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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (11-18/3/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην επηάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ επηακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 

αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 4,2% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP222,5 δηζ.), έλαληη πνζνζηνχ 4,9% ηνπ 

ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ην ζεκεησζέλ ζην πξψην επηάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

αλήιζε ζε 0,5% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP24 δηζ.), έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ηεο ηάμεσο 

ησλ EGP13 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν επηάκελν 2017/18. Σα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα 

απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2018/19 θαη αλήιζαλ ζε EGP456,5 δηζ., ελψ νη 

δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 19% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 

EGP678,4 δηζ. Σα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο 

ηνπ 22,2% θαη αλήιζαλ ζε EGP356,6 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2018/19, ελψ νη 

θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο απμήζεθαλ θαηά 11,4% θαη γηα κηζζνχο / ζπληάμεηο 

απμήζεθαλ θαηά 17,5%, αληίζηνηρα.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Σν αηγππηηαθό θνηλνβνύιην εγθξίλεη λέα λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ 

θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε λνκνζρέδην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην νπνίν 

πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή ηε δηελέξγεηα κε ειεθηξνληθά κέζα, φισλ ησλ πιεξσκψλ ησλ 

λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο πξνο ζρεηηδφκελνπο 

κε απηέο ζπγαηξηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξείεο, πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο. Ζ λέα 

λνκνζεζία απαηηεί επίζεο ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ ηεισλεηαθψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη ησλ αγνξψλ 

κεηνρψλ ή ησλ πιεξσκψλ ζπκκεηνρψλ ζε δεκφζηεο πξνζθνξέο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη 

ζε επελδπηηθά ηακεία. 

Θπκίδνπκε φηη πξνο ην ηέινο ηνπ 2018, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην είρε 

αλαγγείιεη φηη απφ ην μεθίλεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξάηνπο, αζρέησο κεγέζνπο αμίαο ηνπο, ζα δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά, ελψ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε πσο ζα θαηαζηήζεη 

ππνρξεσηηθέο ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ πξνο 

ην θξάηνο, χςνπο άλσ ησλ EGP500, απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

ε αλώηαην δηεηίαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ε αηγππηηαθή ιίξα 

ηα κέζα Μαξηίνπ ζπλερίζηεθε –γηα έβδνκε εβδνκάδα- ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο, κε ηε ιίξα λα θζάλεη ζην αλψηαην ζεκείν ηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία 

έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 17/3 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

Αηγχπηνπ (CBE), αλήιζε ζε 17,34 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 17,39 ιηξψλ αλά δνιιάξην 

ζηηο 10/3.  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Ιαπσληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην (10-12/3/2019) 

Καηά ην δηάζηεκα 10-12/3, πςεινχ επηπέδνπ ηαπσληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 50 

νκίισλ απφ ηνπο θιάδνπο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ραιπβνπξγίαο, ηξαπεδψλ, αζθαιεηψλ, 

ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, logistics, βηνκεραλίαο θαη θαηαζθεπψλ, 

ππφ ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (JETRO) θαη αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο (JICA) επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαληήζεσλ κε θνξπθαίνπο αμησκαηνχρνπο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη 

εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηαπσληθψλ 
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επηρεηξήζεσλ ζηελ 11
ε
 ζχλνδν ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έιαβε 

ρψξα ζην Κάηξν, ζηηο 11/3. Ζ ηαπσληθή αληηπξνζσπεία πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο 

ηφζν κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, φζν θαη κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη ηνπο 

Τπνπξγνχο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. 

Nassar θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Maait. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ ζηηο 11/3, ν ηαπσληθφο νξγαληζκφο 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (JETRO) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην αηγππηηαθφ 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, κε αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνπο 

θιάδνπο εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο. Δπίζεο, ππεγξάθε κλεκφλην κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαη ηεο Japan Bank for International Cooperation 

(JBIC), κε ζθνπφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ 

Αίγππην, ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην 2022. ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ, ν 

Ηάπσλαο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Noke εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ πιεζψξαο ηαπσληθψλ 

νκίισλ λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ Αίγππην, θαη δε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ππνδνκψλ πνπ εμειίζζνληαη ζηε 

ρψξα. Απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε ηαπσληθψλ 

επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ζηε δεκηνπξγία ηαπσληθήο 

βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο 

εθπαίδεπζεο, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. εκεηψλεηαη 

φηη, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ηξέρνλ χςνο ηνπ stock ησλ 

ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $360 εθαη., έρνληαο ζεκεηψζεη άλνδν 

ηεο ηάμεσο ηνπ 74% ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Όπσο ζεκείσζε ν 

αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Nissan έρεη ήδε 

μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε αληηθείκελν ηνπο φξνπο 

δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηε ρψξα. 

Ο θ. Noke πξνζθάιεζε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi λα παξαζηεί ζηε ζχλνδν 

θνξπθήο ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ 

Osaka ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ηαπσλίαο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 

Δπηπιένλ, νη Αηγχπηηνη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη παξφηξπλαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ηαπσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθφξκα ηεο επηθείκελεο 

–ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ- δηεζλνχο δηάζθεςεο ηνπ Σφθπν γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ 

Αθξηθή (7
th

 Tokyo International Conference on African Development -TICAD7, ζα ιάβεη 

ρψξα ζηε Yokohama ζην δηάζηεκα 28-30/8/2019), πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην 

δηάινγν κε ηα αθξηθαληθά θξάηε θαη λα απμήζνπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο δηείζδπζε ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν. Υσξηζηέο αλαθνξέο έγηλαλ εμάιινπ ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε 

Ηαπσλία ζηε θεηηλή αηγππηηαθή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, σο «νρήκαηνο» γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή, θαζψο επίζεο θαη ζην ππφ 

δεκηνπξγία λέν κεγάιν αξραηνινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian Museum”), 

πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα νινθιεξσζεί ην έηνο 2020, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA). 

 

Γεύηεξε ζηνλ αξαβηθό θόζκν ε Αίγππηνο ζε πξνζέιθπζε επελδύζεσλ από κεγάιν 

λνξβεγηθό θξαηηθό αλαπηπμηαθό ηακείν 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, πνπ βαζίζηεθαλ ζε 

εηήζηα έθζεζε γηα ην 2018 ηνπ κεγάινπ λνξβεγηθνχ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ 

“Government Pension Fund Global”, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θαηαηάζζεηαη ζηε 

δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, απφ ηελ άπνςε ηνπ 

βαζκνχ πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην ελ ιφγσ ηακείν. πγθεθξηκέλα, ην 

χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη επελδχζεη ην λνξβεγηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλεξρφηαλ ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε $428 εθαη., έλαληη 

θεθαιαίσλ $1,04 δηζ. πνπ ην ηακείν έρεη επελδχζεη ζην ζανπδαξαβηθφ ρξεκαηηζηήξην. 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη επελδχζεηο ηνπ κεγάινπ λνξβεγηθνχ ηακείνπ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 19% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεψλ ηνπ ζηηο 



3 

 

ρξεκαηαγνξέο αξαβηθψλ ρσξψλ, ελψ εθείλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ 

ΖΑΔ αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα πνζνζηά 47% θαη 15,6%. Απφ πιεπξάο αξηζκνχ 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ κεγάινπ λνξβεγηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, κε 

56 ζπλνιηθά εηαηξείεο, έλαληη 44 εηαηξεηψλ απφ ηε . Αξαβία, πνπ θαηαιακβάλεη ηε 

δεχηεξε ζέζε. Ωο ζεκαληηθφηεξνη αηγππηηαθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ζηνπο νπνίνπο έρεη 

επελδχζεη ην λνξβεγηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν, αλαθέξνληαη νη Elsewedy Electric θαη 

Talaat Moustafa Group, κε επελδπζέληα λνξβεγηθά θεθάιαηα $58 εθαη. θαη $35 εθαη. ζην 

ηέινο ηνπ 2018, αληίζηνηρα. 
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

CAPMAS: ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18 θαηαζθεπάζηεθαλ 326.263 θαηνηθίεο 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 

(CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή 

ζπλνιηθά 326.263 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κε ζπλνιηθφ χςνο 

επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ πνπ ππεξέβε ην επίπεδν ησλ EGP106,8 δηζ. Πην αλαιπηηθά, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε 221.187 θαηνηθίεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο EGP77,3 δηζ., ελψ 

ν δεκφζηνο ηνκέαο θαηαζθεχαζε 105.076 θαηνηθίεο, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο 

EGP29,5 δηζ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, κεηαμχ ησλ νινθιεξσζεηζψλ 

νηθηζηηθψλ κνλάδσλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν θαηνηθίεο ρακεινχ θφζηνπο, φζν θαη 

θαηνηθίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηα, θαζψο θαη πνιπηειείο 

θαηνηθίεο (νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη θαη’ εμνρήλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο παξάηαζεο πεξηόδνπ παξαρώξεζεο γεξκαληθνύ νκίινπ DEA 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν γεξκαληθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο DEA (Deutsche Erdoel AG), ν νπνίνο εδξεχεη ζην Ακβνχξγν θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ -45 έηε- ζηελ Αίγππην, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ EGPC, δηα ηεο νπνίαο παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο 

παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηηο πεξηνρέο Ras Badran θαη Khaleeg El Zeit ζηνλ Κφιπν νπέδ. Καηά ηνλ Σχπν, ε 

ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ 

παξαρψξεζεο γηα ηα θνηηάζκαηα ηεο DEA ζηελ Αίγππην, έσο ην έηνο 2027. χκθσλα κε 

ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν φκηινο DEA 

αλακέλεηαη λα πξνβεί ζε επελδχζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ $20 εθαη. ζηα σο άλσ δχν 

θνηηάζκαηα, ελψ εθηηκάηαη πσο απηφο ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο 

ζπλνιηθνχ χςνπο $700 εθαη. ζηελ Αίγππην θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο. 

 

Πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνύ από ηε . Αξαβία γηα ην έξγν ειεθηξηθήο 

δηαζύλδεζεο κε ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαξηίνπ, ε ζανπδαξαβηθή 

θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηνλ πξνζερή Ηνχλην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα 

ηελ απφ πιεπξάο ηεο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηελ Αίγππην. 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί 

πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ 

φιν ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο 

εκβέιεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία . Αξαβίαο, Ηνξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπμηαθνχ έξγνπ 

“NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – επηρεηξεκαηηθή δψλε ζπλνιηθήο έθηαζεο 

26.500 ηεηξ. ρικ. ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ), 

εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $500 δηζ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν επαλαζρεδηαζκφο 

ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο, έρεη πξνθαιέζεη 

ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο, απφ ην επίπεδν 

ησλ $1,6 δηζ. πξνεγνπκέλσο, ζε απηφ ησλ $2,5 δηζ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη νινθιεξψζεη ηνπο απφ πιεπξάο ηνπ 
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δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ κε ηε 

. Αξαβία, κε πξννπηηθή λα μεθηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ζε ζπκθσλία θαη ζπληνληζκφ κε ηε ζανπδαξαβηθή πιεπξά. Καηά ηνλ 

αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη φκηινη Alstom, ABB θαη Siemens έρνπλ ππνβάιεη 

πξνζθνξέο ζην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηνπνηεζεί. 

 

Ο Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ ζε δηεζλή ελεξγεηαθή δηάζθεςε ζην Υηνύζηνλ 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Μαξηίνπ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηε θεηηλή δηεζλή ελεξγεηαθή δηάζθεςε πςεινχ 

επηπέδνπ CERAWeek, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ ακεξηθαληθφ 

φκηιν HIS Markit ζην Υηνχζηνλ ησλ ΖΠΑ θαη ζπγθεληξψλεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ. Ο νηθνλνκηθφο 

Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ θ. El-Molla κε ηνλ Ακεξηθαλφ Τπνπξγφ 

Δλέξγεηαο θ. Perry θαζψο θαη κε ηνλ Βνεζφ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, αξκφδην γηα 

ελεξγεηαθά ζέκαηα, θ. Fannon, θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ λα 

αλαδείμεη ην ξφιν πνπ πξνζδνθά λα δηαδξακαηίζεη ε Αίγππηνο σο πεξηθεξεηαθφο 

ελεξγεηαθφο θφκβνο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζε ζπλνκηιίεο ηνπ θ. El-Molla κε ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ κεγάισλ πεηξειατθψλ / ελεξγεηαθψλ νκίισλ ExxonMobil, Chevron, 

Apache, Noble Energy, Schlumberger θαη BP, θαζψο θαη ζηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Halliburton γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ αηγππηηαθφ πεηξειατθφ 

θιάδν. 

 

Μηθξέο εηδήζεηο από ηνλ αηγππηηαθό θιάδν θπζηθνύ αεξίνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ 

(EGAS) πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ηε δηάζεζε ζην εμσηεξηθφ ηεζζάξσλ θνξηίσλ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ηνλ πξνζερή Απξίιην, ελψ αλακέλεηαη λα 

δηαζέζεη επίζεο ηέζζεξα θνξηία ην Μάην θαη αθφκε ηξία ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο. Σα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο ε Αίγππηνο θαζίζηαηαη εθ λένπ εμαγσγέαο 

θπζηθνχ αεξίνπ, έπεηηα απφ πεξίνδν πεληαεηίαο πνπ ε ρψξα ρξεηαδφηαλ λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο κε εηζαγσγέο. 

Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ ζηηο 14/3 φηη ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ 

αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, εληφο ηνπ θνηηάζκαηνο 

Noor ζηα αλνηθηά βνξείσο ηνπ ηλά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θξέαξ “Nour-1 New Field 

Wildcat”, ην νπνίν δηαλνίρζεθε ζε βάζνο 5.914 κέηξσλ. εκεηψλεηαη φηη ην θνίηαζκα 

Noor βξίζθεηαη ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο Shorouk ζηε Μεζφγεην, γεηηνληθά ηνπ 

κεγάινπ θνηηάζκαηνο Zohr. Ζ ENI δηαζέηεη κεξίδην 40% ηνπ θνηηάζκαηνο Noor, 

αθνινπζνχκελε απφ ηνπο νκίινπο BP θαη Mubadala Petroleum πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα 

25% θαη 20% αληίζηνηρα, ελψ κεξίδην 15% θαηέρεη ν αηγππηηαθφο φκηινο Tharwa 

Petroleum. 

Σέινο, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla δήισζε ζηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν ζηηο 

16/3, φηη ε κνλάδα πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Idku αλακέλεηαη λα 

θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο εμαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο έσο ηνλ πξνζερή Ηνχλην, κε ηηο 

εμαγσγέο λα αλέξρνληαη ζε 1,13 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη ηξέρνληνο επηπέδνπ 

εμαγσγψλ 800 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα εμαηξεί ηηο εηζαγσγέο νξηζκέλσλ βαζηθώλ ηξνθίκσλ από 

παιαηόηεξν ζπλαιιαγκαηηθό πεξηνξηζκό   

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE) εμαίξεζε γηα έλα έηνο –έσο ηηο 15/3/2020- ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ, μεξψλ θαζνιηψλ, 

θαθψλ θαη θνπθηψλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο, απφ πιεπξάο ησλ εγρψξησλ 

εηζαγσγέσλ, ηνπ ηζφπνζνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, κέηξν 
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πνπ είρε επηβιεζεί θαη ίζρπε απφ ην έηνο 2015, επνρή θαηά ηελ νπνία ε Αίγππηνο 

αληηκεηψπηδε έληνλα πξνβιήκαηα έιιεηςεο ζπλαιιάγκαηνο. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 2015 απαηηνχζε απφ ηνπο εγρψξηνπο εηζαγσγείο λα θαιχπηνπλ εμ 

νινθιήξνπ ζε ζπλάιιαγκα ηελ αμία ησλ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ πνπ αλνίγνληαλ ζηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο, αθξηβψο 

θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αλνίγκαηνο απηψλ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ, «ε άξζε ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ αλακέλεηαη λα άξεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ εηζαγσγέσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ 

θαη νζπξίσλ, κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ ηελ εμνηθνλφκεζε εγρψξησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ –αξθεηά πδξνβφξν- θαιιηέξγεηά ηνπο».       

 

ηνπο 514 ρηι. ηόλνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εζπεξηδνεηδώλ από ην μεθίλεκα ηεο 

θεηηλήο πεξηόδνπ ζπγθνκηδήο 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, απφ ην 

μεθίλεκα ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο θαη εμαγσγψλ θξνχησλ & ιαραληθψλ, νη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ έρνπλ αλέιζεη ζε 514 ρηι. ηφλνπο. εκεηψλεηαη φηη, 

ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε δηαςεχζεη θεκνινγία πεξί 

πηψζεο ησλ εμαγσγψλ εζπεξηδνεηδψλ θαηά ην 2018, δηεπθξηλίδνληαο φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηέο θαηέγξαςαλ αχμεζε πιεζηάδνληαο ηνπο 1,7 εθαη. ηφλνπο, κε 

απνηέιεζκα ε Αίγππηνο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εμαγσγέσλ 

εζπεξηδνεηδψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.   

 

Η Αίγππηνο εθαξκόδεη λέεο πξνδηαγξαθέο & ειέγρνπο γηα εηζαγόκελν ειηαθό 

εμνπιηζκό 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

έζεζε ζε ηζρχ πεξζηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δηα ηεο νπνίαο 

θαζηεξψλνληαη λέεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηνλ εηζαγφκελν εμνπιηζκφ 

παξαγσγήο / αμηνπνίεζεο ειηαθήο ελέξγεηαο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, ειηαθά θχηηαξα). 

χκθσλα κε ην λέν θαζεζηψο, ε δηελέξγεηα ειέγρσλ επί ησλ εηζαγφκελσλ θνξηίσλ 

ειηαθνχ εμνπιηζκνχ ζα θαηαζηνχλ ππνρξεσηηθνί απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηνπο εηζαγσγείο θαη ηνπο μέλνπο εμαγσγείο 

λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. Όπσο ζεκείσζαλ εμάιινπ εγρψξηα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εγρψξηνη εηζαγσγείο πξφθεηηαη λα επηβαξπλζνχλ κε 

πξφζζεηα ηέιε, κέγηζηνπ χςνπο έσο   EGP40.000 αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην, ηα νπνία ζα 

ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγνχληαη επί ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε απηψλ πξνο ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ρνξεγεζεί ζε απηά ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

ηα $3,87 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ην Γεθέκβξην 2018  

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), 

ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 14,1% ζε εηήζηα βάζε 

ην Γεθέκβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $3,87 δηζ. έλαληη $3,39 δηζ. ην Γεθέκβξην 2017. Οη 

εμαγσγέο απμήζεθαλ ην Γεθέκβξην 2018 θαηά 2,1% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην 

επίπεδν ησλ $2,57 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 9%, θζάλνληαο ηα $6,44 δηζ. 

Θπκίδνπκε φηη ην Ννέκβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο είρε 

θαηαγξάςεη αχμεζε θαηά 8,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,78 δηζ., έλαληη $3,47 

δηζ. ην Ννέκβξην 2017.  

 

Τπνπξγόο Γεσξγίαο: ε Αίγππηνο πξώηε ζηελ παξαγσγή ςαξηώλ ζηελ Αθξηθή 

ε πξφζθαηε δήισζή ηνπ ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, ν 

Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu Steit αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ εηήζηα παξαγσγή ςαξηψλ, θαζψο θαη 

ζηελ έβδνκε ζε παγθφζκην επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ςαξηψλ απφ 

εγθαηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Abu Steit, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο 
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πξνγξακκαηίδεη έξγα θαζαξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζηε ιίκλε Manzala –πιεζίνλ ηνπ Πνξη αΐλη- ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία 

ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. Καηά ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, ην 75% πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο ςαξηψλ πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ελψ ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο ζηνρεχεη λα επεθηείλεη θαηά ηα πξνζερή έηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 

αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ην έηνο 2020 ε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 2,3 εθαη. ηφλνπο 

ςαξηψλ.  

 

Απόθαζε γηα αύμεζε ησλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο ξπδηνύ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο πξνγξακκαηίδεη ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ξπδηνχ θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (Μάηνο-επηέκβξηνο 2019) 

ζην επίπεδν ησλ 1,1 εθαη. feddans, έλαληη 820 ρηι. feddans θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή 

πεξίνδν, κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ απφ 

ην εμσηεξηθφ. Θπκίδνπκε φηη ηνλ Ηαλνπάξην 2018, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε 

απνθαζίζεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθηάζεσλ ξπδνθαιιηέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ 724,2 ρηι. 

feddans, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελψ αξγφηεξα, ην Μάην 2018, αλέβαζε 

ειαθξψο ηηο επηηξεπφκελεο εθηάζεηο ξπδνθαιιηέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ 820 ρηι. feddans. 

 

Άλνδνο ησλ εμαγσγώλ από ηηο βηνκεραληθέο δώλεο QIZ ην 2018 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηδφκελα ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ απφ ηηο βηνκεραληθέο 

δψλεο QIZ (Qualified Industrial Zones, πξφθεηηαη γηα ειεχζεξεο «κεηθηέο» βηνκεραληθέο 

δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι, νη νπνίεο δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα 

ζηηο ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ 

εηζξνέο ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ 10,5%) απμήζεθαλ θαηά 

17% ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζε $878 εθαη., έλαληη $751 εθαη. ην 2017. εκεηψλεηαη φηη 

ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα έηνηκα ελδχκαηα απνηεινχλ ην 98% ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απφ ηηο δψλεο QIZ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ –απαιιαγκέλσλ απφ δαζκνχο- αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απφ ηηο δψλεο 

QIZ πξνο ΖΠΑ, απφ ην έηνο 2004 νπφηε θαη ππεγξάθε ε ζρεηηθή ζπκθσλία, αλέξρεηαη ζε 

$9,7 δηζ.          

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Μέηξν ελίζρπζεο ηεο εγρώξηαο ραιπβνπξγίαο από ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο 

ε κία πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο, ε νπνία πιήηηεηαη εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα απφ νμχηαην δηεζλή αληαγσληζκφ θαη ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν 

παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο εμέδσζε πνιχ πξφζθαηα ην δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 186/2019, ην νπνίν 

πξνβιέπεη φηη απφ ηνχδε ζα επηηξέπνληαη νη εηζαγσγέο ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ 

ζηδήξνπ (iron pellets) κφλνλ απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

βηνκεραληθή άδεηα παξαγσγήο. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ην ελ ιφγσ κέηξν ζηνρεχεη λα 

αλαθνπθίζεη ηελ εγρψξηα ραιπβνπξγία, κεηψλνληαο ηηο ππεξβάιινπζεο εηζαγσγέο pellets 

ζηδήξνπ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θαηάζηαζε αζθπθηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ράιπβα. Καηά ηηο εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ην ελ ιφγσ κέηξν 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ αηγππηηαθψλ ραιπβνπξγηψλ, νη 

νπνίεο πάζρνπλ ζηελ παξνχζα θάζε απφ πςειά επίπεδα απνζεκάησλ εμαηηίαο ηεο 

χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη πξφζθαηα ζηελ αγνξά. Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, νη 

εξγνζηαζηαθέο ηηκέο εγρσξίσο παξαγφκελσλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ –φπσο νη ξάβδνη 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ν εληζρπκέλνο ράιπβαο ζε ζπεηξνεηδή κνξθή παξνπζηάδνπλ 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη θπκαίλνληαη πεξί ηηο EGP11.800 αλά 

ηφλν. χκθσλα επίζεο κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, νη κεγαιχηεξεο εγρψξηεο 
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ραιπβνπξγίεο έρνπλ απνθαζίζεη λα δηαζέηνπλ ζην εμήο ηελ παξαγσγή ηνπο απ’ επζείαο 

ζε εηαηξείεο real estate developers, ρσξίο ηε ρξήζε κεζαδφλησλ ('brokers”), κε ζηφρν λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ε 

αηγππηηαθή παξαγσγή ράιπβα θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,6%, ελψ ε Αίγππηνο 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξαγσγφ ράιπβα ζηνλ αξαβηθφ θφζκν (κε παξαγσγή 7,8 εθαη. 

ηφλσλ), κπξνζηά απφ ηε . Αξαβία (παξαγσγή 5,2 εθαη. ηφλσλ), ηα ΖΑΔ (παξαγσγή 3,2 

εθαη. ηφλσλ) θαη ην Καηάξ (παξαγσγή 2,6 εθαη. ηφλσλ).    

 

Δπηπηώζεηο εγρώξηαο εθζηξαηείαο «απνρήο από αγνξέο απηνθηλήησλ» επί ησλ ηηκώλ  

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, ε εγρψξηα εθζηξαηεία 

θαηαλαισηψλ ππέξ ηεο απνρήο απφ αγνξέο λέσλ απηνθηλήησλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

“Let it Rust”, ε νπνία μεθίλεζε πξνο ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έρεη πξνθαιέζεη ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ θαηά 42% ζε κεληαία βάζε ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη πηψζε ησλ 

εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ λέσλ απηνθηλήησλ, δεδνκέλνπ φηη νη έκπνξνη πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα πξνζπαζνχλ λα ηνλψζνπλ ηελ αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ε 

ελ ιφγσ «θακπάληα» κπνυθνηάδ ησλ αγνξψλ λέσλ απηνθηλήησλ εληάζεθε ηδηαίηεξα κε 

ηελ έιεπζε ηνπ λένπ έηνπο, πνπ επέθεξε κελ ηελ εμάιεηςε ησλ δαζκψλ φζνλ αθνξά ηα 

εηζαγφκελα απηνθίλεηα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε νπνία δελ ζπλνδεχηεθε σζηφζν απφ 

αλάινγεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ νρεκάησλ απφ ηνπο Αηγχπηηνπο 

εκπφξνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(Automotive Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ 

εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο ζην επίπεδν ησλ 11.460 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην 2019, έλαληη 

19.804 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην 2018, θαηά 10,8% απμεκέλεο σζηφζν έλαληη ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ 2018.         

 

Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο $169 εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή 

κεγάιεο κνλάδαο δάραξεο ζηελ Άλσ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ν εκηξαηηλφο φκηινο Al Ghurair, επηθεθαιήο 

νκάδαο επελδπηηθψλ νκίισλ απφ ηα ΖΑΔ, θαηέιεμε ζε ζπκθσλία εμάκελεο δηάξθεηαο, 

ζπλνιηθνχ χςνπο $169 εθαη. ($100 εθαη. θαη EGP1,2 δηζ.), κε θνηλνπξαμία έμη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (National Bank of Egypt, Qatar National Bank Al Ahli, 

Bank of Alexandria, Industrial Development Bank of Egypt, Suez Canal Bank, United 

Bank of Egypt), κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο κεγάιεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια (Canal Sugar 

Company), ζηελ πεξηνρή ηεο Minya ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $1 

δηζ. εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη 

θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ project, έσο φηνπ 

εμαζθαιηζηνχλ καθξνπξφζεζκεο πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $700 εθαη. απφ δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα. 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ έξγνπ, ην ζπλνιηθφ κεξίδην ησλ κε Αηγππηίσλ 

κεηφρσλ ζηε λέα βηνκεραληθή κνλάδα ζα θζάζεη ην επίπεδν ησλ $210 εθαη. Θπκίδνπκε 

φηη ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε επελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital Holding, ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ 

αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ National Bank of Egypt (NBE), είρε αξρηθά 

ζπκθσλεζεί ηνλ Ηαλνπάξην 2018 θαη πξνβιέπεη ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο έθηαζεο 181 ρηι. 

feddans γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεγάιεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1 εθαη. 

ηφλσλ. 
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Δγθαηλίαζε λέσλ εξγνζηαζίσλ ηνπ ηαπσληθνύ νκίινπ Sumitomo Electric 

χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ ζηα κέζα Μαξηίνπ, 

ν ηαπσληθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο Sumitomo Electric Wiring Systems εγθαηλίαζε 

πξφζθαηα –παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ θαο Nasr- δχν λέα εξγνζηάζηα ζηελ ειεχζεξε δψλε 

ηνπ Πνξη αΐλη, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $200 εθαη. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο Sumitomo Electric αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη επίζεο 

ζχληνκα λέα εξγνζηαζηαθή κνλάδα ηνπ, αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο, ζηελ πεξηνρή 

6
th

 of October, ε θαηαζθεπή ηεο νπνίαο μεθίλεζε πέξζη. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο 

Sumitomo Electric απαζρνιεί ζηελ Αίγππην πεξίπνπ 12.000 εξγαδφκελνπο, έρεη 

επελδχζεη θεθάιαηα άλσ ησλ EGP15 δηζ. θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Αίγππην σο εμαγσγηθή 

ηνπ βάζε πξνο ηηο αγνξέο ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Ρσζίαο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Γηνξηζκόο λένπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ από ηνλ Αηγύπηην Πξόεδξν 

ηηο 10/3, ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν εβδνκάδσλ απφ ηελ εκέξα ηνπ ηξαγηθνχ 

δπζηπρήκαηνο ζηνλ θεληξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Καΐξνπ (Ramses Station) ζηηο 

27/2 πνπ θφζηηζε ηε δσή ζε 22 αλζξψπνπο θαη νδήγεζε ηνλ κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγφ θ. 

Arafat ζε παξαίηεζε, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi –θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ 

ην θνηλνβνχιην- δηφξηζε λέν Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ ηνλ έσο ηψξα επηηπρεκέλν επηθεθαιήο 

ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θ. Kamel El Wazir. Ο θ. El Wazir είρε 

αλαιάβεη θαζήθνληα επηθεθαιήο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ ζην ηέινο ηνπ 

2015. Ζ νξθσκνζία ηνπ θ. El Wazir σο λένπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ έιαβε ρψξα ηελ 

επνκέλε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ζηηο 11/3. 

 

πκθσλίεο γηα δεκηνπξγία θέληξσλ logistics ζηηο πεξηθέξεηεο Qena & Gharbeya 

χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, πνιχ πξφζθαηα ν 

επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ITDA) θ. Ashmawy ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ηνλ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο Qena ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, θ. El Hagan, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θέληξνπ logistics ζηελ Άλσ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ην 

πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ην ελ ιφγσ θέληξν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ 

εηψλ, ζε έθηαζε 65.000 ηεηξ. κέηξσλ, κε θαζεζηψο επηθαξπίαο δηάξθεηαο 50 εηψλ, 

εθηηκψκελν χςνο επελδχζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ EGP2 δηζ. θαη εθηηκψκελε δεκηνπξγία 

πεξίπνπ 10.000 άκεζσλ θαη 20.000 έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληα 

κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ν θ. Ashmawy πξναλήγγεηιε 

ηελ εγθαηλίαζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξψηνπ θέληξνπ logistics ζηελ πεξηθέξεηα 

Gharbeya θαηά ηνλ πξνζερή Ηνχλην. Σν ελ ιφγσ θέληξν, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP7 δηζ., 

αλακέλεηαη λα «γελλήζεη» ζε πξψηε θάζε πεξί ηηο 15.000 ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα 

θζάζνπλ ηηο 40.000 φηαλ ην έξγν νινθιεξσζεί.       

   


