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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-7/2/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $42,62 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2019 

Σχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ειαθξά 

άλνδν ζηα $42,62 δηζ., έλαληη $42,55 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018. Σεκεηψλεηαη φηη ην 

Γεθέκβξην 2018, γηα πξψηε θνξά απφ ην Ννέκβξην 2016 νπφηε απειεπζεξψζεθε ην 

θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο 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 Οθησβξίνπ θαη $44,46 δηζ. 

ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, αληίζηνηρα. Σεκεηψλεηαη 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 ρψξα. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα εθθηλήζεη επελδπηηθφ roadshow ζηελ Αζία 

Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ θ. Maait ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη πεξί ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ επελδπηηθφ 

roadshow ζε αζηαηηθέο ρψξεο, μεθηλψληαο απφ ην Νηνπκπάη θαη ην Ακπνχ Νηάκπη, κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επηθείκελσλ εθδφζεσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο Αζίαο, ηδηαίηεξα δε ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ ζε γηέλ, ε νπνία 

κάιινλ αλακέλεηαη λα πξνεγεζεί ρξνληθά ησλ ππνινίπσλ, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 

πεγέο. 

 

ηα $93,13 δηζ. ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Σεπηεκβξίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ 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 Σεπηεκβξίνπ 2017). Τν εμσηεξηθφ ρξένο 

αληηζηνηρνχζε ζην 35,4% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018/19, έλαληη πνζνζηνχ 37% ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 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 Υπνπξγείν 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 δνιιαξηαθφ ρξένο ηεο ρψξαο, ην νπνίν 

αλήιζε -θαηφπηλ ηεο ελ ιφγσ κείσζεο- ζε $14 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018.    

 

ην επίπεδν ησλ EGP3,888 ηξηζ. ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ (9.2018)  

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ 

(CBE), ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP3,888 ηξηζ. (πεξίπνπ $218 

δηζ.) ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 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 

Σεπηεκβξίνπ 2017. Τν εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2018 

αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 74% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 83,3% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο 

Ηνπλίνπ 2018 θαη 74,7% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2017. Τν ρξένο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2018 ζε EGP3,298 ηξηζ., 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 84,8% ηνπ ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμεκέλν θαηά 

EGP176,7 δηζ. έλαληη ηνπ ηέινπο Ηνπλίνπ 2018.   

 

 

 



2 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Σν ΓΝΣ εθηακίεπζε ηελ 5
ε
 δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ (ΓΝΤ), ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζε ζηηο 4/2, ελέθξηλε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο 

Αηγχπηνπ, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο θαη πξνηειεπηαίαο 

δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, χςνπο $2 δηζ., ε νπνία, ζχκθσλα κε 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία εκέξα αξγφηεξα. Μεηά ηε ιήςε ηεο 

πέκπηεο δφζεο, ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ιάβεη ε Αίγππηνο απφ ην ΓΝΤ ζην 

πιαίζην ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 

δηζ., αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. Σχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Maait, ε επφκελε, πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Αηγχπηνπ, πξνηνχ εθηακηεπζεί ε έθηε δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο απφ ην ΓΝΤ, αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξνζερνχο Ηνπλίνπ. 

Τέινο, θαηά δήισζε ηνπ Υπνπξγνχ, ε απφθαζε πεξί ηνπ εάλ ζα δεηεζεί απφ ην ΓΝΤ θαη 

λέν παθέην ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο πξφθεηηαη λα ιεθζεί 

ηνλ πξνζερή Ηνχιην, «κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ αηγππηηαθνχ ιανχ». 

 

Ο ΟΟΑ βειηηψλεη ηελ αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ 

Σε πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ρσξψλ φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (“Country Risk Classifications Index”), ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ 1.2.2019, ν ΟΟΣΑ 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 Τχπνο, ν ΟΟΣΑ απνδίδεη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθνχ / επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξφνδν πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ζηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηθέξεη 

βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα θαη δεκηνπξγήζεη επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Σχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ, ε αλαβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ φζνλ 

αθνξά ην επίπεδν θηλδχλνπ ρψξαο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηε ρψξα λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, αιιά θαη εκπνξηθέο ξνέο, απφ ηηο ρψξεο κέιε ηνπ. Σεκεηψλεηαη 

εμάιινπ φηη ν ΟΟΣΑ δεκνζίεπζε ζρεηηθά πξφζθαηα, ηνλ Οθηψβξην 2018, κειέηε κε 

ηίηιν “Private sector engagement 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 νηθνλνκηθή θαη θνηλνβνπιεπηηθή 

αληηπξνζσπεία, θαζψο θαη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απφ 40 εηαηξείεο, ππφ ηνλ 

νκνζπνλδηαθφ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Altmaier, 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 Υπνπξγφ θαη ηνλ Αηγχπηην Υπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. Όπσο 

αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, νη δχν Υπνπξγνί ππέγξαςαλ, ζην πιαίζην ηεο 

κηθηήο επηηξνπήο, θείκελν κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

εκπνξηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, επελδχζεσλ, 

ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο, κεηαθνξψλ, ππνδνκψλ, ηνπξηζκνχ θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ 

κε ηα κέιε ηεο γεξκαληθήο 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 πξφγξακκα 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 ππεξεζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο πξνζθάιεζε ηηο γεξκαληθέο 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf
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εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζή ηνπ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν αλαπηπμηαθφο δηάδξνκνο ηεο Γηψξπγαο Σνπέδ, ε αλνηθνδφκεζε 

λέσλ πφιεσλ, ηδηαίηεξα δε ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, ε βειηίσζε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ δπλακηθνχ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ραηξεηίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ αλακελφκελε επηζηξνθή ηνπ νκίινπ Mercedes-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 επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, πεηξνρεκηθψλ, 

ραιπβνπξγίαο, ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.    

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 4/2 έιαβε ρψξα δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ 

θφξνπκ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην γεξκαληθφ εκπνξηθφ επηκειεηήξην ζηελ Αίγππην, ζην 

νπνίν παξέζηεζαλ απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θα Nasr, ν Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ν 

Υπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla. Σχκθσλα 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 επηρεηξήζεηο 

γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ, θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο, ελέξγεηαο, βαξηάο θαη ειαθξηάο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη αγξνηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Τα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα επηθέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δειψζεηο 

ηνπ Υπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ν νπνίνο απέδσζε 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη 

Γεξκαλίαο, κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθήο 

βηνκεραλίαο. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθά ζηνηρεία, ν φγθνο ηνπ 

δηκεξνχο εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Γεξκαλίαο πιεζίαζε ηα $5 δηζ. θαηά ην 

παξειζφλ έηνο. 

Σεκεηψλεηαη ηέινο φηη, ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηεο γεξκαληθήο αληηπξνζσπείαο 

ζηελ Αίγππην, ζηηο 3/2 ε Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θα Nasr, καδί 

κε ηνλ Υπνπξγφ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Ghaffar θαη ην 

Γεξκαλφ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Altmaier, έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε 

δεκηνπξγία γεξκαληθνχ δηεζλνχο παλεπηζηεκίνπ (GIU) ζηελ ππφ θαηαζθεπή λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.  
  

Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Σχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Τχπνπ, ε ζέζε ηεο Αηγχπηνπ ζηελ 

εηήζηα θαηάηαμε ηνπ ακεξηθαληθνχ παλεπηζηεκίνπ Yale φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Environmental Performance Index – EPI) βειηηψζεθε ην 2018 θαηά 

ζπλνιηθά 38 ζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο θαηέιαβε ηελ 66
ε
 ζέζε έλαληη ηεο 

104
εο

 ην 2017, κεηαμχ 180 ρσξψλ, κε 61,21 κνλάδεο ζε θιίκαθα απφ ην 0 (ρεηξφηεξε 

επίδνζε) έσο ην 100 (βέιηηζηε επίδνζε). Ζ Αίγππηνο θαηεηάγε ζηελ 70
ε
 ζέζε φζνλ 

αθνξά ηα ζπλνιηθά επίπεδα πγείαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 67
ε
 ζέζε φζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα δσηηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο, ελψ θαηέιαβε ηελ 32
ε
 ζέζε –θαζφινπ 

άζρεκε- αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά επίπεδα πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, παξά ηα 

πςειφηαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα επίπεδά ηεο παξνπζίαο κηθξνζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα. 

 

Ζ Αίγππηνο επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ  

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Φεβξνπαξίνπ, 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 πξνβνχλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά 

θξαηηθά ρξεφγξαθα. Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Τχπνο αλέθεξε πσο ε αηγππηηαθή 
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θπβέξλεζε ζηνρεχεη, έσο ηνλ πξνζερή Ηνχλην, λα νξηζηηθνπνηήζεη ζπκθσλία κε ηνλ 

εδξεχνληα ζηηο Βξπμέιιεο δηεζλή θνξέα δηαρείξηζεο θαη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ 

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 ηδξπκάησλ, φπσο έσο ηψξα.    

 

Μηθηή επηηξνπή νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Βνπιγαξίαο 

Τελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σφθηα ε πξψηε ζπλάληεζε ηεο κηθηήο 

δηππνπξγηθήο επηηξνπήο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη 

Βνπιγαξίαο. Τεο κηθηήο επηηξνπήο ζπκπξνήδξεπζαλ, απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ε 

Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θα Nasr θαη απφ βνπιγαξηθήο ν 

Υπνπξγφο Γεσξγίαο, Τξνθίκσλ & Γαζψλ θ. Porodzanov. Σχκθσλα κε ην θξαηηθφ 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 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 πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζην πεξηζψξην ηεο κηθηήο επηηξνπήο, ε 

Υπνπξγφο θα Nasr πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο βνπιγαξηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πξνβάιινληάο ηνπο ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ Αίγππην, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δψλε ηεο Γηψξπγαο Σνπέδ, 

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 Υπνπξγφ Γεσξγίαο κλεκφλην δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, κε έκθαζε ζηνλ ππνθιάδν ηεο αγξνηηθήο ηερλνινγίαο 

(πεξηιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ δξάζεηο ζπλεξγαζίαο ζηελ θηελνηξνθία, ηελ 

παξαγσγή πνπιεξηθψλ, ηε γελεηηθή βειηίσζε δψσλ, ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ, ηελ 

παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηε γεσξγία, ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ ζηα θπηά). Τέινο, φπσο αλέθεξε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζην 

πιαίζην ηεο κηθηήο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο, ν Βνχιγαξνο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. 

Karanikolov εθζείαζε ην πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ιέγνληαο φηη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ελζαξξχλεη 

ελδηαθεξφκελεο βνπιγαξηθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο 

θιάδνπο βηνκεραλίαο, ππεξεζηψλ, θαηαζθεπψλ, ηνπξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο.      

 

Μεγάιε θάκςε θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο 

Σχκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο παξνπζίαζε κεγάιε θάκςε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019, θζάλνληαο ην 

ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην Γεθέκβξην 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. Τν 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 4
ν
 ηξίκελν 2018 

Σχκθσλα κε δήισζε ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ 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 
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2017. Σχκθσλα δε κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο 

αλεξγίαο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 9,9%. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Καηά 13,3% απμήζεθε ην Γεθέκβξην 2018 ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζηηο 3/2, 

ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λφκηζκα, 

ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, 

απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 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. Σεκεηψλεηαη πάλησο φηη ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο, δεδνκέλνπ φηη 

απηή είρε απμεζεί –ζε εηήζηα βάζε- θαηά 15,4% ηνλ Οθηψβξην θαη θαηά 14,04% ην 

Ννέκβξην 2018. 

 

ε άλνδν νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ παξαηεξήζεθε αμηφινγε αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, κε ην χςνο ηνπο λα ππεξβαίλεη 

ηα $12 δηζ., έπεηηα απφ ηελ πνξεία κείσζεο πνπ απηέο είραλ αθνινπζήζεη μεθηλψληαο 

απφ ηνλ παξειζφληα Απξίιην (ζηα $23 δηζ.), έσο ηνλ Οθηψβξην (ζηα $14 δηζ.) θαη ην 

Γεθέκβξην 2018 (ζηα $11,5 δηζ.). Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο θαηαγξάθεθε πνξεία «επηζηξνθήο» ησλ μέλσλ επελδπηψλ 

ζηνπο αηγππηηαθνχο ηίηινπο ρξένπο, νη νπνίνη απνιακβάλνπλ ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο 

κεηαμχ ησλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ –κεηά ηελ Αξγεληηλή- ελέρνληαο ζαθψο 

ρακειφηεξν ξίζθν. Δπηπιένλ, θαηά ηηο εθηηκήζεηο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ε 

πξφζθαηε αχμεζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο γηα αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη 

πηζαλφλ απνηέιεζκα ηεο αλακνλήο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επελδπηψλ φηη ε Κεληξηθή 

Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ, 

δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ εγρψξηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Σεκεηψλεηαη πάλησο φηη ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν Υθππνπξγφο 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 Ννέκβξην 2018 (Κεληξηθή Σξάπεδα) 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 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. Σχκθσλα 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 ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ζε 

EGP3,159 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP3,142 ηξηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018.    
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο Γηψξπγαο νπέδ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2019/20 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο 

Σνπέδ, 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 ηζηνξία ηεο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ, θπξίσο ζε αλάπηπμε ππνδνκψλ. Καηά ηνλ θ. Mamish, ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
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(2017/18), ε Αξρή πέηπρε θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ EGP1,631 δηζ., απμεκέλα θαηά 

EGP332 εθαη. έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17 (EGP1,299 δηζ.). Σε φ,ηη αθνξά ηα 

ζπλνιηθά έζνδα ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο Σνπέδ, 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 Τχπνο, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ε νινκέιεηα ηνπ 

αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ 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 θνξνιφγεζήο ηνπο. 

Σχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε αλακνλή 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. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Ο φκηινο Talaat Moustafa Group θνξπθαίνο real estate developer ην 2018 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Τχπνο, ν κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο 

φκηινο αλάπηπμεο αθηλήησλ Talaat Moustafa Group (TMG Holding) αλαθεξχρζεθε 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 επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Αίγππην, ζε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ σο άλσ 

έθδνζε. Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν φκηινο TMG 

ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, 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 επίπεδν ησλ EGP9,5 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017, ζε απηφ ησλ 

EGP18,3 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018.   

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Παξάηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ ειεθηξηζκνχ 

Όπσο δήισζε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ε 

θπβέξλεζε απνθάζηζε ηειηθά ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε 

ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, αληί ηνπ 

αξρηθνχ ζηφρνπ πνπ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. Ο θ. Shaker δηεπθξίληζε φηη ε 

ηξηεηήο παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμάιεηςεο ησλ επηδνηήζεσλ ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα απνθαζίζηεθε θπξίσο ιφγσ ησλ –πξνο ην ρεηξφηεξν- κεηαβνιψλ πνπ ππέζηε ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην. Σεκεηψλεηαη 

φηη ην ελδερφκελν παξάηαζεο ηνπ ελ ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμεηαδφηαλ απφ ηα κέζα 

ηνπ 2017. Καηά ηνλ Υπνπξγφ 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 ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο  

ζηνπο πνιίηεο. Σεκεηψλεηαη φηη ε πιένλ πξφζθαηε αχμεζε ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ζπλέβε ηνλ 

παξειζφληα Ηνχιην.  
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Τπνγξαθή ζπκθσλίαο γηα θαηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο γαηάλζξαθα 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (EETC) θαη ν εκηξαηηλφο επελδπηηθφο φκηινο Al Nowais Investments, κε έδξα 

ην Άκπνπ Νηάκπη, ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην γαηάλζξαθα, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $4 

δηζ., ζηελ πεξηνρή Oyoun Musa, ζην Νφηην Σηλά. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε παξαγσγηθή 

ηζρχο 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 αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ειεθηξνπαξαγσγηθή 

ηζρχ 1,32 GW. Ο νηθνλνκηθφο Τχπνο 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 πξαγκαηνπνηεζεί επί ηε 

βάζεη ζρήκαηνο επηθαξπίαο δηάξθεηαο 25 εηψλ.  

 

Παξαγσγή 12,2 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Zohr ην 2018 

Σχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ κεγάινπ ξσζηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Rosneft, ν νπνίνο 

θαηέρεη κεξίδην 30% ηνπ νηθνπέδνπ παξαρψξεζεο Shorouk, εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη 

ην θνίηαζκα Zohr, ην ελ ιφγσ θνίηαζκα παξήγαγε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζπλνιηθά 12,2 

δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Καηά ηε Rosneft, ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2018, ε παξαγσγή απφ ην Zohr αλήιζε ζε 9,2 δηζ. θπβηθά κέηξα, ζρεδφλ 

ηξηπιαζηαζκέλε έλαληη ησλ 3,1 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ πνπ απηή είρε αλέιζεη θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 

Σχκθσλα 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 Ηνχιην, ην ελ ιφγσ θνίηαζκα απνηειεί 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξάγνληα «θιεηδί» γηα ηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ ζηε Μ. Αλαηνιή. Όπσο 

θαηαγξάθεηαη ζε ζεκαληηθά δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο 

κεξηδίνπ 10% ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Petroleum, ν φκηινο ΔΝΗ –ν νπνίνο είλαη 

απηφο πνπ αλαθάιπςε ην θνίηαζκα Zohr, εθρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά κεξίδηα 

ηνπ νηθνπέδνπ Shorouk πξνο ζπλεθκεηάιιεπζε ζηνπο νκίινπο British Petroleum, 

Rosneft θαη Mubadala- έρεη ππνγξάςεη ζεηξά ζπκθσληψλ ζε ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, γηα 

έξεπλα θαη αμηνπνίεζε εθεί θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, θεθαιαηνπνηψληαο θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν επί ησλ εμαηξεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη απνθέξεη ην θνίηαζκα 

Zohr. Θπκίδνπκε φηη, θαηφπηλ ηεο πψιεζεο πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 10% ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2018 ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Petroleum, ε ηξέρνπζα 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 ελέξγεηαο 

Σχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Τχπνπ, ν θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan 

Allam θαη ν ελεξγεηαθφο φκηινο TAQA Arabia (ζπγαηξηθφο ηνπ επελδπηηθνχ νκίινπ 

Qalaa Holdings) νινθιήξσζαλ πξφζθαηα ην έξγν θαηαζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθήο 

κνλάδαο απφ ειηαθέο πεγέο ζην ζπγθξφηεκα Benban ζηελ Άλσ Αίγππην, παξαγσγηθήο 

ηζρχνο 50 MW θαη επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1,35 δηζ., ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ 

ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο θαη 

ηελ Asian Infrastructure Investment Bank. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε κνλάδα, ε νπνία 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ 

ηηκψλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (“Feed-in-Tariff” Program), πξφθεηηαη ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα λα ζπλδεζεί κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. 
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Ο θιαδηθφο Τχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ν εγρψξηνο ελεξγεηαθφο φκηινο Infinity Solar 

βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε δχν δηεζλείο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο έσο $1,2 δηζ. γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ 

projects αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηζρχνο 

1.400 MW (1.000 MW απφ αηνιηθέο θαη 400 MW απφ ειηαθέο πεγέο). Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, ε Infinity Solar έρεη αηηεζεί ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηηο ΑΠΔ (NREA) λα 

ηεο δηαηεζεί γε ζηνλ Κφιπν Σνπέδ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Minya, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζεη ηα ζθνπνχκελα projects.  

Τέινο, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε NREA μεθίλεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ λα 

εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ελεξγεηαθνί φκηινη Siemens 

Gamesa Renewable Energy(γεξκαλν-ηζπαληθή θνηλνπξαμία), Vestas (Γαλία) θαη Senvion 

(Γεξκαλία) γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 250 MW, θφζηνπο €260 

εθαη., ζηνλ Κφιπν Σνπέδ. 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Απμεκέλνο ν φγθνο δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ην 1
ν
 ηξίκελν 2018/19 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ 

(CBE), ν φγθνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Σεπη. 2018) εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 14% ζε 

εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $23,46 δηζ. έλαληη $20,59 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, θαηά ηελ ελ ιφγσ 

πεξίνδν, 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 νηθνλνκηθνχ έηνπο 

θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ε Κίλα (δηκεξήο φγθνο εκπνξίνπ $1,64 δηζ.), 

νη ΖΠΑ (φγθνο εκπνξίνπ $1,52 δηζ.), ε Σ. Αξαβία (φγθνο εκπνξίνπ $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 Αηγχπηνπ-Κίλαο ην 2018 (θηλεδηθά 

ζηνηρεία) 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ησλ θηλεδηθψλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ν 

φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Κίλαο θαηά ην παξειζφλ έηνο παξνπζηάζηεθε 

απμεκέλνο θαηά 27,7% έλαληη ηνπ 2017, αλεξρφκελνο ζε $13,8 δηζ. Οη θηλεδηθέο 

εμαγσγέο πξνο ηελ Αίγππην 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. Σχκθσλα εμάιινπ κε αηγππηηαθά ζηνηρεία έηνπο 

2017, ε Κίλα θαηαιακβάλεη ηελ 21
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ 

Αίγππην, κε ζσξεπηηθή αμία θηλεδηθψλ επελδχζεσλ χςνπο $600 εθαη. ζε 1.320 

επελδπηηθά projects, ελψ βξίζθεηαη ζηελ έλαηε ζέζε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 

πξνειεχζεσλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ κε πξννξηζκφ ηελ Αίγππην.    

 

Απμεκέλεο νη εγρψξηεο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ην 2018 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (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 ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

ηεο ιίξαο ζην ηέινο ηνπ 2016. Οη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ ην 

2018 απμεκέλεο 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%. Τέινο, νη πσιήζεηο θνξηεγψλ εκθαλίζηεθαλ ην 

2018 απμεκέλεο θαηά 36%, θζάλνληαο ηηο 32.000 κνλάδεο.  
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Πξνεδξηθή έγθξηζε ζπκθσλίαο Αηγχπηνπ-Ρσζίαο γηα ίδξπζε βηνκεραληθήο δψλεο 

Σηηο 23/1 δεκνζηεχζεθε ζηελ αηγππηηαθή επίζεκε εθεκεξίδα ην δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 

420/2018, δηα ηνπ νπνίνπ ν Πξφεδξνο ηεο ρψξαο, θ. Al Sisi, ελέθξηλε ηε δηκεξή ζπκθσλία 

γηα ηε δεκηνπξγία ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη 

Σαΐλη, εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο Σνπέδ, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο 

$7 δηζ., πνπ είρε ππνγξαθεί ζηε Μφζρα ζην ηέινο Μαΐνπ 2018. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή 

δψλε αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ε νπνία ζα 

δηαηίζεηαη ζηνπο επελδπηέο κε θαζεζηψο επηθαξπίαο. Τα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

ην ξσζηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν Russian Direct Investment Fund (RDIF), θαζψο θαη 

απφ αηγππηηαθνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζα ιάβεη 

ρψξα ζε ηξεηο θάζεηο, πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ 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 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 

Τχπνο, ν ξσζηθφο φκηινο industrial developers “Technopolis Moscow” αλακέλεηαη πξνο 

ηα κέζα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα παξαδψζεη ζηελ Αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο 

Γηψξπγαο Σνπέδ ζπλνιηθφ ζρέδην (“master plan”) γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο.      

 

 


