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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (11-18/5/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

ηα $96,6 δηζ. ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε $96,6 δηζ., έλαληη 

$93,13 δηζ. ην επηέκβξην 2018, απμεκέλν θαηά 3,7%. Σν αηγππηηαθφ εμσηεξηθφ ρξένο 

εκθαλίζηεθε εμάιινπ απμεκέλν θαηά 16,5% (ήηνη $13,7 δηζ.) έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2017 

($82,88 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην καθξνπξφζεζκν εμσηεξηθφ 

ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε $86,3 δηζ., απμεκέλν θαηά $1,4 δηζ. έλαληη 

ηνπ Γεθεκβξίνπ 2017, αληηπξνζσπεχνληαο ην 89,3% ηνπ ζπλνιηθνχ αηγππηηαθνχ εμσηεξηθνχ 

ρξένπο. Δπηπιένλ, ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2018 ζην επίπεδν ησλ $10,34 δηζ., έλαληη $11,13 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο CBE,  ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο απμήζεθε θαηά 24,2% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε $48,07 δηζ., έλαληη $38,7 δηζ. έλα ρξφλν 

λσξίηεξα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο αλαιχεηαη 

πεξαηηέξσ αθ’ ελφο ζε μέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά νκφινγα χςνπο $13,97 δηζ. 

θαη αθ’ εηέξνπ ζε δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ, χςνπο $34,1 δηζ.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σξηκεξήο ζπλάληεζε νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Αηγύπηνπ-Ινξδαλίαο-Ιξάθ 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Αηγχπηηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, ν Τπνπξγφο 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ζην πιαίζην πξφζθαηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Ηνξδαλία 

(Ακκάλ), πξαγκαηνπνίεζε εληαηηθέο ζπλνκηιίεο ηφζν κε ηνλ εθεί νκφινγφ ηνπ θ. Hammouri, 

φζν θαη κε ηνλ Ηξαθηλφ Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο & Οξπθηψλ θ. Al-Jubouri, κε αληηθείκελν ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηξηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ 

αλάπηπμεο πξνο ηνχην εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κεραληζκψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Οη ηξεηο Τπνπξγνί είραλ ηελ επθαηξία λα 

ζπδεηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο εγέηεο 

ηνπο θαηά ηελ ηξηκεξή ηνπο ζπλάληεζε θνξπθήο ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ζην Κάηξν. 

χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε έκθαζε απφ ηηο ηξεηο 

πιεπξέο δίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο 

(πεηξειαηαγσγνί, ειεθηξηθή δηαζχλδεζε), ππνδνκψλ, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

ην ηέινο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο, νη ηξεηο Τπνπξγνί εμέδσζαλ θνηλή δήισζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, δηα ηεο εμάιεηςεο κε δαζκνινγηθψλ 

εκπνδίσλ θαη ηεο πξνψζεζεο κηθηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

Σχπν, νη ηξεηο Τπνπξγνί εμέθξαζαλ ηε βνχιεζε ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο γηα νηθνδφκεζε 

επαθψλ θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

θαζψο θαη γηα ηξηκεξή ζπλεξγαζία πξνο ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθνδφκεζεο ηνπ 

Ηξάθ, ελψ επίζεο ζπκθψλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη ηεο 

ζηήξημεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ηήξημε ηνπ αηγππηηαθνύ θιάδνπ πγείαο από ηνλ ηηαιηθό ελεξγεηαθό όκηιν ΔΝΙ 

ηα κέζα Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ, ν 

νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ, κε αμηνζεκείσηε επηηπρία ζηελ Αίγππην, ππέγξαςαλ 

πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ηηαιηθήο ζηήξημεο θαη ηερλνγλσζίαο 

ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία ζα πεξηιάβεη ηνλ 

εμνπιηζκφ δχν κνλάδσλ νηθνγελεηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη 

αΐλη, ηε κεηεθπαίδεπζε αηγππηηαθψλ ηαηξηθψλ ζηειερψλ ζηελ Ηηαιία, θαζψο θαη ηελ 

απνζηνιή ηηαιηθψλ ηαηξηθψλ ζηειερψλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
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ζε εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν πγείαο ζηελ Αίγππην, φπσο θαη ηε κεηαθνξά ηηαιηθήο ηαηξηθήο 

ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ εγθαπκάησλ ζε αηγππηηαθά 

λνζνθνκεία, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εμνπιηζκφ δχν ηέηνησλ κνλάδσλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο Γθίδα θαη Πνξη αΐλη. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή πιεπξά απνζθνπεί ζηε 

ζηήξημε ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ην 

νπνίν έρεη μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη απφ ηνλ Ηνχιην 2018 ζηελ Αίγππην ζε πηινηηθή βάζε 

απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη αΐλη, κε πξννπηηθή λα επεθηαζεί έσο ην έηνο 2032 ζε 

νιφθιεξε ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα.        
 

Η Αίγππηνο ζπδεηά κε ηελ EBRD ηε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ» πόιεσλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, θα Fouad, 

ζπλαληήζεθε ζηηο 12/5 κε ηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ εθηειεζηηθή 

δηεπζχληξηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θα 

Heckman, θαζψο θαη ην δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην, θ. Hamza, κε 

αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ», πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πφιεσλ ζηελ Αίγππην. 

χκθσλα κε ηελ θα Heckman, «ε EBRD είλαη έηνηκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ, πξνηχπσλ πξάζηλσλ πφιεσλ ζε πηινηηθή βάζε, ζηηο 

πεξηθέξεηεο Καΐξνπ, Αιεμαλδξείαο, Πνξη αΐλη θαη Αζνπάλ, ηφζν ρξεκαηνδνηηθά, φζν θαη 

δηα ηεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

πξνηεξαηνηήησλ». 

 

Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 8,1% θαηά ην 1
ν
 ηξίκελν 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ  πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

κεηψζεθε ζην 8,1%, έλαληη 8,9% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, 10% θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο, θαη 10,6% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2018. Ο αξηζκφο ησλ 

αλέξγσλ αλήιζε θαηά ην πξψην ηξίκελν 2019 ζε 2,267 εθαη. επί ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 27,968 εθαη. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 9,9%, 

ελψ ε πξννδεπηηθή κείσζή ηνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ 

πινπνηνχληαη αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. 

 

Δπαλέλαξμε δηαπξαγκαηεύζεσλ Αηγύπηνπ-Γεξκαλίαο γηα αληαιιαγή ρξεώλ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Γεξκαλνχ Πξέζβε 

ζην Κάηξν, θ. Luy, αλέθεξε ζηα Μέζα Μαΐνπ φηη ε Αίγππηνο θαη ε Γεξκαλία αλακέλεηαη λα 

επαλεθθηλήζνπλ ηηο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο πεξί αληαιιαγήο ρξεψλ ζπλνιηθνχ 

χςνπο έσο €250 εθαη., νη νπνίεο είραλ αλαζηαιεί απφ ην έηνο 2011 γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηφηε 

πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ην Γεξκαλφ Πξέζβε, ε επαλέλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην πξφγξακκα αληαιιαγήο ρξεψλ απνηειεί αλακθίβνια ζεηηθή 

εμέιημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, κε ηδηαίηεξα επνίσλεο πξννπηηθέο γηα 

άληιεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηελ Αίγππην, σζηφζν πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ηε ζχλαςε επηκέξνπο ηνκεαθψλ ζπκθσληψλ, ε νινθιήξσζε 

ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη πσο ζα πάξεη αξθεηφ αθφκε ρξφλν, ελψ εθθξεκεί επίζεο ζρεηηθή 

έγθξηζε απφ ην νκνζπνλδηαθφ θνηλνβνχιην ηεο Γεξκαλίαο (“Bundestag”). Ο θ. Luy 

αλέθεξε επίζεο πσο ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Γεξκαλίαο-Αηγχπηνπ αλέξρεηαη ζε €6 

δηζ., ελψ ππάξρνπλ άξηζηεο πξννπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζή ηνπ ζην άκεζν κέιινλ. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 

θχξσζε ζηηο 16/5 παιαηφηεξε ζπκθσλία κε ηε Γεξκαλία κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επλντθνχο φξνπο, χςνπο €102,5 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην, 

κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

δηαρείξηζεο πδάησλ θαη άξδεπζεο.     
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Ρπζκό αλάπηπμεο 5,3% αλακέλεη γηα ηελ Αίγππην ν νίθνο Standard & Poor’s 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s (S&P), ζε πξφζθαηε αλάιπζή ηνπ, 

εθηίκεζε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα θζάζεη ην 5,3% θαηά ην 

ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα αλαπηχζζεηαη κε κέζν 

ξπζκφ 5,5% θαηά ηελ πξνζερή ηξηεηία, ελψ νη πξννπηηθέο απηήο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

Καηά ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο, θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα είλαη θέηνο θαη θαηά ηα πξνζερή έηε ε παξαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ, ε βηνκεραλία, ν ηνπξηζκφο θαη νη θαηαζθεπέο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα επλννχληαη απφ 

ηα ζεκαληηθφηαηα έξγα ππνδνκψλ πνπ πινπνηνχληαη αλά ηε ρψξα. Ο νίθνο S&P εθηηκά 

ζηελ αλάιπζή ηνπ σο απίζαλν ην ζελάξην λα ιάβεη ε Αίγππηνο πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), δεδνκέλεο ηεο ήδε επηηεπρζείζεο 

δξαζηηθήο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο ρψξαο.  

 

Οηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα πεξί ζπκθσλίαο γηα εθηακίεπζε ηεο 6
εο

 δόζεο από ΓΝΣ 

ηηο 19/5, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ θιηκάθην ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) έρεη νινθιεξσζεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, έπεηηα απφ δχν 

εβδνκάδεο πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ έιεπζε ηνπ ελ ιφγσ θιηκαθίνπ ζην Κάηξν. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εμαζθαιίζεη ηελ θαη’ 

αξρήλ ζπκθσλία, ζε ηερληθφ επίπεδν, ηνπ Σακείνπ γηα ην θιείζηκν ηεο πέκπηεο 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο δφζεο, 

χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ ρνξεγεί ην ΓΝΣ 

πξνο ηε ρψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2016, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ 

Σχπν, ηα απνηειέζκαηα ηεο πέκπηεο αμηνιφγεζεο ζα πεξηέιζνπλ ηψξα ζην εθηειεζηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ ΓΝΣ πξνο ηειηθή έγθξηζε, κε πξννπηηθή ε εθηακίεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηνλ πξνζερή Ηνχιην.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο από ην εμσηεξηθό ζηα $24,7 δηζ. από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), 

νη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ην εμσηεξηθφ απφ ην 

μεθίλεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρνπλ θζάζεη κέρξη ηψξα ζηα ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ησλ 

$24,7 δηζ., ζηεξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηαηε αλαηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηφζν 

έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιιαξίνπ, φζν θαη έλαληη ηνπ επξψ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 16/5 ε 

ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έπεζε –γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ην 

Μάξηην 2017- θάησ απφ ην επίπεδν ησλ 17 ιηξψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 16,998 ιίξεο αλά 

δνιιάξην, έλαληη 17,87 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 2/1, ελψ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ 

αλήιζε ζε 19,05 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,38 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 2/1, αληίζηνηρα.   

 

Μεησκέλε ε θίλεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγύπηνπ, ιόγσ Ρακαδαληνύ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θίλεζε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ απφ ην μεθίλεκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ρακαδαληνχ, ζηηο 6/5, 

παξνπζηάδεηαη αηζζεηά κεησκέλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γεληθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

(EGX30) έρεη θαηαγξάςεη ζεκαληηθφηαηε ζπλνιηθή πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,87% κεηαμχ 

ηεο 5
εο

 Μαΐνπ, φηαλ είρε θιείζεη ζηηο 14.511,54 κνλάδεο, θαη ηεο 16
εο

 Μαΐνπ, πνπ έθιεηζε 

ζηηο 13.659,73 κνλάδεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, ε πησηηθή ηάζε 

ηεο θίλεζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί, θαη ελδερνκέλσο 

εληαζεί, κε ηελ πξφνδν ηεο παξέιεπζεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν επίπεδν ζπλαιιαγψλ θαη κεησκέλα σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηαγνξάο. 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εμνπζηνδνηεί ηηο έξεπλεο ζηνλ Κόιπν ηνπ νπέδ από ηελ DEA 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ελέθξηλε 

πξνζθάησο λνκνζεζία (Ν. 9/2019) δηα ηεο νπνίαο εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ EGPC θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ γεξκαληθνχ ελεξγεηαθνχ 

νκίινπ DEA (Deutsche Erdoel AG) -ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη επί 45 έηε ζηελ Αίγππην- 

DEA Suez GmbH, γηα ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ζηηο 

πεξηνρέο Ras Badran θαη Khaleeg El Zeit, ζηνλ Κφιπν νπέδ, πνπ είρε ππνγξαθεί ζηηο αξρέο 

ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ν σο άλσ γεξκαληθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο, είρε ππνγξάςεη 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, ε νπνία πξνβιέπεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξάηαζεο ηεο 

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

χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ην Μάξηην, ν φκηινο 

DEA εθηηκάηαη πσο ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $700 εθαη. 

ζηελ Αίγππην θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, θαζψο θαη επελδχζεηο χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ $20 εθαη. ζηα σο άλσ δχν θνηηάζκαηα. Δπηπιένλ, φπσο είρε δειψζεη ηφηε ν θ. 

El-Molla, ν γεξκαληθφο φκηινο DEA πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηφζν εμνξπθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Κφιπν νπέδ. 

 

Δπίθεηηαη λέα αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker ζηα κέζα Μαΐνπ, ζην πιαίζην 

ηνπ πεληαεηνχο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηνο εμάιεηςεο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηνλ πξνζερή Ηνχιην, κε ην μεθίλεκα ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2019/20), πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ λέεο πεξηθνπέο επηδνηήζεσλ ζηνλ ειεθηξηζκφ. Ο θ. 

Shaker, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα 

βηνκεραλίαο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη «παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πεξηθνπέο ησλ 

επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ην έηνο 2015, νη ηηκέο 

απηήο ζηελ Αίγππην βξίζθνληαη αθφκε ζε επίπεδα ζεκαληηθά ρακειφηεξα ησλ αληίζηνηρσλ 

δηεζλψλ». Ο θ. Shaker ζπκπιήξσζε φηη «σο εθ ηνχηνπ, ηνλ πξνζερή Ηνχιην ζα πξέπεη λα 

αλακέλεηαη λέα αχμεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο». Όπσο αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο χςνο ησλ λέσλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλακέλεηαη λα έρεη ιεθζεί έσο ην ηέινο Μαΐνπ, ελψ βέβαην ζεσξείηαη 

φηη ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζα αληηκεησπίζνπλ θαη θέηνο ηα λνηθνθπξηά κε ηα πςειφηεξα 

επίπεδα θαηαλάισζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ηα ρακειφηεξα επίπεδα θαηαλάισζεο –

πνπ ζπλεπάγνληαη θαη ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά επίπεδα- ζα πιεγνχλ ιηγφηεξν.   

 

Δθηηκήζεηο πεξί αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηνπνηεζείζεο εθηηκήζεηο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ 

(EGPC), ε Αίγππηνο αλακέλεηαη λα εμάγεη πεξίπνπ 12 εθαη. ηφλνπο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 κε ζπλνιηθά εθηηκψκελα έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ $2 δηζ., έλαληη 

εμαγσγψλ πεξίπνπ 4 εθαη. ηφλσλ θαη εθηηκψκελσλ εζφδσλ χςνπο $589 εθαη. θαηά ην 

ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ε θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ (EGAS) 

αλαθνίλσζε ζηα κέζα Μαΐνπ φηη πξνζέθεξε, κέζσ ζεηξάο δεκνπξαζηψλ, 13 ζπλνιηθά 

θνξηία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) απφ ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο ζην Idku, πξνο 

παξάδνζε εληφο ησλ πξνζερψλ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ. 

 

ηα 6 GW ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο εζληθήο αηγππηηαθήο Αξρήο 

γηα ηηο ΑΠΔ (NREA), ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ Αίγππην έρεη θζάζεη ηα 6 GW (κε ηζρχ 2 GW λα πξνέξρεηαη απφ 
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ειηαθέο θαη αηνιηθέο πεγέο), εθ ηνπ νπνίνπ ζπλάγεηαη φηη ε ρψξα βξίζθεηαη εληφο ησλ 

ζηφρσλ ηεο γηα ηελ επίηεπμε πνζνζηνχ θάιπςεο 20% ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, έσο ην έηνο 2020, δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηαηεο πξνφδνπ πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ ηφζν ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Benban ζηελ Άλσ Αίγππην, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο 

αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ Κφιπν νπέδ. 
 

Η θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ (EETC) επηβεβαηώλεη ηελ νηθνλνκηθόηεξε 

πξνζθνξά γηα ηε κνλάδα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Kom Ombo 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Egyptian Electricity Transmission Company - EETC) επηβεβαίσζε, 

αθνχ εμέηαζε ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο, φηη ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο ACWA Power ηεο 

ππέβαιε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ηεο ηάμεσο ησλ 2,75 ζεληο αλά θηινβαηψξα, γηα ην έξγν 

θαηαζθεπήο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ειηαθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή Kom 

Ombo ηνπ Αζνπάλ, δπλακηθφηεηαο 200 MW. εκεησηένλ φηη ε ελ ιφγσ πξνζθνξά 

αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ζηελ νπνία ην θξάηνο ζα αγνξάδεη ηελ παξαγφκελε απφ ηε κνλάδα 

ηνπ Kom Ombo ειεθηξηθή ελέξγεηα. Καηά δεκνζηεχκαηα, έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ 

αλακέλεηαη λα  ππνγξαθνχλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο εθπαηδεύεη ηνπο αγξόηεο ζηε ρξήζε παξαζηηνθηόλσλ 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο έρεη 

μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ρηιηάδσλ αγξνηψλ θαη 

ςεθαζηψλ παξαζηηνθηφλσλ, ζην πιαίζην εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθαινχο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο παξαζηηνθηφλσλ ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη θαιιηέξγεηεο 

ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

παξαζηηνθηφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, θ. Abdel Meguid, ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν εθπαηδεχζεθαλ 

7.000 άηνκα ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ελψ γηα θέηνο ν ζηφρνο αλέξρεηαη ζηα 

10.000 άηνκα. Καηά ηνλ θ. Abdel Meguid, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ςεθαζηψλ, ε ρξήζε παξαζηηνθηφλσλ 

απφ κε πξνο ηνχην αδεηνδνηεκέλα άηνκα ζα δηψθεηαη. ηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο απνηειεί ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εζνδεηψλ, ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ, κέζσ ηνπ 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο παξαζηηνθηφλσλ, ε κε ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρεη 

ήδε πξνθαιέζεη πιεζψξα πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ λσπά 

αγξνηηθά πξντφληα. 
 

ρέδηα δεκηνπξγίαο λέσλ αηγππηηαθώλ ειεπζέξσλ δσλώλ  

χκθσλα κε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 12/5, αιιά θαη κε βάζε πξν δηκήλνπ ζρεηηθέο 

δειψζεηο ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ηε δεκηνπξγία 

επηά ζπλνιηθά λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Minya, Ννηίνπ ηλά, 

Νέαο Ηζκαειίαο, Γθίδαο, Dakahlia (Gamasa), Αζνπάλ θαη Kafr El-Sheikh. Οη επηά σο άλσ 

ειεχζεξεο δψλεο αλακέλεηαη λα ζηεγάζνπλ πάλσ απφ 1.000 επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία ζα 

ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία πεξίπνπ 120.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. 

χκθσλα εμάιινπ κε ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πθηζηάκελεο ειεχζεξεο δψλεο μεπεξλά ηα 1.095 

ζρέδηα, κε ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $12,5 δηζ., άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο χςνπο $2,15 δηζ. θαη ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο ησλ επελδπηηθψλ projects πνπ 

θηινμελνχληαη ζε απηέο πνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ $26,3 δηζ. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο 

θπβέξλεζεο, ηα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 194.000 ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κελψλ ηνπ 2019, ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο πθηζηάκελεο αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο έθζαζε ηα $6 δηζ.  
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ηα $3,63 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ην Φεβξνπάξην 2019  

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

χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κεηψζεθε θαηά 2,7% ζε εηήζηα βάζε ην 

Φεβξνπάξην 2019, αλεξρφκελν ζε $3,63 δηζ. έλαληη $3,72 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2018. Οη 

εμαγσγέο απμήζεθαλ ην Φεβξνπάξην 2019 θαηά 2,2% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν 

ησλ $2,48 δηζ., έλαληη $2,43 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2018.  

 

ηαζεξέο ζηνπο 12,5 εθαη. ηόλνπο αλακέλνληαη νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνύ ην 

έηνο 2019/20 

χκθσλα κε λεφηεξεο εθηηκήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

ζην Κάηξν (USDA-FAS, Cairo Office), νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ θαηά ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 2019 / Ηνχληνο 2020) αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε ζηαζεξά 

επίπεδα, ζηνπο 12,5 εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο. Καηά ηηο ίδηεο σο άλσ εθηηκήζεηο, ε παξαγσγή 

αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ειαθξψο ζην επίπεδν ησλ 8,78 εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ, έλαληη 8,45 

εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ελψ ε θαηαλάισζε εθηηκάηαη πσο ζα 

απμεζεί θαηά πεξίπνπ 300 ρηι. ηφλνπο, ζην επίπεδν ησλ 20,4 εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Η θπβέξλεζε δηαςεύδεη θεκνινγία πεξί καδηθώλ εθπνηήζεσλ θισζηνϋθαληνπξγηθώλ 

κνλάδσλ 

Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ δηέςεπζε θαηεγνξεκαηηθά ηε 

θεκνινγία πνπ μέζπαζε ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

θπβέξλεζεο λα εθπνηήζεη ην 70% ησλ εγρψξησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ ζε μέλνπο 

επελδπηέο. Καηά ην Τπνπξγείν, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αξλείηαη φηη πνπιάεη ηηο 

ππνδνκέο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ηεο, ε δε ζρεηηθή θεκνινγία είλαη εληειψο αβάζηκε». 

Αληηζέησο, «ε θπβέξλεζε πινπνηεί κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ χςνπο EGP21 δηζ. 

($1,22 δηζ.) ζε ρξνληθφ νξίδνληα 2
1/2 

εηψλ». Σν Τπνπξγείν αλέθεξε επίζεο φηη «ε 

θπβέξλεζε επηρεηξεί ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εγρψξησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κνλάδσλ θαη 

λα ηεηξαπιαζηάζεη ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα». 

Πεξαηηέξσ, θπβεξλεηηθέο πεγέο ζρνιίαδαλ φηη πεξίπνπ 1.500 θξαηηθέο 

θισζηνυθαληνπξγηθέο κνλάδεο έρνπλ ππνζηεί βαξηέο δεκίεο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ζε ζπλέρεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016, θαζψο επίζεο θαη ηεο κεησκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ αγαζά.   

 

πδεηήζεηο Τπ. ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο κε ηηαιηθό όκηιν γηα παξαγσγή ιεβήησλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 11/5 ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο 

Παξαγσγήο θ. El Assar ζπλαληήζεθε κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ Unical θ. 

Fiorani, ζπλνδεπφκελν απφ αληηπξνζσπεία ζηειερψλ, θαη ζπδήηεζαλ ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο λέσλ δηκεξψλ ζηξαηεγηθψλ βηνκεραληθψλ ζπλεξγαζηψλ, κε έκθαζε ζηελ 

παξαγσγή ιεβήησλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν ηηαιηθφο φκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηελ ηειεπηαία 50εηία ζηελ παξαγσγή ιεβήησλ, ζεξκηθψλ κνλάδσλ, 

ζεξκαζηξψλ, ειηαθψλ πάλει, θαζψο επίζεο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαη θσηνβνιηατθψλ, φπσο θαη ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ελψ ζηξαηεγηθφ 

ζηφρν ηεο Unical απνηειεί ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο 

σο «πχιεο» γηα ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο. 

 

Ο ζανπδαξαβηθόο όκηινο Alfanar εηνηκάδεηαη λα επελδύζεη ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ν κεγάινο ζανπδαξαβηθφο φκηινο 

θαηαζθεπψλ ζηνλ θιάδν ελέξγεηαο, Alfanar, αλακέλεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα $200 εθαη. 

γηα ηε δεκηνπξγία δχν βηνκεραληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη 

δηαθνπηψλ, ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 
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επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ Alfanar, θ. Jamal Wadi, έρνπλ ήδε δηεμαρζεί 

ζπλνκηιίεο κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, ελψ θαηά ηελ παξνχζα θάζε 

εθπνλείηαη κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηα δχν αλσηέξσ επελδπηηθά απφ εηδηθεπκέλεο εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ.  

Δπηπιένλ, ν θ. Wadi αλέθεξε φηη ν φκηινο Alfanar πξνγξακκαηίδεη ηελ θαηαζθεπή 

ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην, επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

$250 εθαη., ην αξγφηεξν έσο ην έηνο 2021. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

ηνλ πεξαζκέλν κήλα ν φκηινο Alfanar εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, δπλακηθφηεηαο 50 MW, ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ηνπ 

Αζνπάλ, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (“feed-in tariff” program). Ζ παξαγσγή ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο 

ζα δηαηίζεηαη ζηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC). 

 

Γεληθεπκέλε θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα αύμεζε ηνπ εγρώξηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε 

βηνκεραλία 

ηηο 12/5, ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, 

ηελ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(MSMEDA) θα Gamea, αιιά θαη επηθεθαιήο κεγάισλ βηνκεραληθψλ νκίισλ ηεο ρψξαο, ν 

Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ηφληζε φηη «ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ηνπ εγρψξηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο δηαθχβεπκα γηα ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε».  

Όπσο αλέθεξαλ κάιηζηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Οηθνλνκηθψλ, επεμεξγάδνληαη ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

παξνρήο θηλήηξσλ γηα φιεο ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο, θαηά ην πξφηππν ηεο –ππφ 

νξηζηηθνπνίεζε- αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Σν ζρέδην 

ηεο σο άλσ ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν έσο ηα κέζα πξνζερνχο 

Ηνπλίνπ, νπφηε θαη ζα ζηαιεί ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πξνο έγθξηζε. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Π/Θ πξνγξακκάηηδε λα έρεη ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο ζηηο 19/5 κε 

εθπξνζψπνπο ησλ θχξησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ρψξαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηηο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ηνπ εγρσξίσο παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ ζηα βηνκεραληθά 

πξντφληα.  

εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζηνλ θιάδν 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο απφ ηελ απιή ζπλαξκνιφγεζε, ζηελ παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ 

νρεκάησλ, δηα ηεο παξνρήο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ (θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θ.α.) 

θηλήηξσλ.  

 

πκθσλία ζπκπαξαγσγήο αληιηώλ λεξνύ ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο 

Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θαη ε θξαηηθή εηαηξεία χδξεπζεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Καΐξνπ 

(Greater Cairo Water Company) ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε ζπκπαξαγσγή αληιηψλ λεξνχ 

ζηελ Αίγππην. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη κε βάζε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

AOI, θ. El Tarras, ε λέα παξαγσγηθή κνλάδα αληιηψλ λεξνχ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί 

θαηά ην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο Αξρήο 

Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA), φζν θαη ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πφζηκνπ Ύδαηνο 

θαη Απνρέηεπζεο ( NOPWASD ), αιιά θαη ζεηξάο κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο πδάηηλσλ πφξσλ αλά ηελ 

αηγππηηαθή επηθξάηεηα. 
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Η IDA δίδεη λέα πξνζεζκία γηα εγγξαθή εξγνζηαζηαθώλ κνλάδσλ ζηα κεηξώα 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, βαζηζκέλα ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο 

αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (Industrial Development Authority – IDA), ε 

ελ ιφγσ Αξρή έρεη δψζεη λέα πξνζεζκία γηα εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη 

εληφο ησλ νξίσλ δηαπηζηεπκέλσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην αξγφηεξν έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

απνθεχγνληαο έηζη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε ηήξεζε πξνεγνχκελεο πξνζεζκίαο 

πνπ είρε δνζεί έσο ηηο 30 Γεθεκβξίνπ πέξζη. Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο 

εγγξαθήο ρσξίο επηπηψζεηο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο λα ελζαξξχλεη ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αηχπσο 

(παξανηθνλνκία) λα ελζσκαησζνχλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, απνιακβάλνληαο 

ζεηξάο πιενλεθηεκάησλ θαη θηλήηξσλ, αιιά θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ 

θξάηνπο.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Δγθαηλίαζε κεγάινπ νδηθνύ άμνλα θαη γέθπξαο ζην Νείιν από ηνλ Πξόεδξν Al Sisi 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ 

νδηθνχ άμνλα Rod El-Farag, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγάιεο θξεκαζηήο γέθπξαο Tahya 

Misr πνπ ζπλδέεη ηηο δχν φρζεο ηνπ Νείινπ, ζηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, πιεζίνλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο πφιεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην κεγάιν εγρψξην φκηιν Arab Contractors, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

θξεκαζηή γέθπξα έρεη ήδε ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ Guinness σο ε πιαηχηεξε 

ππεξπςσκέλε νδηθή αξηεξία ζε παγθφζκην επίπεδν, κε πιάηνο 67,36 κέηξσλ. Ο νδηθφο 

άμνλαο Rod El-Farag αλακέλεηαη λα πεξηθφςεη θαηά πνιχ ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο 

κεηάβαζεο απφ ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Καΐξνπ (Nasr City, Heliopolis) ζηηο δπηηθέο (6
th

 

of October City), ρσξίο λα απαηηείηαη δηέιεπζε απφ ην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο. Ο νδηθφο 

άμνλαο Rod El-Farag κεηψλεη εμάιινπ ζεκαληηθά ην ρξφλν κεηάβαζεο απφ ηα βφξεηα 

πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (πεξηνρή Shubra) ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν Καΐξνπ-Αιεμαλδξείαο 

(Cairo-Alexandria Desert Road) θαη απνηειεί κέξνο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νδνπνηίαο, 

ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ νδηθνχ δηθηχνπ ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 8.000 ρικ. ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο χςνπο EGP164 

δηζ. (πεξίπνπ $9,6 δηζ.). Ο λένο νδηθφο άμνλαο εθηηκάηαη εμάιινπ πσο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε θνλδπιίσλ πεξίπνπ EGP300 εθαη. εηεζίσο ζε δαπάλεο θαπζίκσλ, ζχκθσλα 

κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ). Ο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλέθεξε 

εμάιινπ φηη ν άμνλαο Rod El-Farag απνηειεί ηκήκα ζεκαληηθφηαηνπ νδηθνχ δηαδξφκνπ ν 

νπνίνο ζπλδέεη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα (πεξηνρή Zafarana) κε ηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο 

Αηγχπηνπ ζηε Μεζφγεην (πεξηνρή Marsa Matrouh), πεξλψληαο απφ ηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ 

Καΐξνπ, ρσξίο λα πξνθαιεί πξφζζεην θπθινθνξηαθφ βάξνο ζην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο. 

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο έρεη πνιχ 

πξφζθαηα μεθηλήζεη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία άξηη θαηαζθεπαζζέληνο απηνθηλεηνδξφκνπ, 

ε δηαδξνκή ηνπ νπνίνπ θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ, επελδπηηθνχ 

θφζηνπο EGP5,2 δηζ. Ο ελ ιφγσ απηνθηλεηφδξνκνο θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ελ εμειίμεη επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο, 

θαζψο θαη ηελ νδηθή ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Γηψξπγαο κε ην εζληθφ δίθηπν 

απηνθηλεηνδξφκσλ. 

 


