθηηκήζεηο, ε Οπθξαλία, ε Βξεηαλία, ε 
Ηηαιία, ε . Αξαβία, ην νπδάλ θαη ε Ληβχε. 
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Αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο ζηελ Αίγππην ην 
2018 
ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηνλ ηνπξη-
ζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ν φκηινο Colliers International 
επηζεκαίλεη φηη γηα δεχηεξν ζπλερέο έηνο ηα επίπεδα ηνπ-
ξηζηηθήο θίλεζεο βειηηψζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ Αίγππην. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδν-
ρείσλ ζηηο πεξηνρέο Sharm El Sheikh θαη Hurghada βει-
ηηψζεθαλ θαηά 22% θαη 26% αληίζηνηρα, ελψ ε πιεξφηε-
ηα ησλ μελνδνρείσλ ηνπ Καΐξνπ απμήζεθε θαηά 10%. 
χκθσλα κε ηελ Colliers, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 
ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαη-
ηέξσ θαηά 4% γηα ην Κάηξν θαη θαηά 5% γηα ηε Hurgha-
da. Σν έηνο 2018, ε πιεξφηεηα ησλ μελνδνρείσλ ζηελ 
Αιεμάλδξεηα απμήζεθε θαηά 11%, ελψ αλακέλεηαη εθ 
λένπ αχμεζή ηεο θαηά 3% ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δπίζεο, ε Colliers εθηηκά φηη θαηά ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2018, νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ελνηθία-
ζεο δσκαηίσλ (ADR) ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά 
13% ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ, θαηά 15% ζηελ Αιεμάλ-
δξεηα, θαηά 25% ζην Sharm El Sheikh θαη θαηά 25% ζηε 
Hurghada.  
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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  

 
 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net


 

 

Πξνζερείο Δθζέζεηο 
Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

 Δ Λ Ι Γ Α  2 2  

Event: Expo Moda 

Duration: 8-10/3/2019 

Tel.:  +(202) 2429792, 22615405     

Fax: +(202) 22615406 

Organizer: Expo Book Co.  

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

Event: BATIMAT EGYPT / EGYPT PROJECTS 2019 

Duration: 14-16/3/2019  

Tel. & Fax: +(202) 2270-3584, fax: +(202) 2270-3585 

Website, e-mail : 
https://www.egypt-projects.com, marketing@batimat-
egypt.com 

Organizer : Arabian German Exhibitions & Publishing Ltd. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: 
Egy Waste & Recycling Expo / Watrex Expo Middle 
East 

Duration:  20-22/3/2019 

Tel.: +(202) 2358-0982, 2767-0146, fax: +(202) 2358-0982 

Website, e-mail: 

http://egy-wasterecycling.com, http://
www.watrexexpo.com/site,  info@egy-
wasterecycling.com, info@atf-egy.com,  in-
fo@watrexexpo.com 

Organizer: Al Awael International Trade Fairs 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: Cairo International Fair 

Duration: 20-29/3/2019 

Tel.:   +(202) 2405-5785  

Fax: +(202) 2405-5785, 2263-4640 

Website, e-mail: 
http://www.cairofair.com, info@cairofair.com, market-
ingif@eeca.gov.eg  

Organizer:  Egypt Expo & Convention Authority 

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
1, 2, 3, 4, 5 + Park) 

Event: Cityscape Egypt 2019 

Duration: 27-30/3/2019 

E-mails: 

Faariss Khalil, Exhibition Manager, Alex Edwards, Sales 
Director, E-mail:  info@cityscapeegypt.com,  
faariss.khalil@informa.com, alexan-
der.edwards@informa.com 

Website:  https://www.cityscapeegypt.com/en/Home.html 

Organizer:  Informa Co. 

Location:  New Egypt International Exhibition Center 

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 



 

 

 Δ Λ Ι Γ Α  2 3  Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 9  
υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 
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