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Οικονομικι επιςκόπθςθ Αιγφπτου (13-29/7/2019) 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

Σα ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ Αιγφπτου αυξικθκαν ςτα $44,35 δις. τον 
Ιοφνιο 
Τα ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ Αιγφπτου αυξικθκαν ςτα $44,35 δις. τον Ιοφνιο 
2019, ζναντι $20,01 δις. τον ίδιο μινα το 2015, γεγονόσ που ςυνζβαλε ςτθ 
βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ, ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία 
τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE). Σχετικι ανακοίνωςθ του υπουργικοφ 
ςυμβουλίου, βαςιςμζνθ ςε ζκκεςθ του διεκνοφσ οικονομικοφ ειδθςεογραφικοφ 
πρακτορείου Bloomberg, υπογράμμιςε τθν αξιοςθμείωτθ –από τισ αρχζσ του 
τρζχοντοσ ζτουσ- βελτίωςθ τθσ κζςθσ του αιγυπτιακοφ νομίςματοσ ςε ςφγκριςθ με 
τα ιςχυρά διεκνι νομίςματα. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ 
Αιγφπτου, ςτο τζλοσ Μαΐου 2019 τα ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ Αιγφπτου είχαν 
κατζγραψαν ελαφρότατθ άνοδο ανερχόμενα ςε $44,27 δις., ζναντι $44,22 δις. τον 
Απρίλιο, $44,11 δις. το Μάρτιο και $44,06 δις. το Φεβρουάριο, αντίςτοιχα. Τα 
ςυναλλαγματικά αποκζματα τθσ Αιγφπτου ζχουν καταγράψει, ςε ολόκλθρθ τθ 
διάρκεια του 2018 διαδοχικά ιςτορικά υψθλά επίπεδα, ανϊτερα εκείνων των αρχϊν 
του 2011- ςθμείου καμπισ για τθ χϊρα, επίπεδα ςτα οποία εξακολουκοφν να 
κινοφνται και ςτθ μζχρι τϊρα διάρκεια του 2019.  
 
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αναφζρει ότι τα φορολογικά ζςοδα αυξικθκαν κατά 
16,6% το οικονομικό ζτοσ 2018/19, κακϊσ και ςε τροποποίθςθ του νόμου περί 
ΦΠΑ 
Θ κυβζρνθςθ τθσ Αιγφπτου ςυνζλεξε φορολογικά ζςοδα φψουσ EGP660 δις. ($39,83 
δις.) κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/2019, αυξθμζνα κατά 16,6% ζναντι του 
προθγοφμενου ζτουσ, διλωςε ςτο τζλοσ Ιουλίου ο Υπουργόσ Οικονομικϊν τθσ 
χϊρασ, κ. Maait. Κατά τον κ. Maait, το οικονομικό ζτοσ 2017/2018 το αιγυπτιακό 
κράτοσ είχε ειςπράξει φορολογικά ζςοδα φψουσ EGP566 δις. Από τα ςυνολικά 
φορολογικά ζςοδα που ειςπράχκθκαν ςτο οικονομικό ζτοσ 2018/2019, EGP309 δις. 
προιλκαν από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ), διλωςε ο Υπουργόσ κ. Maait. Ο 
κ. Maait διλωςε επίςθσ ότι θ κυβζρνθςθ κα ςυγκροτιςει επιτροπι για τθν 
τροποποίθςθ του νόμου περί ΦΠΑ και ότι θ χϊρα κα εργαςτεί για τθ ςφνταξθ νζου 
νόμου για τθ φορολογία ειςοδιματοσ κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ οικονομικοφ 
ζτουσ. Ωςτόςο, δεν ζδωςε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ αλλαγζσ που 
κα επιδιωχκοφν. Κατά τον κ. Maait, «ο ΦΠΑ διευρφνει τθ φορολογικι βάςθ ςε μια 
χϊρα όπου θ κυβζρνθςθ προςπακεί να αυξιςει τα φορολογικά τθσ ζςοδα εξαιτίασ 
μιασ μεγάλθσ ανεπίςθμθσ οικονομίασ και ευρείασ φοροδιαφυγισ».  Συνεχίηοντασ, ο 
Υπουργόσ διευκρίνιςε ότι «ο εν λόγω φόροσ ειςιχκθ ςτο 13% για ζνα χρόνο από τον 
Σεπτζμβριο του 2016, ενϊ από τον Ιοφλιο 2017 ο ςυντελεςτισ ανζρχεται ςε 14%, 
αντικακιςτϊντασ το φόρο επί των πωλιςεων». Ο κ. Maait διευκρίνιςε επίςθσ ότι 
«επιδιϊκεται θ κατάρτιςθ ενόσ νζου νόμου για το φόρο ειςοδιματοσ κατά τθ 
διάρκεια του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ», προςκζτοντασ ότι «το αρχικό ςχζδιο 
του νόμου κα υποβλθκεί μζςα ςε δφο μινεσ». 
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Θ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Αιγφπτου κα επιβραδυνκεί ελαφρά ςε 5,5% το 
2019/20   
Θ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Αιγφπτου κα επιβραδυνκεί ελαφρά ςε 5,5% το 
οικονομικό ζτοσ 2019/20, από 5,6% το οικονομικό ζτοσ 2018/19, ςφμφωνα με 
δθμοςκόπθςθ μεταξφ οικονομολόγων του διεκνοφσ πρακτορείου Reuters. Σφμφωνα 
με ζγκυρουσ οικονομικοφσ αναλυτζσ, «οι κφριοι μακροοικονομικοί δείκτεσ 
καταδεικνφουν ότι οι καταναλωτικζσ δαπάνεσ κα είναι ςχετικά ανίςχυρεσ, ενϊ και 
οι τοπικζσ επιχειριςεισ δεν κα επιδείξουν επαρκι επενδυτικι δραςτθριότθτα, ενϊ θ 
οικονομικι ανάπτυξθ κα υποςτθριχκεί κυρίωσ από τισ αυξθμζνεσ κρατικζσ δαπάνεσ 
δθμοςίων επενδφςεων. Οι μεςοπρόκεςμεσ προοπτικζσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 
παραμζνουν ωςτόςο ελπιδοφόρεσ, κυρίωσ χάρθ ςτθ μεγζκυνςθ του κλάδου του 
φυςικοφ αερίου και ςτισ υψθλότερεσ επενδφςεισ, ενϊ και θ εγχϊρια κατανάλωςθ 
αναμζνεται να ανακάμψει ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, οι οποίεσ δθμιουργοφν πλθκωριςτικζσ πιζςεισ». 
 
Μεγάλθ πτϊςθ του δείκτθ πλθκωριςμοφ τον Ιοφνιο 2019 
Σφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςίευςε ςτισ αρχζσ Ιουλίου θ αιγυπτιακι Κεντρικι 
Τράπεηα (CBE), ο δείκτθσ πλθκωριςμοφ ςθμείωςε τον Ιοφνιο 2019 μεγάλθ πτϊςθ 
κατά ςχεδόν πζντε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ζναντι του Μαΐου. Συγκεκριμζνα, ο 
δείκτθσ πλθκωριςμοφ ζφκαςε τον Ιοφνιο το επίπεδο του 9,38% ςε ετιςια βάςθ, 
ζναντι 14,09% το Μάιο, 13,01% τον Απρίλιο, 14,16% το Μάρτιο και 14,35% το 
Φεβρουάριο 2019, αντίςτοιχα. Ο δομικόσ πλθκωριςμόσ κατζγραψε εξάλλου τον 
Ιοφνιο 2019 περαιτζρω αξιόλογθ πτϊςθ, ανερχόμενοσ ςτο επίπεδο του 6,4% ςε 
ετιςια βάςθ, ζναντι 7,83% το Μάιο, 8,11% τον Απρίλιο, 8,93% το Μάρτιο και 9,2% 
το Φεβρουάριο 2019, αντίςτοιχα. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ ζγκυρων οικονομικϊν 
αναλυτϊν, ο πλθκωριςμόσ ςτθν Αίγυπτο, παρά τθν αξιόλογθ πτϊςθ του τον Ιοφνιο, 
αναμζνεται να αυξθκεί εν νζου από τον Ιοφλιο, ςε ςυνζχεια των πρόςκετων 
περικοπϊν κρατικϊν επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν ενζργεια που ζλαβαν χϊρα 
ςτισ αρχζσ του μινα. Σφμφωνα με ςχετικζσ προβλζψεισ οικονομολόγων, ο μζςοσ 
δείκτθσ πλθκωριςμοφ κα ανζρχεται ςε 13% το οικονομικό ζτοσ 2019/20, ςε 10,9% 
το ζτοσ 2020/21 και ςε 9% το ζτοσ 2021/22. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αίγυπτοσ και ΔΝΣ κα υπογράψουν ςυμφωνία για οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ 
Θ Αίγυπτοσ κα υπογράψει ςυμφωνία με το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για 
τθν υλοποίθςθ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ, 
ςφμφωνα με επίςθμεσ πθγζσ. Οι εν λόγω πθγζσ πρόςκεςαν ότι οι μεταρρυκμίςεισ 
κα περιλαμβάνουν τθν ενςωμάτωςθ τθσ παραοικονομίασ, θ οποία αντιπροςωπεφει 
ςφμφωνα με εκτιμιςεισ το 60% τθσ ςυνολικισ οικονομίασ, ςτθν επίςθμθ οικονομία 
τθσ Αιγφπτου, παράλλθλα με τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ενςωμάτωςθσ, τθν 
αναδιάρκρωςθ των επιχειριςεων του δθμόςιου τομζα, τθν ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγοράσ, κακϊσ και τθ αναδιάρκρωςθ του φορολογικοφ 
ςυςτιματοσ. Κυβερνθτικι πθγι διευκρίνιςε ότι οι μεταρρυκμίςεισ κα αυξιςουν 
τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και κα βελτιϊςουν το βιοτικό επίπεδο. Πρόςκεςε ότι θ 
κυβζρνθςθ κα εφαρμόςει τισ μεταρρυκμίςεισ ςτουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ, του 
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πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου, του τουριςμοφ, των καταςκευϊν, των 
καταςκευϊν, τθσ ψθφιοποίθςθσ των τελωνειακϊν και φορολογικϊν υπθρεςιϊν. 
Πθγζσ από το ΔΝΤ εξιραν εξάλλου τθ βελτίωςθ τθσ ιςοτιμίασ του αιγυπτιακοφ 
νομίςματοσ από τισ αρχζσ τρζχοντοσ ζτουσ.  
 
Σο ΔΝΣ εγκρίνει τθν εκταμίευςθ τθσ τελευταίασ δόςθσ φψουσ $2 δις. προσ τθν 
Αίγυπτο 
Το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του ΔΝΤ ενζκρινε ςτο τζλοσ Ιουλίου τθν εκταμίευςθ τθσ 
τελευταίασ δόςθσ, φψουσ $2 δις., τθσ τριετοφσ διάρκειασ χρθματοδοτικισ 
διευκόλυνςθσ προσ τθν Αίγυπτο, ςυνολικοφ φψουσ $12 δις., αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ 
πζμπτθ και τελικι ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ οικονομικισ μεταρρφκμιςθσ τθσ 
χϊρασ. Σθμειϊνεται ότι θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ είχε καταλιξει ςε ςχετικι 
ςυμφωνία ςε τεχνικό επίπεδο με το ΔΝΤ τον περαςμζνο Μάιο, ωςτόςο εκκρεμοφςε 
ωσ τϊρα θ ζγκριςθ τθσ εκταμίευςθσ τθσ τελικισ δόςθσ από το Εκτελεςτικό 
Συμβοφλιο του Ταμείου. Όπωσ διλωςε ςχετικά ο αναπλθρωτισ διευκφνων 
ςφμβουλοσ του ΔΝΤ David Lipton, «θ Αίγυπτοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθν 
τριετι ςυμφωνία χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ», προςκζτοντασ ότι «θ αιγυπτιακι 
οικονομία ζχει ςθμειϊςει αξιοςθμείωτεσ βελτιϊςεισ από το 2016, ενϊ με τθν 
υποςτιριξθ των αρχϊν το πρόγραμμα ζχει διορκϊςει επιτυχϊσ τισ μεγάλεσ 
εξωτερικζσ και εγχϊριεσ ανιςορροπίεσ, τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ, ενϊ και 
το δθμόςιο χρζοσ βρίςκεται ςε ςαφϊσ κακοδικι τροχιά». Στθν αξιολόγθςι του, το 
ΔΝΤ κεωρεί τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ωσ 
ενκαρρυντικζσ, επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ για περαιτζρω διαρκρωτικζσ 
μεταρρυκμίςεισ που κα προωκιςουν τθν ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, ιδιαίτερα 
από τον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ.  
 
Θ Οικονομικι Ηϊνθ του ουζη επιτυγχάνει ιςτορικά υψθλά ζςοδα, ςφμφωνα με το 
ναφαρχο Mamish 
Ο επικεφαλισ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ναφαρχοσ ε.α. Mohab 
Mamish, διλωςε πρόςφατα ότι το οικονομικό ζτοσ 2018/19 θ Ηϊνθ ειςζπραξε -για 
δεφτερθ ςυνεχι χρονιά- ιςτορικά υψθλά ζςοδα, ςθμειϊνοντασ ότι θ Ηϊνθ 
προςπακεί να μεγιςτοποιιςει τα ζςοδά τθσ, δεδομζνου ότι κεωρείται βαςικόσ 
κινθτιριοσ μοχλόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Ο κ. Mamish 
επεςιμανε ότι τα ςυνολικά ζςοδα που επιτεφχκθκαν από τθ Ηϊνθ κατά το 
οικονομικό ζτοσ 2018/19 ανιλκαν ςε EGP3,69 δις., ενϊ τα κακαρά κζρδθ τθσ 
ανιλκαν ςε EGP 2,198 δις. Κατά τον κ. Mamish, θ Οικονομικι Ηϊνθ τθσ Διϊρυγασ 
Σουζη πρόκειται να υπογράψει νζεσ ςυμβάςεισ με μεγάλεσ εγχϊριεσ και διεκνείσ 
εταιρείεσ που επικυμοφν να επενδφςουν ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, βιμα που κα 
ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία νζων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ για τθν αιγυπτιακι 
νεολαία μζςα ςτα επόμενα δφο χρόνια. 

Σροποποιιςεισ του νόμου περί οικονομικϊν δικαςτθρίων 
Στισ 14/7 εγκρίκθκαν από τθν ολομζλεια του αιγυπτιακοφ κοινοβουλίου 
τροποποιιςεισ του νόμου περί οικονομικϊν δικαςτθρίων. Οι εν λόγω 
τροποποιιςεισ διευρφνουν το πεδίο αρμοδιότθτασ των οικονομικϊν δικαςτθρίων 
τθσ χϊρασ ϊςτε αυτά να καλφπτουν τισ νζεσ επιχειρθματικζσ και χρθματοπιςτωτικζσ 
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δραςτθριότθτεσ, ενϊ επίςθσ επεκτείνουν τθ δικαιοδοςία των οικονομικϊν 
δικαςτθρίων προσ κάλυψθ περιςςοτζρων περιπτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
εκείνων που αφοροφν τισ νζεσ, μθ τραπεηικζσ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ, το 
ξζπλυμα χριματοσ και τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ και τθν πτϊχευςθ. Οι τροποποιιςεισ κα επιτρζψουν επίςθσ τθν θλεκτρονικι 
υποβολι οικονομικϊν δικαςτικϊν υποκζςεων και τθν ολοκλιρωςθ οριςμζνων 
διαδικαςιϊν διαδικτυακά. 
 
Θ Τπουργόσ Επενδφςεων παρουςίαςε τθ δεφτερθ φάςθ του διαδραςτικοφ χάρτθ 
επενδφςεων 
Όπωσ ανζφερε ο εγχϊριοσ οικονομικόσ Τφποσ, βαςιηόμενοσ ςε ςχετικι ανακοίνωςθ 
του Υπουργικοφ Συμβουλίου, θ δεφτερθ φάςθ του επενδυτικοφ χάρτθ τθσ Αιγφπτου 
περιλαμβάνει ζνα διαδραςτικό κατάλογο 2.000 νζων επενδυτικϊν ζργων / 
ευκαιριϊν ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Τα εν λόγω επενδυτικά ζργα περιλαμβάνουν 
διάφορεσ μορφζσ και μεγζκθ επενδφςεων, διακζςιμων προσ υλοποίθςθ ςε 
ελεφκερεσ ηϊνεσ, ςε τεχνολογικζσ ηϊνεσ, ςε βιομθχανικά ςυγκροτιματα, ςε εκνικά 
αναπτυξιακά ζργα ςτρατθγικοφ χαρακτιρα και ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 
Μεταξφ των μεγάλων επενδυτικϊν / αναπτυξιακϊν ζργων που περιλαμβάνονται 
ςτον ανωτζρω διαδραςτικό κατάλογο είναι θ νζα πρωτεφουςα, θ Οικονομικι Ηϊνθ 
τθσ Διϊρυγασ Σουζη, θ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν, θ νζα πόλθ τθσ Galala, το μεγάλο 
ζργο ανάκτθςθσ και εκμετάλλευςθσ 1,5 εκατ. feddans αγροτικϊν γαιϊν ςε ερθμικζσ 
εκτάςεισ, κακϊσ και το νζο, υπό καταςκευι, μεγάλο αιγυπτιακό αρχαιολογικό 
μουςείο. Σθμειϊνεται ότι το Υπουργείο Επενδφςεων & Διεκνοφσ Συνεργαςίασ  
ξεκίνθςε τθν πρϊτθ φάςθ του χάρτθ με 1.270 επενδυτικά ζργα / ευκαιρίεσ κατά τθ 
διάρκεια του 2018. Θ ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του διαδραςτικοφ χάρτθ προςφζρει 
επίςθσ νζεσ «εικονικζσ υπθρεςίεσ», ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ «εικονικισ 
βιβλιοκικθσ» ψθφιακϊν κειμζνων που αναφζρονται ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 
για τισ επενδφςεισ. Επιπλζον, οι επίδοξοι επενδυτζσ κα μποροφν επίςθσ να 
δθμιουργιςουν θλεκτρονικά προφίλ που κα τουσ δίνουν πρόςβαςθ ςε 
εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ βάςει δθλωμζνων προτιμιςεων, κακϊσ και 
δυνατότθτεσ ςφγκριςθσ μεταξφ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, λιψθσ ενθμερωτικϊν 
φυλλαδίων, αλλά και υποβολισ προτάςεων προσ περαιτζρω ανάπτυξθ του χάρτθ. 

Παγκόςμια Σράπεηα: θ αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Αιγφπτου προζρχεται πλζον από τισ 
επενδφςεισ και τισ εξαγωγζσ 
Σφμφωνα με πρόςφατα δθμοςιευκείςα ζκκεςθ τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ, με τίτλο 
“Egypt Economic Monitor: From Floating to Thriving – Taking Egypt’s Exports to New 
Levels”, θ Παγκόςμια Τράπεηα υποςτθρίηει ότι θ μεγζκυνςθ του αιγυπτιακοφ ΑΕΠ τα 
τελευταία χρόνια προζρχεται ολοζνα και περιςςότερο από οικονομικοφσ 
παράγοντεσ που ςχετίηονται με τισ επενδφςεισ και τισ κακαρζσ εξαγωγζσ, παρά από 
τον παραδοςιακά, ιςτορικά ςθμαντικότερο παράγοντα τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ / 
κατανάλωςθσ. Κατά τθν Παγκόςμια Τράπεηα, οι ςπουδαιότεροι ςυντελεςτζσ 
αφξθςθσ του ΑΕΠ κατά το οικονομικό ζτοσ 2017/18 υπιρξαν οι κακαρζσ εξαγωγζσ 
ακολουκοφμενεσ από ιδιωτικζσ επενδφςεισ, γεγονόσ που καταδεικνφει ότι οι 
κινθτιριοι μοχλοί τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μετατοπίηονται πλζον από τθν 
ιδιωτικι κατανάλωςθ, θ οποία κατά κφριο λόγο ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ του ΑΕΠ. Με 
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τθν ειςροι επενδυτικϊν κεφαλαίων ιδιαίτερα ςτουσ κλάδουσ ενζργειασ, εξορφξεων 
και ακινιτων, το επίπεδο των ιδιωτικϊν επενδφςεων αυξάνεται, ωςτόςο αυτζσ 
εξακολουκοφν να υπονομεφονται από το «δφςκολο» επιχειρθματικό περιβάλλον 
και τα υψθλά επιτόκια, ανζφερε θ ζκκεςθ τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ. Σφμφωνα με 
τα πορίςματα τθσ ζκκεςθσ τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ, «θ απελευκζρωςθ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τον Νοζμβριο του 2016 ιταν απαραίτθτθ για τθ 
διόρκωςθ τθσ απόκλιςθσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, αλλά δεν αρκεί για να 
εξαςφαλιςτεί αξιόλογθ βελτίωςθ ςτισ εξαγωγικζσ επιδόςεισ». Θ ζκκεςθ προςκζτει 
ότι ενϊ θ Αίγυπτοσ είναι μια αρκετά ανοικτι οικονομία, θ ενςωμάτωςι τθσ ςτθν 
περιοχι ζχει κακυςτεριςει λόγω περιοριςμζνων εμπορικϊν δεςμϊν με τθ Βόρεια 
Αφρικι, τθν ευρφτερθ περιφζρεια Μ. Ανατολισ & Β. Αφρικισ, αλλά και ολόκλθρθ 
τθν Αφρικι. 
  
Οι Τπουργοί Περιβάλλοντοσ & Σοπικισ ανάπτυξθσ ςυηθτοφν νζο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ αποβλιτων   
Θ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, κα Fouad, ςυηιτθςε πρόςφατα ςτθ διάρκεια του 
Ιουλίου το κζμα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων με τον Υπουργό Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ, κ. Shaarawy. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, οι δφο Υπουργοί 
ςυμφϊνθςαν να ςυνεχίςουν το ςυντονιςμό μεταξφ υπθρεςιϊν τουσ κατά τθν 
εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ιδίωσ όςον αφορά το 
ρόλο του Υπουργείου Τοπικισ Ανάπτυξθσ ςτθν υλοποίθςθ των ζργων καταςκευισ 
των απαραίτθτων υποδομϊν ςτισ επιμζρουσ διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Θ 
κα Fouad εξιγθςε ότι οι δφο πλευρζσ ςυμφϊνθςαν για τθν υλοποίθςθ ζργων ςτισ 
τοπικζσ κοινότθτεσ που πλιττονται περιςςότερο από τισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τα 
οποία κα προςφζρουν νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ, κα 
υποςτθρίξουν τθν ανακφκλωςθ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και κα 
ευαιςκθτοποιιςουν τα παιδιά και τουσ νζουσ αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ καλϊν 
πρακτικϊν προσ το περιβάλλον. Από τθν πλευρά του, ο Υπουργόσ Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ υπογράμμιςε τθ ςθμαςία τθσ ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτϊν για το νζο ςφςτθμα αποβλιτων και τισ διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςισ 
του, κακϊσ και τθσ παρουςίαςθσ των επιτυχθμζνων ειδιςεων για τουσ νζουσ ςτον 
τομζα τθσ ανακφκλωςθσ αποβλιτων. Τόνιςε ότι θ εφαρμογι αυτοφ του νζου 
ςυςτιματοσ εξαρτάται από τισ ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ μεταξφ του κράτουσ, 
των πολιτϊν και των οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.  
 
Ναφαρχοσ Mamish: 167 επενδυτικά ζργα αξίασ $30 δις. ςτθν Οικονομικι Ηϊνθ 
ουζη 
Στα μζςα Ιουλίου, ο επικεφαλισ τθσ Αρχισ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ 
Σουζη, ναφαρχοσ ε.α. κ. Mohab Mamish διλωςε ότι θ κυβζρνθςθ δίνει ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτθ ςυνεργαςία με διάφορουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ για τθν υλοποίθςθ 
του ςτρατθγικοφ χαρακτιρα ζργου του οικονομικοφ άξονα τθσ Διϊρυγασ Σουζη, 
επιςθμαίνοντασ ότι ςτο χαρτοφυλάκιο τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ περιλαμβάνονται 167 
επενδυτικά ζργα, εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ αξίασ $30 δις. Ο ναφαρχοσ Mamish 
ανζφερε επίςθσ ότι οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτθν περιοχι τθσ Διϊρυγασ Σουζη είναι 
πολυάρικμεσ και πολλά υποςχόμενεσ, προςκζτοντασ ότι οι ρυκμοί διζλευςθσ από 
τθ Διϊρυγα εμφανίηονται μόνιμα αυξθμζνοι. 
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ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Επιβραδφνκθκε θ άνοδοσ των κατακζςεων τον Απρίλιο 2019 (Κεντρικι Σράπεηα) 
Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE), οι 
εγχϊριεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ ςτο τζλοσ Απριλίου 2019 εμφανίςτθκαν αυξθμζνεσ 
ςε μθνιαία βάςθ κατά EGP1 δις., ανερχόμενεσ ςε EGP3,932 τρις., ζναντι EGP3,931 
τρις. το Μάρτιο, ενϊ ο ρυκμόσ ετιςιασ ανόδου αυτϊν περιορίςτθκε τον Απρίλιο ςε 
11,46%, ζναντι ρυκμοφ 11,85% το Μάρτιο. Σφμφωνα με τα εν λόγω ςτοιχεία, οι 
ςυνολικζσ κατακζςεισ του κράτουσ ςτισ τράπεηεσ ανιλκαν ςτο τζλοσ Απριλίου 2019 
ςε EGP615,425 δις., ζναντι EGP634,091 δις. το Μάρτιο. Αντίςτοιχα, οι ςυνολικζσ 
τραπεηικζσ κατακζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα ανιλκαν ςτο τζλοσ Απριλίου 2019 ςε 
EGP3,316 τρις., αυξθμζνεσ ζναντι των EGP3,296 τρις. το Μάρτιο. Οι ςυνολικζσ 
τραπεηικζσ κατακζςεισ ςε εγχϊριο νόμιςμα ςτο τζλοσ Απριλίου 2019 ανιλκαν ςε 
EGP3,067 τρις., ενϊ εκείνεσ ςε ςυνάλλαγμα ανιλκαν ςε  EGP749,9 δις. Οι 
κατακζςεισ των νοικοκυριϊν αντιπροςϊπευαν ςτο τζλοσ Απριλίου 2019 το 79,5% 
των ςυνολικϊν τραπεηικϊν κατακζςεων, κατζχοντασ το 83,1% των ςυνολικϊν 
κατακζςεων ςε εγχϊριο νόμιςμα και το 67,2% των κατακζςεων ςε ςυνάλλαγμα. Οι 
ςυνολικζσ τραπεηικζσ χορθγιςεισ αυξικθκαν κατά EGP242,6 δις. κατά τθν περίοδο 
Ιουλίου 2018-Απριλίου 2019, ανερχόμενεσ ςτο τζλοσ Απριλίου ςε EGP1,872 τρις., το 
60,6% των οποίων κατευκφνκθκε προσ τον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ. Από τισ 
τραπεηικζσ χορθγιςεισ προσ τον ιδιωτικό τομζα, θ βιομθχανία απορρόφθςε 
ποςοςτό 33,6%, ο κλάδοσ υπθρεςιϊν ποςοςτό 27,3%, το εμπόριο ποςοςτό 10,6%, θ 
γεωργία ποςοςτό 1,6%, ενϊ οι λοιποί τομείσ τθσ οικονομίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των νοικοκυριϊν, ποςοςτό 26,9%. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

χζδια κινεηικϊν εταιρειϊν για το εμπόριο και τισ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ ςτθν 
Αίγυπτο 
Το Συμβοφλιο για τθν Προϊκθςθ τθσ Συνεργαςίασ Νότου-Νότου (CPSSC) τθσ Κίνασ 
επιδιϊκει να διερευνιςει τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα του εμπορίου 
και των επενδφςεων και τουσ ανοικτοφσ διαφλουσ επικοινωνίασ μεταξφ αιγυπτιακϊν 
και κινεηικϊν εταιρειϊν, διλωςε ςτα μζςα Ιουλίου ο πρόεδροσ τθσ CPSSC, κ. Lyu 
Xinhua. Μιλϊντασ ςτο κινεηο-αιγυπτιακό επιχειρθματικό φόρουμ ςτο Κάιρο, ο κ. 
Lyu, ωσ επικεφαλισ κινεηικισ επιχειρθματικισ αντιπροςωπείασ, υπογράμμιςε το 
ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηουν οι κινεηικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτισ 
κινεηικζσ επενδφςεισ. Όπωσ ανζφερε, οι εταιρείεσ αυτζσ παρζχουν προϊόντα υψθλισ 
ποιότθτασ ςε χαμθλζσ τιμζσ, προςκζτοντασ ότι μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ 
τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ και να εξάγουν προϊόντα και ςε άλλεσ αγορζσ. Κατά τθ 
διάρκεια του φόρουμ, 19 κινεηικζσ εταιρείεσ και 20 αιγυπτιακζσ επιχειριςεισ από 
κλάδουσ εκπαιδευτικοφ, αναπτυξιακοφ, οικονομικοφ και βιομθχανικοφ 
ενδιαφζροντοσ αξιοποίθςαν ευκαιρίεσ για αμοιβαία ςυνεργαςία. Θ Αίγυπτοσ 
αποτζλεςε το τρίτο ςκζλοσ τθσ περιοδείασ τθσ κινεηικισ αντιπροςωπείασ, μετά το 
Μαρόκο και τθ Σαουδικι Αραβία. Ο κ. Lyu τόνιςε επίςθσ τα μεγάλα επιτεφγματα 
των δφο εκνϊν, ιδίωσ ςτουσ κλάδουσ τθσ γεωργίασ και τθσ βιομθχανίασ. Επιπλζον, 
κατά τον Κινζηο Πρζςβθ ςτθν Αίγυπτο κ. Liao, ο κόςμοσ ςιμερα είναι μάρτυρασ 
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πρωτοφανϊν αλλαγϊν, κακϊσ θ Αίγυπτοσ, θ Κίνα και άλλεσ αφρικανικζσ χϊρεσ 
ζχουν ειςζλκει ςε ζνα νζο αναπτυξιακό ςτάδιο, ςυμμετζχοντασ ςτθν πρωτοβουλία 
“Belt and Road”. Θ Αίγυπτοσ ιταν μια από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που ανακοίνωςαν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν πρωτοβουλία αυτι, θ οποία ςυνδζεται ςτενά με το 
κυβερνθτικό αναπτυξιακό ςχζδιο “Egypt Vision 2030”, πρόςκεςε ο κ. Liao. Σφμφωνα 
με τον Κινζηο Πρζςβθ, οι επενδφςεισ τθσ Κίνασ ςτθν Αίγυπτο ανζρχονται ςε $7 δις., 
από τα οποία το 90% ειςζρευςαν τα τελευταία πζντε χρόνια, προςφζροντασ 
περίπου 40.000 ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα. Από τθν πλευρά του, ο πρόεδροσ 
τθσ Αιγυπτιακισ Ζνωςθσ Επιχειρθματιϊν (EBA), κ. Ali Issa, διλωςε ότι θ EBA ίδρυςε 
ειδικι επιτροπι το 2007 για τθν προϊκθςθ και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων με τθν 
Κίνα. Σθμείωςε ότι θ EBA υπζγραψε πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ με 20 κινεηικοφσ 
οικονομικοφσ φορείσ, μεταξφ των οποίων οι φορείσ China Council for the Promotion 
of International Trade και China Federation of Industrial Economics. «Θ EBA ζχει 
υιοκετιςει τθν πρωτοβουλία Belt and Road ωσ βάςθ για τθν οικοδόμθςθ ιςχυρισ 
εμπορικισ και οικονομικισ εταιρικισ ςχζςθσ Αιγφπτου-Κίνασ», διλωςε ο κ. Issa 
κατά τθν ομιλία του ςτο φόρουμ. «Θ Αίγυπτοσ προςβλζπει ςε περιςςότερεσ 
κινεηικζσ άμεςεσ επενδφςεισ, ιδίωσ υπό το φωσ τθσ βελτιωμζνθσ αιγυπτιακισ 
οικονομίασ», πρόςκεςε. Σφμφωνα με τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, περίπου 1.080 
κινεηικζσ εταιρείεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο ςε διάφορουσ κλάδουσ, 
κυρίωσ ςτθ βιομθχανία και ςτθν τεχνολογία πλθροφορικισ, με αρκετζσ επιχειριςεισ 
να δραςτθριοποιοφνται εντόσ των αιγυπτιακϊν ειδικϊν οικονομικϊν ηωνϊν, όπωσ 
ςτθν περιοχι του Σουζη. Το 2018, ο ςυνολικόσ όγκοσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ 
των δφο χωρϊν υπερζβθ τα $13,8 δις., αγγίηοντασ ιςτορικά υψθλό επίπεδο. 

Θ EETC καταβάλλει EGP 96 εκατ. ωσ αποηθμίωςθ ςε 19 εταιρείεσ ζναντι τθσ 
υποτίμθςθσ τθσ λίρασ 
Θ αιγυπτιακι κρατικι εταιρεία διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) κατζβαλε 
πρόςφατα ποςόν  EGP96 εκατ. ωσ αποηθμίωςθ ςε 19 εταιρείεσ (κυρίωσ 
καταςκευαςτικζσ), λόγω τθσ ςθμειωκείςασ -ιδιαίτερα από το τζλοσ του 2016- 
ραγδαίασ υποτίμθςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ, μετά τθν απόφαςθ τθσ Κεντρικισ 
Τράπεηασ Αιγφπτου να απελευκερϊςει το κακεςτϊσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του 
εγχϊριου νομίςματοσ, γεγονόσ που επθρζαςε αρνθτικά τισ ςυμβάςεισ καταςκευισ 
και προμικειασ τθσ EETC με αυτζσ τισ εταιρείεσ κατά τθν περίοδο από τθν 1θ 
Μαρτίου ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016. Πθγζσ τθσ EETC διλωςαν ότι οι 
αποηθμιϊςεισ καταβλικθκαν κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των επθρεαηόμενων 
εταιρειϊν. Daily News μεταξφ των ομίλων που αποηθμιϊκθκαν από τθν EETC, ο 
εγχϊριοσ οικονομικόσ Τφποσ ανζφερε τουσ EGMAC, El Sewedy Electric, Al Sedek 
Contractors, Emanco, ABB, Alex Build και Al Amal Company for Contracting.  
 
Θ κυβζρνθςθ αποςαφθνίηει το ρόλο του ιδιωτικοφ τομζα ςτο νζο ςφςτθμα 
περίκαλψθσ 
Θ κυβζρνθςθ ζκανε ζνα βιμα προσ τθν αποςαφινιςθ του ρόλου που κα 
διαδραματίςει θ ιδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ και οι πάροχοι υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο 
του νζου ςυςτιματοσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, το οποίο κεςπίςτθκε με το 
“Universal Healthcare Act”. Θ κυβζρνθςθ κα ανακζςει υπθρεςίεσ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ και ςτα νοςοκομεία του ιδιωτικοφ τομζα, τα οποία πρζπει να 
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ςυμμορφωκοφν με ζνα ςφςτθμα τιμολόγθςθσ που κεςπίςτθκε πρόςφατα από τθν 
κυβζρνθςθ, ανζφεραν αξιωματοφχοι του υπουργείου Οικονομικϊν ςε πρόςφατθ 
ςυνζντευξθ Τφπου. Οι εκπρόςωποι του κλάδου υγείασ διλωςαν ότι το νζο ςφςτθμα 
τιμολόγθςθσ κα εφαρμοςτεί ςε νοςοκομεία που ζχουν προςυπογράψει για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν βάςει του Universal Healthcare Act, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
μθ κερδοςκοπικϊν, των πανεπιςτθμιακϊν νοςοκομείων και των νοςοκομείων που 
δεν ςυνδζονται με το Υπουργείο Υγείασ. Σθμειϊνεται ότι θ ςχετικι νομοκεςία δεν 
παρείχε λεπτομζρειεσ για το πϊσ το νζο ςφςτθμα υγείασ κα τιμολογοφςε τισ 
υπθρεςίεσ του και τον τρόπο με τον οποίο κα ςυμμετείχε ο ιδιωτικόσ τομζασ ςτθν 
παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν. Ωςτόςο, όπωσ είχε αναφζρει ο Υπουργόσ 
Οικονομικϊν κ. Maait ςτθ διάρκεια του 2018, ςφμφωνα με το νζο νόμο, οι πάροχοι 
υπθρεςιϊν υγείασ του ιδιωτικοφ τομζα κα μποροφν να παρζχουν κάλυψθ μζςω του 
νζου ςυςτιματοσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και να μοιράηονται τα κόςτθ αυτά με το 
κράτοσ ςε ποςοςτά και τιμζσ που κακορίηονται από τθν κακ’ φλθ αρμόδια εκ των 
τριϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν που ορίηει ο νόμοσ. Ο κ. Maait ζχει επίςθσ δθλϊςει ότι τα 
εν λόγω κόςτθ κα αντανακλοφν τισ μζςεσ τιμζσ ςτθν αγορά.  
 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Θ Αίγυπτοσ κα ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι ςτακμϊν αποχζτευςθσ κόςτουσ $67,6 
εκατ. ςτθν περιοχι Kafr El-Sheikh το 2020 
Θ Αίγυπτοσ ςχεδιάηει να ολοκλθρϊςει αρκετοφσ ςτακμοφσ αποχζτευςθσ αξίασ 
EGP1,12 δις. ($67,6 εκατ.) ςτο διοικθτικό διαμζριςμα του Kafr El-Sheikh εντόσ του 
2020. Τθν επόμενθ χρονιά κα εγκαινιαςτεί ςειρά 30 ζργων ςε 30 χωριά, ςφμφωνα 
με διλωςθ του Περιφερειάρχθ του Kafr El-Sheikh, ςφμφωνα με το κρατικό 
ειδθςεογραφικό πρακτορείο MENA. Το Υπουργείο Προγραμματιςμοφ τθσ Αιγφπτου 
χοριγθςε κονδφλια EGP1,2 δις. ($68,87 εκατ.) για τθν ανάπτυξθ των ευριςκόμενων 
ςε μεγαλφτερθ ανάγκθ χωριϊν κατά το οικονομικό ζτοσ 2018/2019. 

Ο Πρόεδροσ Al Sisi παρακολουκεί τισ εκνικζσ προςπάκειεσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ 
Ο Πρόεδροσ τθσ Αιγφπτου Abdel Fattah Αl Sisi ζχει καλζςει τθν κυβζρνθςθ να 
ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμιουργίασ 
πόλεων τζταρτθσ γενιάσ, ωσ μζροσ ενόσ εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου οικιςτικισ 
ανάπτυξθσ. Σφμφωνα με τον οικονομικό Τφπο, αυτό ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
πρόςφατθσ ςυνάντθςθσ του Προζδρου με τον Π/Θ κ. Madbouly και τον Υπουργό 
Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ κ. El Gazzar. Το εκνικό ςχζδιο οικιςτικισ ανάπτυξθσ επιδιϊκει 
τθν αφξθςθ των κατοικθμζνων περιοχϊν, τθν ελαχιςτοποίθςθ του φαινομζνου του 
υπερπλθκυςμοφ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ και τισ μεγάλεσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, κακϊσ 
και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςτακερά υψθλισ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ, διλωςε ο 
Πρόεδροσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ. Ο κ. Al Sisi υποςτιριξε τθν ανάγκθ να 
ακολουκθκοφν υψθλά πρότυπα ποιότθτασ και να εφαρμοςτοφν τεχνολογίεσ αιχμισ 
για όλεσ τισ υπό καταςκευι ζξυπνεσ πόλεισ ςε εκνικό επίπεδο. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνάντθςθσ, δόκθκε ςτον κ. Al Sisi μια γενικι εικόνα τθσ αςτικισ υποδομισ των 
νζων πόλεων που δθμιουργοφνται ςε εκνικό επίπεδο, όπωσ θ νζα διοικθτικι 
πρωτεφουςα, θ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν, θ νζα πόλθ τθσ Mansoura, το Ανατολικό 
Πορτ Σαΐντ και το New Bir El-Abed Πόλθ ςτο Βόρειο Σινά. Κατά τθ ςυνάντθςθ 
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αναςκοπικθκαν επίςθσ οι τελευταίεσ εξελίξεισ ςτα ζργα οδοποιίασ και κοινισ 
ωφζλειασ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςε εκνικό επίπεδο, οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ 
που ςτοχεφουν ςτον εξορκολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ νεροφ, κακϊσ και ςτθν 
υλοποίθςθ εκνικοφ ςχεδίου για τθ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ των καταςχζςεων.  

Εκτζλεςθ ζργων άρδευςθσ και μεταφορϊν ςτο 3ο τρίμθνο του ζτουσ 2018/19 
Το Υπουργείο Προγραμματιςμοφ ανακοίνωςε ςτθ διάρκεια του Ιουλίου τθν 
ολοκλιρωςθ 86 ζργων ςτον τομζα τθσ άρδευςθσ και των μεταφορϊν, με ςυνολικό 
επενδυτικό κόςτοσ EGP1,54 δις. κατά το τρίτο τρίμθνο του οικονομικοφ ζτουσ 
2018/19. Πιο ςυγκεκριμζνα, από τον Ιανουάριο ζωσ το Μάρτιο 2019 
ολοκλθρϊκθκαν 76 ζργα με ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ EGP757 εκατ. ςτον τομζα 
τθσ άρδευςθσ, ενϊ επίςθσ ολοκλθρϊκθκαν 10 ζργα ςτον κλάδο μεταφορϊν, με 
ςυνδυαςμζνο κόςτοσ EGP783 εκατ. Στα ζργα περιλαμβάνονται δφο τεχνθτζσ λίμνεσ 
και φράγμα δεξαμενϊν ςτθν περιοχι Wadi Hodein τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ, κακϊσ 
και ζργα επζκταςθσ υφιςτάμενων και καταςκευισ νζων ςτακμϊν ςτο μετρό Καΐρου. 
 
Οι επενδφςεισ ςτθ Νζα Διοικθτικι Πρωτεφουςα εκτιμϊνται ςτα $15 δις. 
Τα ςυνολικά επενδυτικά κεφάλαια που ζχουν διοχετευκεί ςτα ζργα καταςκευισ τθσ 
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ τθσ Αιγφπτου πλθςιάηουν το επίπεδο των EGP250 
δις. ($15 δις.), ςφμφωνα με τον πρόεδρο τθσ κρατικισ εταιρείασ που διαχειρίηεται 
τα ζργα (Administrative Capital for Urban Development - ACUD), κ. Abdeen. 
«Υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι οκτϊ ςυνοικίεσ οικιςτικισ χριςθσ, κακϊσ και διοικθτικά 
κτίρια και κτίρια ψυχαγωγίασ που καταςκευάηονται ςτθ νζα πρωτεφουςα», τόνιςε ο 
Abdeen. Σφμφωνα με τον κ. Abdeen, θ ACUD διοχετεφει χρθματοδοτιςεισ φψουσ 
EGP170 δις. ςε ζργα κοινισ ωφζλειασ που υλοποιοφνται ςτθ νζα πρωτεφουςα, 
κακϊσ και άλλα EGP150 δις. ςε ζργα καταςκευισ τθσ ςυνοικίασ που περιλαμβάνει 
τα διοικθτικά κτίρια. 
 

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σο Ιςραιλ και θ Αίγυπτοσ εξετάηουν ςοβαρά  τθν καταςκευι εργοςταςίου ΤΦΑ 
ςτο ινά για εξαγωγζσ ςτθν Αςία 
Θ Αίγυπτοσ και το Ιςραιλ εξετάηουν το ενδεχόμενο καταςκευισ μονάδασ 
υγροποίθςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ ςτο Σινά, από το οποίο κα μπορεί 
να εξαχκεί υγροποιθμζνο φυςικό αζριο (LNG) ςτισ αγορζσ τθσ Αςίασ. Θ καταςκευι 
μιασ τζτοιασ εγκατάςταςθσ ςτισ ακτζσ τθσ Ερυκράσ εκτιμάται ότι κα κοςτίςει  
μεταξφ $10 και 15 δις. Θ πρωτοβουλία είναι παρόμοια με αυτι που προθγουμζνωσ 
προωκοφςε ο όμιλοσ Eilat-Ashkelon Pipeline Co. (EAPC), που ικελε να εγκαταςτακεί 
ςτο ιςραθλινό ζδαφοσ, πλθςίον του Eilat. Θ ιδζα εγκαταλείφκθκε λόγω ιςχυρισ 
αντίδραςθσ, μεταξφ άλλων, από το Υπουργείο Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ. Αυτι 
τθ φορά, θ ιδζα είναι να καταςκευαςτεί θ εγκατάςταςθ ςτθν αιγυπτιακι πλευρά 
των ςυνόρων, γεγονόσ που κα επιτρζψει να ξεπεραςτεί θ αντίκεςθ ςτο τεράςτιο 
ζργο, επειδι ςτθν Αίγυπτο οι πικανότθτεσ για κακυςτζρθςθ των ςχεδίων αυτϊν για 
περιβαλλοντικοφσ λόγουσ είναι πολφ πιο περιοριςμζνεσ. Επιπλζον, ζνα ζργο 
υγροποίθςθσ ςτθν αιγυπτιακι επικράτεια μπορεί να προςφζρει κζςεισ εργαςίασ για 
χιλιάδεσ Αιγυπτίουσ κατά τθ διάρκεια του ςταδίου καταςκευισ και εκατοντάδεσ 
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ακόμθ κατά τθ διάρκεια του επιχειρθςιακοφ ςταδίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Θ 
καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα ζχει ωσ ςτόχο να 
ενεργοποιιςει τθν επιλογι εξαγωγισ φυςικοφ αερίου από το Ιςραιλ και τθν 
Αίγυπτο ςτισ αγορζσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ: τθν Ινδία, τθν Κίνα, τθν Ιαπωνία, τθ 
Νότια Κορζα και άλλεσ χϊρεσ, οι οποίεσ αποτελοφν το 70% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ 
υγροποιθμζνου αερίου. Το ςχετικό πλεονζκτθμα που παρουςιάηει μια εγκατάςταςθ 
που κα βρίςκεται ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα είναι ότι ςυντομεφει τθ διαδρομι για τθ 
μεταφορά του αερίου και παρακάμπτει τθ δαπανθρι διζλευςθ μζςω του καναλιοφ 
του Σουζη. Θ ιδζα τθσ καταςκευισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγκατάςταςθσ δθμιουργικθκε 
κατά τθν επίςκεψθ ςτθν Αίγυπτο, ςτο τζλοσ Ιουλίου, του Υπουργοφ Υποδομϊν, 
Ενζργειασ και Υδάτινων Πόρων του Ιςραιλ, Δρ. Steinitz. Θ επίςκεψθ, θ οποία ζλαβε 
χϊρα πριν από τθ διάςκεψθ των Υπουργϊν Ενζργειασ τθσ περιοχισ (EMGF 
Ministerial Meeting), ζδειξε ότι οι προοπτικζσ ςυνεργαςίασ ςχζςεισ μεταξφ των 
κυβερνιςεων Αιγφπτου και Ιςραιλ προσ αξιοποίθςθ κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου 
ζχουν ενιςχυκεί. Στον Ιςραθλινό Υπουργό, του οποίου οι ςυναντιςεισ με ανϊτερουσ 
Αιγφπτιουσ αξιωματοφχουσ είχαν κατά τα προθγοφμενα χρόνια πραγματοποιθκεί ςε 
ιδιωτικά διαμερίςματα, κάτω από μανδφα μυςτικότθτασ, παρατζκθκε αυτι τθ φορά 
επίςθμθ υποδοχι από τουσ Αιγφπτιουσ οικοδεςπότεσ. Ο Δρ. Steinitz παρζκεςε 
ςυνζντευξθ Τφπου από κοινοφ με τον Αιγφπτιο Πρόεδρο κ.  Al Sisi και επιςκζφκθκε 
τισ πυραμίδεσ τθσ Γκίηασ μαηί με τον Υπουργό Πετρελαίου κ. El-Molla, 
απολαμβάνοντασ εκτεταμζνθ κάλυψθ από τον εγχϊριο Τφπο. Πιςτεφεται ότι το 
υψθλό προφίλ που δόκθκε ςτθν επίςκεψθ, οφειλόταν κυρίωσ ςτθν ςτιριξθ των 
ΘΠΑ. Εκτόσ από τθ νζα ιδζα, ο Δρ. Steinitz ςυηιτθςε επίςθσ με τθν αιγυπτιακι 
πλευρά τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ για τθν εξαγωγι φυςικοφ αερίου από τισ 
πλατφόρμεσ γεϊτρθςθσ που βρίςκονται ςτα κοιτάςματα Tamar και Leviathan, προσ 
τισ δφο υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ υγροποίθςθσ ςτθν Αίγυπτο, κακϊσ και 
ενδεχόμενθ χρονικι επζκταςθ τθσ ςυμφωνίασ ςτο μζλλον.  
 
Θ Αίγυπτοσ προχωρά ςτθν καταςκευι εγκαταςτάςεων θλιακισ ενζργειασ ςε επτά 
αφρικανικά κράτθ 
Στο πλαίςιο τθσ δζςμευςισ τθσ να ςυμβάλει ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία τθσ 
αφρικανικισ θπείρου, θ Αίγυπτοσ ξεκίνθςε τθν υλοποίθςθ καταςκευισ θλιακϊν 
ςτακμϊν ςε επτά αφρικανικζσ χϊρεσ, ζργο που ελπίηει να ολοκλθρϊςει μζχρι το 
Μάρτιο του 2020. Ο Αραβικόσ Οργανιςμόσ Εκβιομθχάνιςθσ (AOI), ζνασ από τουσ 
μεγαλφτερουσ κρατικοφσ βιομθχανικοφσ οργανιςμοφσ ςτθν Αίγυπτο, ςυμφερόντων 
του αιγυπτιακοφ Στρατοφ, πρόκειται να καταςκευάςει μονάδεσ παραγωγισ θλιακισ 
ενζργειασ ςτθν Ουγκάντα, το Κονγκό, τθν Τανηανία, τθν Ερυκραία, τθ Σομαλία και το 
Νότιο Σουδάν, δυναμικοφ μεταξφ 2 και 4 MW εκάςτθ, ςφμφωνα με τα αιγυπτιακά 
μζςα ενθμζρωςθσ. Οι ςτακμοί θλιακισ ενζργειασ κα χρθςιμοποιθκοφν για ζργα 
φωτιςμοφ και τθν τροφοδοςία μονάδων αφαλάτωςθσ, με αιγυπτιακι επιχοριγθςθ 
αξίασ EGP200 εκατ. ($12 εκατ.), όπωσ διλωςε ο κ. El Khayat, επικεφαλισ τθσ 
αιγυπτιακισ αρχισ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (NREA). Θ Αίγυπτοσ, θ οποία 
καταςκευάηει ιδθ ζνα από τα μεγαλφτερα και πιο φιλόδοξα ζργα θλιακισ ενζργειασ 
ςτον κόςμο ςτθν περιοχι του Benban, προχϊρθςε ςτθν εκτζλεςθ των ζργων και τισ 
απαιτοφμενεσ προμικειεσ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Στρατιωτικισ 
Παραγωγισ, ενϊ οι επτά αφρικανικζσ χϊρεσ προςδιόριςαν τουσ τομείσ 
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προτεραιότθτασ για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των ςτακμϊν. Ο AOI ζχει ςχεδιάςει και 
υλοποιιςει περιςςότερεσ από 100 εγκαταςτάςεισ παραγωγισ θλιακισ ενζργειασ με 
διαφορετικά επίπεδα δυναμικότθτασ  ςε ολόκλθρθ τθν Αίγυπτο από το ζτοσ 2013, 
ενϊ ζχει επίςθσ επιδείξει ενδιαφζρον για υλοποίθςθ ζργων υποδομϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων μονάδων κακαριςμοφ πόςιμου νεροφ, εγκαταςτάςεων 
αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ και μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων. Θ απόφαςθ 
του AOI να δθμιουργιςει θλιακζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ 
επτά αφρικανικζσ χϊρεσ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθ βελτίωςθ των επιδόςεων των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ χϊρεσ αυτζσ.  
Θ αφρικανικι ιπειροσ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ λόγω ελλείψεων ςτθν τροφοδοςία 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ενϊ οι ςυχνζσ διακοπζσ ςτθν παροχι θλεκτριςμοφ 
επιβαρφνουν τισ επιχειριςεισ και τουσ εγχϊριουσ καταναλωτζσ. Εκτιμάται ότι ςτθν 
περιοχι Sahel - Σενεγάλθ, Νιγθρία, Μαυριτανία, Μάλι, Μπουρκίνα Φάςο, Νίγθρα, 
Τςαντ, Σουδάν και Ερυκραία-  τθν πιο υποβακμιςμζνθ περιοχι τθσ Αφρικισ, 
περίπου το 64% του πλθκυςμοφ ηει χωρίσ θλεκτρικι ενζργεια, εμποδίηοντασ τθν 
οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Θ ενεργειακι φτϊχεια ςτθν Αφρικι εκτιμάται 
ότι κοςτίηει ςτθν ιπειρο το 2-4% του ΑΕΠ ετθςίωσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 
Αφρικανικισ Τράπεηασ Ανάπτυξθσ (AfDB).  
Μζχρι ςτιγμισ ζχει ξεκινιςει μια πρωτοβουλία που αναμζνεται να αξιοποιιςει τον 
εξαιρετικό θλιακό πλοφτο τθσ περιοχισ του Sahel, γνωςτι ωσ «πρόγραμμα Desert to 
Power», θ οποία κακοδθγείται από τθν AfDB και άλλουσ διεκνείσ εταίρουσ, 
προκειμζνου να μετατρζψει τισ εριμουσ τθσ Αφρικισ ςε νζεσ πθγζσ ενζργειασ. Το 
Sahel είναι μια ςχεδόν άνυδρθ περιοχι ςτο νότιο άκρο τθσ εριμου Σαχάρασ, που 
εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν αφρικανικι ιπειρο από τθ Σενεγάλθ ςτα δυτικά, ζωσ 
τθν Αικιοπία ςτα ανατολικά. Το πρόγραμμα “Desert to Power” αναδείχκθκε για 
πρϊτθ φορά τον Ιοφνιο του 2018, όταν θ Αφρικανικι Τράπεηα Ανάπτυξθσ και οι 
εταίροι τθσ - το Πράςινο Ταμείο για το Κλίμα και το Ταμείο Επενδφςεων Africa50- 
υπζγραψαν επιςτολι προκζςεων, ςτο περικϊριο των ετιςιων ςυνεδριάςεων τθσ 
Αφρικανικισ Τράπεηασ Ανάπτυξθσ. Ο Πρόεδροσ τθσ AfDB, κ. Adesina, διλωςε ότι με 
τισ επενδφςεισ του ιδιωτικοφ τομζα θ πρωτοβουλία κα μποροφςε τελικά να γίνει θ 
μεγαλφτερθ ηϊνθ θλιακισ ενζργειασ ςτον κόςμο. Το πρόγραμμα “Desert to Power” 
αναμζνεται να βοθκιςει τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να προςαρμοςτοφν και να 
μετριάςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κακϊσ και να προςελκφςουν τθ 
χρθματοδοτικι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςε ζργα ανανεϊςιμθσ ενζργειασ 
ςτθν περιοχι. Μζςω του προγράμματοσ, θ θλεκτρικι ενζργεια ςχεδιάηεται να 
καταςτεί πιο προςιτι για νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ, ενϊ οι άνκρωποι κα 
απομακρυνκοφν από τθν χριςθ επικίνδυνων για τθν υγεία πθγϊν ενζργειασ όπωσ θ 
κθροηίνθ. 

Θ ΕΝΙ ανακοινϊνει νζα παραγωγι από τθ Δυτικι Ζρθμο τθσ Αιγφπτου 
Ο ιταλικόσ ενεργειακόσ όμιλοσ ΕΝΙ διλωςε ςτθ διάρκεια του Ιουλίου ότι ζχει 
ξεκινιςει τθν παραγωγι πετρελαίου από τθν περιοχι παραχϊρθςθσ τθσ 
νοτιοδυτικισ, που βρίςκεται ςτθ Δυτικι Ζρθμο. Θ τρζχουςα παραγωγι του 
κοιτάςματοσ, που πραγματοποιείται μζςω δφο φρεάτων, ανζρχεται ςε περίπου 
5.000 βαρζλια πετρελαίου θμερθςίωσ, με προοπτικι να φκάςει το 7.000 βαρζλια 
εντόσ του Σεπτεμβρίου 2019, ςφμφωνα με τθν ΕΝΙ. Οι ανακαλφψεισ πετρελαίου τθσ 
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νοτιοδυτικισ Meleiha ζγιναν το 2018, ενϊ ςχεδιάηεται να διανοιχκοφν πρόςφατα 
διερευνθτικά φρζατα εντόσ τθσ εν λόγω περιοχισ παραχϊρθςθσ. Το πετρζλαιο από 
το κοίταςμα μεταφζρεται και τυγχάνει επεξεργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
εργοςταςίου κατεργαςίασ τθσ Meleiha, το οποίο εκμεταλλεφεται ο όμιλοσ AGIBA, 
που αποτελεί κοινοπραξία –με ιςόποςα μερίδια τθσ τάξεωσ του 50%- τθσ 
κυγατρικισ τθσ ΕΝΙ ςτθν Αίγυπτο, IEOC, και τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ 
πετρελαίου, EGPC. Σθμειϊνεται ότι ο όμιλοσ AGIBA ζκανε πρόςφατα δφο πρόςκετεσ 
ανακαλφψεισ πετρελαίου ςτθν περιοχι παραχϊρθςθσ Meleiha, ςυγκεκριμζνα ςτισ 
τοποκεςίεσ Basma και Shemy. Επιπλζον, ςτθν περιοχι παραχϊρθςθσ Meleiha, θ 
AGIBA ςυνζχιςε με επιτυχία εκςτρατεία εμβάκυνςθσ ςε υφιςτάμενα ρθχά πθγάδια. 
Οι αναπτυξιακζσ δράςεισ του ομίλου ςτθ Δυτικι Ζρθμο ςυνειςφζρουν πάνω από 
15.000 βαρζλια πετρελαίου θμερθςίωσ ςτθν παραγωγι του ομίλου AGIBA. 
Επιπλζον, ςτθν περιοχι του Δζλτα Νείλου, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ περιοχισ 
παραχϊρθςθσ El Qar'a, θ ΕΝΙ διάνοιξε πρόςφατα με επιτυχία το φρζαρ El Qar'a-NE1, 
το οποίο, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κακαριςμοφ του παριγαγε 17 εκατ. κ.π. 
φυςικοφ αερίου θμερθςίωσ, ενϊ προςδοκάται ότι ςφντομα ο ρυκμόσ παραγωγισ κα 
αυξθκεί ςτα 20 εκατ. κ.π. θμερθςίωσ. Θ ΕΝΙ, μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ ςτθν Αίγυπτο, 
IEOC, κατζχει μερίδιο 37,5% ςτθν περιοχι παραχϊρθςθσ τθσ El Qar'a, με τουσ 
ομίλουσ BP και EGPC να κατζχουν μερίδια 12,5% και 50%, αντίςτοιχα, ενϊ ο όμιλοσ 
Petrobel είναι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθσ περιοχισ για λογαριαςμό των EGPC και 
ΕΝΙ. Όπωσ ςθμείωςε ο κλαδικόσ Τφποσ, ο όμιλοσ Petrobel εργάηεται ςτθν παροφςα 
φάςθ για τθ ςφνδεςθ του φρζατοσ με τισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ςτθν περιοχι, 
κακϊσ και με το εργοςτάςιο επεξεργαςίασ αερίου ςτο Abu Madi, προκειμζνου να 
αξιοποιθκοφν με τον καλφτερο τρόπο οι υπάρχουςεσ υποδομζσ και να 
μεγιςτοποιθκεί θ οικονομικι ωφζλεια από τθ νζα ανακάλυψθ. Τζλοσ, ςτον Κόλπο 
Σουζη, ςτθν περιοχι παραχϊρθςθσ Abu Rudeis Sidri, όπου μετζχουν εξίςου θ IEOC 
και θ EGPC, θ πρϊτθ, μζςω του ομίλου Petrobel, διάνοιξε με επιτυχία νζο φρζαρ 
που οδιγθςε ςε ανακάλυψθ νζου κοιτάςματοσ πετρελαίου ςτθν περιοχι Sidri 
South, εκτιμϊμενθσ μζγιςτθσ δυναμικότθτασ 200 εκατ. βαρελιϊν πετρελαίου.  
 

Θ Αίγυπτοσ πρζπει να επενδφςει $30 δις. ςτο θλεκτρικό τθσ δίκτυο ζωσ το 2023 
Θ Αίγυπτοσ πρζπει να επενδφςει επιπλζον $20 δις. ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ και $10 δις. ςτθ μεταφορά και διανομι αυτισ για να αυξιςει τθ 
δυναμικότθτα του θλεκτρικοφ τθσ δικτφου ςε 63 GW μζχρι το 2023, ςφμφωνα με 
πρόςφατθ ζκκεςθ τθσ Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp). Θ αφξθςθ 
τθσ αςτικοποίθςθσ, θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ και τα υψθλότερα επίπεδα 
απαιτιςεων ψφξθσ κα ςυνεχίςουν να τροφοδοτοφν τισ ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςτον 
τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, παρά τισ ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςτθ διάρκεια των 
προθγοφμενων ζτθ που ζχουν δθμιουργιςει το ςθμερινό πλεόναςμα θλεκτρικισ 
ενζργειασ. Κατά τθν τρζχουςα περίοδο, οι επενδφςεισ ςε εν εξελίξει θλεκτρικά ζργα 
ανζρχονται ςε $24 δις., ενϊ το φψοσ αυτϊν αυξάνεται ςτα $59 δις., εάν 
ςυνυπολογιςτοφν τα θλεκτρικά ζργα που βρίςκονται ακόμθ ςτο ςτάδιο του 
ςχεδιαςμοφ. Το τρζχον απόκεμα θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Αιγφπτου ανζρχεται ςε 
20 GW τθν θμζρα, ενϊ αναμζνεται να αυξθκεί ςτα 22 GW μζχρι το τζλοσ του 2019, 
μζςω τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτον κόλπο του Σουζη και 
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ςτο Benban τθσ Άνω Αιγφπτου. Το ςθμερινό πλεόναςμα θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ 
χϊρα ζχει ωκιςει τθν κρατικι εταιρεία θλεκτριςμοφ (EEHC) να αναβάλει τθν 
υλοποίθςθ ςυμφωνίασ με τον εμιρατινό όμιλο Al Nowais για τθν καταςκευι ενόσ 
ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ «κακαροφ άνκρακα», επενδυτικισ αξίασ $4 δις. ςτθν 
περιοχι Oyoun Musa του Νοτίου Σινά, θ οποία είχε υπογραφεί ςτισ αρχζσ τρζχοντοσ 
ζτουσ. Θ αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αναμζνεται να 
επιταχυνκεί ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια κα επιβραδυνκεί 
μακροπρόκεςμα, κακϊσ θ άρςθ των επιδοτιςεων θλεκτρικισ ενζργειασ πλιττει 
ολοζνα και περιςςότερο τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ. Θ Apicorp εκτιμά ότι θ 
εγχϊρια ηιτθςθ θλεκτριςμοφ κα αυξθκεί κατά ζνα μζςο ετιςιο ποςοςτό 5,1% μζχρι 
το 2023, ζναντι μζςου ποςοςτοφ αφξθςθσ 4,6% μεταξφ 2015 και 2017.  
 
Θ Αίγυπτοσ υλοποιεί 7 ζργα διυλιςτθρίων με επενδφςεισ φψουσ $8,031 δις. 
Σφμφωνα με πρόςφατεσ δθλϊςεισ του Υπουργοφ Πετρελαίου κ. El-Molla, το 
αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί ςτθν παροφςα φάςθ επτά ζργα ανάπτυξθσ του κλάδου 
διυλιςτθρίων ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, με εκτιμϊμενεσ επενδφςεισ φψουσ $8,031 δις., 
με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 
παραγωγισ παραγϊγων πετρελαίου. Ο κ. El-Molla πρόςκεςε ότι βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ πολλά ζργα αναβάκμιςθσ και ανακαίνιςθσ ςτα διυλιςτιρια τθσ Αιγφπτου, τα 
οποία κα διαδραματίςουν κεντρικό ρόλο ςτθ μετατροπι τθσ Αιγφπτου ςε 
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Εξιγθςε ότι θ επζκταςθ του διυλιςτθρίου του 
ομίλου MIDOR υλοποιείται με επενδφςεισ φψουσ $2,3 δις., με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 
δυναμικότθτασ διφλιςθσ κατά 60%. Ο Υπουργόσ διλωςε επίςθσ ότι το ςυγκρότθμα 
παραγωγισ βενηίνθσ και ντίηελ ςτθν περιοχι Assiut καταςκευάηεται για τον όμιλο 
(ANOPC), με δυναμικότθτα 2,5 εκατ. τόνων ντίηελ ετθςίωσ, προκειμζνου να 
μετατραπεί ςε μονάδα παραγωγισ πετρελαιοειδϊν υψθλισ ποιότθτασ, με 
επενδφςεισ φψουσ περίπου $1,2 δις. Επιπλζον, δθμιουργείται ςτο Σουζη 
ςυγκρότθμα πυρόλυςθσ υδρογόνου, κακϊσ και ζργο καταςκευισ μονάδασ 
παραγωγισ βενηίνθσ. Θ δυναμικότθτα του ζργου είναι 2,5 εκατ. τόνοι μαηοφτ 
ετθςίωσ, με επενδφςεισ φψουσ $2,5 δις. Ο κ. El-Molla αναφζρκθκε εξάλλου ςτθν 
υλοποίθςθ ζργου καταςκευισ μονάδασ παραγωγισ βενηίνθσ υψθλϊν οκτανίων ςτο 
Assiut, από τον όμιλο ANOPC, ετιςιασ δυναμικότθτασ περίπου 800.000 τόνων, που 
αναμζνεται να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Άνω Αιγφπτου ςε προϊόντα πετρελαίου, με 
επενδφςεισ φψουσ $450 εκατ. Επιπλζον, ο κ. El-Molla διλωςε ότι θ ανάπτυξθ του 
ςυγκροτιματοσ οπτανκρακοποίθςθσ ςτο διυλιςτιριο του Σουζη περιλαμβάνει τθ 
δθμιουργία μιασ νζασ μονάδασ ανάκτθςθσ ατμϊν (VRU), για τθν παραγωγι 1,5 εκατ. 
τόνων υγροποιθμζνου αερίου πετρελαίου ετθςίωσ, με επζνδυςθ φψουσ περίπου 
$581 εκατ. Ανάλογθ τεχνολογία κα χρθςιμοποιθκεί επίςθσ για τθν ανάκτθςθ 
αρωματικϊν ουςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο κρατικό διυλιςτιριο Αλεξάνδρειασ, 
με επενδφςεισ φψουσ $21,48 εκατ. Τζλοσ, ο Υπουργόσ επεςιμανε τθν υλοποίθςθ 
μιασ μονάδασ παραγωγισ αςφάλτου ςτο διυλιςτιριο Σουζη, για παραγωγι περίπου 
396.000 τόνων ετθςίωσ προσ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ εγχϊριασ αγοράσ, με 
επενδφςεισ περίπου $79,4 εκατ. 
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Οι εταίροι των ιςραθλινϊν κοιταςμάτων κζλουν να τροποποιιςουν τθ ςυμφωνία 
τουσ για εξαγωγι φ/α ςτθν Αίγυπτο 
Σφμφωνα με οικονομικά δθμοςιεφματα τζλουσ Ιουλίου, οι δφο εταίροι των 
ιςραθλινϊν κοιταςμάτων Tamar και Leviathan, αμερικανικι Noble Energy και 
ιςραθλινι Delek Drilling, επιδιϊκουν να προςαρμόςουν τθ ςυμφωνία εξαγωγισ 
ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου, φψουσ $15 δις. προσ τθν Αίγυπτο, με ςκοπό να 
αναβάλουν τθν επίτευξθ τθσ τροφοδοςίασ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ με τα ανϊτατα 
επίπεδα αδιάλειπτου εφοδιαςμοφ, ςε ςφγκριςθ με  ό,τι είχε αρχικά ςυμφωνθκεί. 
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ όρουσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, οι 
Noble και Delek ςτοχεφεται να εξάγουν 7 δις. κυβικά μζτρα προσ τθν Αίγυπτο 
ετθςίωσ ζωσ το 2020, με το ιμιςυ τθσ εν λόγω ποςότθτασ να υπόκειται ςε 
ενδεχόμενεσ διακοπζσ κατά τισ ϊρεσ αιχμισ, ι ςε περιπτϊςεισ δυςμενϊν ςυνκθκϊν. 
Κατά τα δθμοςιεφματα, οι δφο εταίροι των ιςραθλινϊν κοιταςμάτων προςπακοφν 
τϊρα να αλλάξουν τθ ςυμφωνία, με ςκοπό αρχικά να προμθκεφςουν αδιάλειπτα το 
2020 με περίπου 4,5 δις. κυβικά μζτρα φυςικοφ αερίου, και να φκάςουν το επίπεδο 
των 7 δις. κυβικϊν μζτρων αργότερα, πικανότατα ζωσ το 2022, ςφμφωνα με 
κλαδικζσ πθγζσ. Όπωσ εξάλλου διλωςε πρόςφατα ο Ιςραθλινόσ Υπουργόσ 
Ενζργειασ κ. Steinitz ςτο διεκνζσ ειδθςεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι εξαγωγζσ 
ιςραθλινοφ φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο, μζςω του αγωγοφ East Mediterranean 
Gas (EMG)  αναμζνεται να ξεκινιςουν εντόσ τθσ περιόδου του προςεχοφσ 
τετραμινου, αντί τθσ αρχικά εκτιμϊμενθσ ζναρξθσ των παραδόςεων του ιςραθλινοφ 
αερίου, ζωσ το τζλοσ Ιουνίου τρζχοντοσ ζτουσ.    
 

Σο Τπουργείο Θλεκτριςμοφ κα δθμοπρατιςει θλιακά ζργα ςτθ Zafarana 
Σφμφωνα με οικονομικά δθμοςιεφματα μζςων Ιουλίου, θ Αρχι Νζων και 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (NREA) ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθ μεταβολι του κακεςτϊτοσ των γαιϊν που είχαν 
διατεκεί προθγουμζνωσ ςε επιχειριςεισ για τθν καταςκευι ςτακμϊν παραγωγισ 
θλιακισ ενζργειασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ εγγυθμζνων τιμϊν ενζργειασ 
(“Feed-in-Tariff” program) και πρόκειται να τα ανακατανείμει για τθν καταςκευι 
των προτεινόμενων θλιακϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ, με βάςθ τθ μζκοδο των 
δθμοπραςιϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με κυβερνθτικζσ πθγζσ, το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Θλεκτριςμοφ ςχεδιάηει τθ δθμοπράτθςθ ζργων καταςκευισ θλιακϊν 
μονάδων ςυνολικισ παραγωγικισ ιςχφοσ 200 MW ςτθν περιοχι τθσ Zafarana, ςτθν 
Ερυκρά Θάλαςςα. Οι ίδιεσ κυβερνθτικζσ πθγζσ ανζφεραν επίςθσ ότι θ κρατικι 
εταιρεία διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) εργάηεται επί του παρόντοσ για τθν 
ολοκλιρωςθ δφο δθμοπραςιϊν ςτθν περιοχι του Δυτικοφ Νείλου για τθν 
εγκατάςταςθ των θλιακϊν και αιολικϊν ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ, ςυνολικισ 
ιςχφοσ 450MW. 

Ο Αιγφπτιοσ Τπουργόσ Πετρελαίου ςυηθτά ςυνεργαςία με τθν Ε.Ε. 
Ο Αιγφπτιοσ Υπουργόσ Πετρελαίου κ. El-Molla ςυηιτθςε ςτα μζςα Ιουλίου με τον 
επικεφαλισ τθσ εδϊ Αντιπροςωπείασ τθσ Ε.Ε. Πρζςβθ κ. Surkos τρόπουσ ενίςχυςθσ 
τθσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ ςτουσ κλάδουσ υδρογονανκράκων και ενζργειασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ κοινοφ ςχετικοφ επενδυτικοφ project ςτο λιμάνι τθσ 
Αμβζρςασ, ςτο Βζλγιο. Σφμφωνα με τον Αιγφπτιο Υπουργό, «θ Αίγυπτοσ επιδιϊκει 
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να μελετιςει διεκνϊσ επιτυχθμζνα μοντζλα ςτον ενεργειακό εφοδιαςμό και το 
εμπόριο, ειδικά μζςω εξειδικευμζνων λιμζνων πετρελαίου, για να εξυπθρετιςει τον 
κυβερνθτικό ςτόχο να μετατραπεί θ χϊρα ςε περιφερειακόσ ενεργειακόσ κόμβοσ». 
Σθμειϊνεται ότι το ωσ άνω βελγικό λιμάνι είναι το δεφτερο μεγαλφτερο ςτθν 
Ευρϊπθ και ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ εμπορικοφσ δεςμοφσ μεταξφ τθσ 
Ευρϊπθσ και του υπόλοιπου κόςμου. Ο Αιγφπτιοσ Υπουργόσ τόνιςε τθ ςθμαςία του 
ρόλου τθσ Ε.Ε. ωσ ςτρατθγικοφ εταίρου ςτθν Αίγυπτο, με τθ ςυνεχι ςτιριξι τθσ για 
τα ςχζδια τθσ Αιγφπτου να γίνει το κζντρο τθσ περιοχισ για το εμπόριο φυςικοφ 
αερίου και πετρελαίου. Από τθν πλευρά του, ο Πρζςβθσ κ. Surkos διλωςε ότι «ςτθ 
διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ διεξιχκθςαν αρκετά εκπαιδευτικά εργαςτιρια 
(“workshops”) ςτον τομζα του εμπορίου ενεργειακϊν προϊόντων, κακϊσ και ότι θ 
Αίγυπτοσ διακζτει όλα τα προςόντα για να καταςτεί περιφερειακόσ ενεργειακόσ 
κόμβοσ, διακζτοντασ τθ διϊρυγα Σουζη και τισ μονάδεσ υγροποίθςθσ φυςικοφ 
αερίου ςτο Idku και Damietta. Ο Πρζςβθσ κ. Surkos επεςιμανε επίςθσ τθν τεχνικι 
και οικονομικι υποςτιριξθ των ενεργειακϊν ςτρατθγικϊν τθσ Αιγφπτου από τθν 
Ε.Ε., ςθμειϊνοντασ ότι θ ΕΕ υποςτθρίηει τόςο τθν πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Πετρελαίου για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, ενϊ παράλλθλα 
ςτθρίηει με επιχορθγιςεισ τθ χρθματοδότθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτον 
ενεργειακό τομζα.  

Θ Αίγυπτοσ ςκοπεφει να αντλιςει 6,39 δις. κ.π. φ/α θμερθςίωσ για να καλφψει τθ 
μζςθ εγχϊρια ηιτθςθ 
Όπωσ ανζφεραν κλαδικά δθμοςιεφματα, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου 
ςχεδιάηει να αντλεί κατά μζςο όρο περίπου 6,39 δις. κ.π. φυςικοφ αερίου ςε 
θμεριςια βάςθ προκειμζνου να καλφψει το μζςο επίπεδο τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ 
κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. Κατά το Υπουργείο Πετρελαίου, 
θ μζςθ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου αυξάνεται κάκε χρόνο και αναμζνεται να 
φτάςει τα 9 δις. κ.π. θμερθςίωσ κατά το οικονομικό ζτοσ 2020/21, ωσ αποτζλεςμα 
του διαρκϊσ διογκοφμενου πλεονάςματοσ φυςικοφ αερίου. Το Υπουργείο 
Πετρελαίου πρόςκεςε ότι οι επενδφςεισ που υλοποιοφνται κατά τθν παροφςα φάςθ 
κα προςκζςουν περίπου 1,15 δις. κ.π. θμερθςίωσ ςτθν παραγωγι φυςικοφ αερίου, 
θ οποία εκτιμάται ςε πλθςίον των 6,9 δις. κ.π. θμερθςίωσ. Σφμφωνα με τθν ίδια 
πθγι, το μζςο θμεριςιο πλεόναςμα μετά τθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ 
εγχϊριασ αγοράσ ανζρχεται ςε 1,56 δις. κ.π., μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ 
φάςθσ ανάπτυξθσ των κοιταςμάτων του Δυτικοφ Δζλτα, βορείωσ τθσ Αλεξάνδρειασ, 
κακϊσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ από το γιγαντιαίο κοίταςμα Zohr, που 
εκτιμάται ότι κα αυξιςουν τα επίπεδα παραγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο ςε 
7,95 δις. κ.π. θμερθςίωσ κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20. Το 
πλεόναςμα που κα προκφπτει μετά τθν κάλυψθ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ κα 
εξάγεται μζςω των μονάδων υγροποίθςθσ φυςικοφ αερίου ςτισ περιοχζσ Idku και 
Damietta. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

τα $3,87 δις. το αιγυπτιακό εμπορικό ζλλειμμα τον Απρίλιο 2019 
Με βάςθ πρόςφατα ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), το 
εμπορικό ζλλειμμα τθσ Αιγφπτου τον Απρίλιο τρζχοντοσ ζτουσ χειροτζρευςε κατά 
6,8% ςε ετιςια βάςθ, ανερχόμενο ςε $3,87 δις., ζναντι $3,63 δις. τον Απρίλιο 2018. 
Το εμπορικό ζλλειμμα του Απριλίου εμφανίςτθκε πάντωσ ελαφρά μειωμζνο ςε 
ςφγκριςθ με εκείνο του Μαρτίου τρζχοντοσ ζτουσ, που είχε ανζλκει ςε $4,15 δις. 
Κατά τθν CAPMAS, οι αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ αυξικθκαν τον Απρίλιο κατά 0,5% ςε 
ετιςια βάςθ, φκάνοντασ τα $2,58 δις., κυρίωσ λόγω των αυξιςεων ςτισ εξαγωγζσ 
προϊόντων πετρελαίου (+231,1%), ακατζργαςτου πετρελαίου (+35%), ετοίμων 
ενδυμάτων (+4,8%) και πλαςτικϊν (+8,8%). Από τθν άλλθ, οι αιγυπτιακζσ ειςαγωγζσ 
κατζγραψαν τον Απρίλιο αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 4,2% ςε ετιςια βάςθ, ανερχόμενεσ 
ςε $6,46 δις., κυρίωσ λόγω των αυξιςεων ςτισ ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν για τθ 
χαλυβουργία (+8,4%), ςιταριοφ (+22,3%), πλαςτικϊν (+4,8%) και φαρμακευτικϊν 
προϊόντων (+54,8%). 
 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποκαλφπτει λεπτομζρειεσ του νζου πλαιςίου 
εξαγωγικϊν επιδοτιςεων 
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ παρουςίαςε ςτθ διάρκεια του Ιουλίου τισ λεπτομζρειεσ 
του πολυαναμενόμενου νζου πλαιςίου για τθν εκταμίευςθ των εξαγωγικϊν 
επιδοτιςεων. Το νζο πλαίςιο κα εκταμιεφει ετθςίωσ κονδφλια φψουσ EGP6 δις. ςε 
εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ,  μζςω του Ταμείου Εξαγωγικϊν Επιδοτιςεων από το 
οικονομικό ζτοσ 2019/20. Εξ αυτϊν, κονδφλια φψουσ EGP2,4 δις. (ι 40%) του 
ςυνόλου, πρόκειται να εκταμιεφονται ςε μετρθτά ςτουσ εξαγωγείσ, ενϊ το 30% των 
ετιςιων εκταμιεφςεων (ι EGP 1,8 δις.) κα πραγματοποιθκεί μζςω φορολογικϊν 
ελαφρφνςεων και περικοπϊν ςτισ οφειλζσ των επιχειριςεων προσ το Υπουργείο 
Οικονομικϊν. Τα υπόλοιπα κονδφλια, φψουσ EGP1,8 δις., πρόκειται να δαπανϊνται 
από το ωσ άνω Ταμείο για να «ενιςχφςουν τισ εξαγωγικζσ ικανότθτεσ τθσ Αιγφπτου», 
μζςω χρθματοδοτιςεων προσ τισ υπό ανάπτυξθ παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ 
εξαγωγικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και για τθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν τθσ Αιγφπτου 
ςτο εξωτερικό. Επίςθσ, το νζο πλαίςιο προβλζπει αφξθςθ των εξαγωγικϊν 
επιδοτιςεων προσ τισ επιχειριςεισ εκείνεσ που εξάγουν προσ χϊρεσ τθσ Αφρικισ, 
κακϊσ και προσ τισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ εξαγωγικζσ εταιρείεσ, ζωσ και 
κατά ποςοςτό 30%. Ωσ προχπόκεςθ για να ωφελθκοφν οι Αιγφπτιοι εξαγωγείσ από 
τισ εν λόγω επιδοτιςεισ, το πλαίςιο ορίηει ότι αυτοί κα πρζπει να ζχουν αντλιςει το 
40% των ειςροϊν παραγωγισ τουσ από τθν αιγυπτιακι αγορά. Όπωσ επιςιμαναν τα 
ςχετικά οικονομικά δθμοςιεφματα, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εξετάηει ταυτόχρονα το 
μθχανιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταβολι οφειλόμενων εξαγωγικϊν 
επιδοτιςεων από προθγοφμενα ζτθ. Το ςυνολικό φψοσ των απαιτιςεων των 
εγχϊριων εξαγωγζων από οφειλόμενεσ εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ παρελκόντων ετϊν 
εκτιμάται ςε περίπου EGP12 δις. Ο εγχϊριοσ οικονομικόσ Τφποσ επιςιμανε ςτθ 
διάρκεια του Ιουλίου ότι το υπουργικό ςυμβοφλιο ζχει εγκρίνει μθχανιςμό 
αποπλθρωμισ, ςφμφωνα με τον οποίο οι εξαγωγείσ κα μποροφςαν να λάβουν 
εκπτϊςεισ ςτισ οφειλζσ τουσ ζναντι Υπουργείων και άλλων κρατικϊν φορζων. 
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Θ αφξθςθ ςτισ τιμζσ των καυςίμων επθρεάηει αρνθτικά τθν αγορά αυτοκινιτου 
Οι εκπρόςωποι τθσ εγχϊριασ αυτοκινθτοβιομθχανίασ υποςτθρίηουν ότι θ πρόςφατθ 
αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων επθρεάηει αρνθτικά τθν αγορά αυτοκινιτων, 
κακϊσ θ ηιτθςθ για αυτοκίνθτα κυβιςμοφ μεγαλφτερου από 2000 cc ζχει μειωκεί. 
Επιπλζον, θ ηιτθςθ για νζουσ τφπουσ αυτοκινιτων ζχει μειωκεί κατά 10-15%, 
εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ αυτϊν. Σθμειϊνεται ότι 
το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου αφξθςε πρόςφατα τισ τιμζσ των πετρελαϊκϊν 
προϊόντων κατά 15-30%, ςτο πλαίςιο τθσ περικοπισ των κρατικϊν επιδοτιςεων 
καυςίμων, όπωσ προβλζπεται ςτο πρόγραμμα οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων που 
υλοποιεί θ κυβζρνθςθ και ςτοχεφει μεταξφ άλλων ςτον εξορκολογιςμό τθσ 
κατανάλωςθσ καυςίμων. Εκπρόςωποι τθσ εγχϊριασ αυτοκινθτοβιομθχανίασ 
διλωςαν ότι ςτθν εγχϊρια αγορά αυτοκινιτων παρατθροφνται το τελευταίο 
διάςτθμα πολλζσ διακυμάνςεισ, μετά τθν αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων, ενϊ 
ςυνολικά θ ηιτθςθ για αυτοκίνθτα ζχει μειωκεί κατά 10-20%, ωσ αποτζλεςμα τθσ 
διςτακτικότθτασ μεγάλθσ μερίδασ καταναλωτϊν να προβοφν ςε αγορζσ νζων 
αυτοκινιτων με υψθλό λειτουργικό κόςτοσ.  
 
Θ Afreximbank διακζτει $1 δις. για να ςτθρίξει τθν αφρικανικι ηϊνθ ελευκζρων 
ςυναλλαγϊν (AfCFTA) 
Θ εδρεφουςα ςτο Κάιρο African Export-Import Bank (Afreximbank) ανακοίνωςε ςτισ 
αρχζσ Ιουλίου ότι κα κεςπίςει μια χρθματοδοτικι πιςτωτικι γραμμι διευκόλυνςθσ 
προςαρμογισ, φψουσ $1 δις., με ςκοπό το μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ 
προςφάτωσ ενεργοποιθκείςασ αφρικανικισ ηϊνθσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν μεταξφ 
των κρατϊν μελϊν τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ (AfCFTA). Θ εν λόγω πιςτωτικι 
διευκόλυνςθ κα επιτρζψει ςτισ χϊρεσ να προςαρμόςουν κατά τρόπο ομαλό τισ 
αιφνίδιεσ ςθμαντικζσ απϊλειεσ εςόδων λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ AfCFTA, θ οποία 
τζκθκε ςε λειτουργία τθν 7θ Ιουλίου τρζχοντοσ ζτουσ. Σθμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο 
τθσ υποςτιριξισ τθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ AfCFTA, θ Afreximbank είχε παράςχει 
τεχνικι και χρθματοδοτικι ςτιριξθ για να βοθκιςει τισ εργαςίεσ τθσ Αφρικανικισ 
Ζνωςθσ και άλλων τομεακϊν αφρικανικϊν περιφερειακϊν οργανιςμϊν, 
προκειμζνου να προετοιμάςουν τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ 
ςυμφωνίασ. Θ Afreximbank ανακοίνωςε επίςθσ ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ AfCFTA, μεταξφ των οποίων τθν ζναρξθ λειτουργίασ 
του παναφρικανικοφ ςυςτιματοσ πλθρωμϊν και διακανονιςμϊν (Pan-African 
Payment and Settlement System -PAPSS), του πρϊτου ψθφιακοφ ςυςτιματοσ 
πλθρωμϊν ςε ολόκλθρθ τθν ιπειρο, που επικεντρϊνεται ςτθ διευκόλυνςθ των 
πλθρωμϊν για ςυναλλαγζσ –ςε αφρικανικά νομίςματα- για αγακά και υπθρεςίεσ 
ςτο ενδοαφρικανικό εμπόριο.  
 

Οκτϊ ςυμβάςεισ για τθν εγκακίδρυςθ εφοδιαςτικϊν & εμπορικϊν ηωνϊν  
Στο πλαίςιο του ςχεδίου τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του εςωτερικοφ εμπορικοφ ςυςτιματοσ, θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ υπζγραψε πρόςφατα ςτθ διάρκεια του Ιουλίου –παρουςία του Π/Θ κ. 
Madbouly- οκτϊ ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ με επενδυτζσ, με ςκοπό τθν ίδρυςθ 
εφοδιαςτικϊν και εμπορικϊν ηωνϊν ςε διάφορεσ περιφζρειεσ ανά τθν επικράτεια 
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τθσ χϊρασ. Οι εφοδιαςτικζσ και εμπορικζσ εν λόγω ηϊνεσ πρόκειται να 
εγκαταςτακοφν ςτισ περιφζρειεσ Sharqiya, Menofia, Gharbeya, Beheira, Λοφξορ, 
Qena, Fayoum και Qalyubia (περιοχι New Obour City), με ςυνολικό επενδυτικό 
κόςτοσ φψουσ EGP23 δις. Θ κυβζρνθςθ ελπίηει ότι αυτοί οι χϊροι υλικοτεχνικισ και 
εμπορικισ εκμετάλλευςθσ κα παράςχουν 200.000 άμεςεσ και ζμμεςεσ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ, κακϊσ επιδιϊκει επίςθσ τθ δθμιουργία εμπορικϊν κζντρων για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν ςε χαμθλζσ τιμζσ. Σθμειϊνεται ότι, κατά τον 
εγχϊριο οικονομικό Τφπο, περίπου 20 εταιρείεσ ζχουν υποβάλει τισ προςφορζσ 
τουσ για τθν ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ / εκμετάλλευςθσ των ωσ άνω ηωνϊν. 
Στο πλαίςιο τθσ τελετισ υπογραφισ των ςυμφωνιϊν εταιρικισ ςχζςθσ, ο κ. 
Madbouly επεςιμανε ότι θ κυβζρνθςθ ζχει καταβάλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν 
αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςφοράσ αγακϊν, με ςκοπό τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ βαςιςμζνθσ ςτο ςφγχρονο εμπορικό ςφςτθμα και τθν ενίςχυςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των αγορϊν μζςω τθσ υλοποίθςθσ υποδομϊν υψθλισ 
ποιότθτασ. Ο Αιγφπτιοσ Π/Θ ανζφερε επίςθσ ότι το αρμόδιο Υπουργείο Προμθκειϊν 
ςκοπεφει να διαδϊςει τθν ζννοια των ςφγχρονων εμπορικϊν κζντρων ςε όλεσ τισ 
επαρχίεσ, ιδρφοντασ εξειδικευμζνα εμπορικά κζντρα για ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανίεσ 
και προϊόντα, με απϊτερο ςκοπό τθν εξάλειψθ των ταλαντϊςεων ςτθν προςφορά 
ςε μερικζσ εποχζσ. Ο Madbouly υπογράμμιςε τθ ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ χϊρων 
τροφοδοςίασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, κακϊσ αυτι ςυμβάλει τόςο ςτθ μείωςθ 
του κόςτουσ που επιβαρφνει τουσ καταναλωτζσ, όςο και ςτθ μείωςθ των χρόνων 
που απαιτοφνται για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων, αλλά και ςτθ 
μείωςθ των αποβλιτων.  

Θ Κεντρικι Σράπεηα Αιγφπτου κα ιδρφςει εταιρεία αςφαλίςεων κινδφνου για τθν 
εξαγωγι προσ τθν Αφρικι το 2019 
Θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αιγφπτου (CBE) προετοιμάηεται να ιδρφςει εταιρεία 
αςφαλίςεων κινδφνου για εξαγωγζσ προσ τθν Αφρικι, πριν από τα τζλθ Δεκεμβρίου 
του 2019, διλωςε ο επικεφαλισ του τομζα τραπεηικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ 
Κεντρικισ Τράπεηασ κ. El-Shaarawy. Ο κ. El-Shaarawy διλωςε ότι θ CBE ολοκλθρϊνει 
επί του παρόντοσ το ρυκμιςτικό και διαρκρωτικό πλαίςιο τθσ νζασ εταιρείασ, 
κακορίηοντασ τα μερίδια των μετόχων και τθ ςυμβολι τθσ CBE ςτθν εταιρεία. 
«Υπάρχουν αρκετοί αιγυπτιακοί βιομθχανικοί κλάδοι που μποροφν να 
ανταγωνιςτοφν ςτθν αφρικανικι αγορά» διλωςε ο κ. El-Shaarawy, αναφζροντασ 
χαρακτθριςτικά εκείνουσ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και των ενδυμάτων.  
 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ 

χεδόν τα δφο τρίτα των αιγυπτιακϊν εργοςταςίων λειτουργοφν ςε επίπεδα κάτω 
του 75% τθσ δυναμικότθτάσ τουσ 
Σφμφωνα με πθγζσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, το αιγυπτιακό κράτοσ ςκοπεφει να 
αυξιςει τθ βιομθχανικι παραγωγι κατά 17% αυτό το οικονομικό ζτοσ, ςτο επίπεδο 
των  EGP237 δις., ζναντι EGP203 δις. πζρυςι. Σθμειϊνεται ότι θ βιομθχανικι 
παραγωγι αντιπροςωπεφει το 15% των κζςεων εργαςίασ ςτθν Αίγυπτο και το 80% 
όλων των εξαγωγϊν τθσ χϊρασ, εκτόσ πετρελαίου. Σφμφωνα με ζγκυρεσ κλαδικζσ 
εκτιμιςεισ, θ παρατθροφμενθ υποαπαςχόλθςθ τθσ αιγυπτιακισ βιομθχανίασ, με 
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περίπου τα δφο τρίτα των εργοςταςιακϊν μονάδων να λειτουργοφν ςε επίπεδα 
κάτω του 75% τθσ δυναμικότθτάσ τουσ, κα μποροφςε απλϊσ να είναι αποτζλεςμα 
του αυξανόμενου κόςτουσ παραγωγισ τα τελευταία οκτϊ χρόνια, γεγονόσ που ζχει 
αναγκάςει τουσ καταςκευαςτζσ να αυξιςουν τισ τιμζσ τουσ εν μζςω εξαςκενθμζνθσ 
αγοραςτικισ δφναμθσ από τουσ καταναλωτζσ, ενϊ παράλλθλα αυξάνονται οι 
ειςαγωγζσ πολλϊν προϊόντων που παράγονται επίςθσ τοπικά, γεγονόσ που 
δθμιουργεί πρόςκετθ πίεςθ ςτουσ εγχϊριουσ καταςκευαςτζσ. Σφμφωνα με 
πρόςκετεσ κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ επιβράδυνςθ των επιπζδων παραγωγισ είναι 
πικανό αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των καταςκευαςτϊν που παράγουν 
αγακά, τα οποία ωςτόςο «υποφζρουν» από μία αςκενζςτερθ εγχϊρια ηιτθςθ, 
αναγκάηοντασ τουσ βιομθχάνουσ να μειϊνουν τθν παραγωγι τουσ. Ζγκυροι 
βιομθχανικοί αναλυτζσ υποςτθρίηουν ότι οι εγχϊριεσ βιομθχανίεσ κα πρζπει να 
εξετάςουν είτε τθν αλλαγι των γραμμϊν παραγωγισ τουσ με τθν υιοκζτθςθ νζων 
προϊόντων, ι τθν περιςςότερο επικετικι προςζγγιςθ των εξαγωγϊν τουσ, ϊςτε να 
«κακαρίςουν» τα αποκζματά τουσ. Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ κα πρζπει να είναι 
περιςςότερο επιφυλακτικι όςον αφορά τθν παραχϊρθςθ πρόςκετων αδειϊν 
παραγωγισ ςε βιομθχανικοφσ κλάδουσ, που κα πρζπει να χορθγοφνται μόνον 
κατόπιν διεξοδικισ διερεφνθςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ.  
 
Διαπραγματεφςεισ Οικονομικισ Ηϊνθσ ουζη και κινεηικοφ ομίλου για επζνδυςθ 
βιομθχανικοφ πάρκου χάλυβα αξίασ $1 δις. 
Σφμφωνα με τθν κινεηικι Πρεςβεία ςτο Κάιρο, μεγάλθ κινεηικι χαλυβουργία 
ευρίςκεται ςτθν παροφςα φάςθ ςε διαπραγματεφςεισ με τθν Αρχι τθσ Οικονομικισ 
Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, αναφορικά με κίνθτρα χοριγθςθσ αδειϊν για 
επενδφςεισ περίπου $1 δις. ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα. 
«Θ κινεηικι εταιρεία, ςε ςυνεργαςία με μεγάλουσ Κινζηουσ επενδυτζσ, ςτοχεφει 
ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ βιομθχανικοφ πάρκου χάλυβα που κα παράγει πολφ υψθλισ 
ποιότθτασ προϊόντα χάλυβα, τα οποία δεν παράγονται ςιμερα ςτθν Αίγυπτο τϊρα», 
ςφμφωνα με εκπρόςωπο τθσ κινεηικισ Πρεςβείασ. Κατά τθν ίδια πθγι, όταν 
υλοποιθκεί, το εν λόγω επενδυτικό ζργο κα προςφζρει περίπου 6.000 ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν κινεηικι 
Πρεςβεία ςτο Κάιρο, περίπου 10 κινεηικά εργοςτάςια κλωςτοχφαντουργίασ 
πρόκειται να ανοίξουν ςτθ βιομθχανικι περιοχι Sadat City τον Αφγουςτο, ενϊ 
επίςθσ θ Κίνα πρόκειται να καταςκευάςει βιομθχανικό πάρκο δζρματοσ ςτθν 
Αίγυπτο, είτε ςτθν ευρφτερθ περιοχι πλθςίον τθσ υπό διαμόρφωςθ Robeky Leather 
City ι ςε άλλθ τοποκεςία.  
 
Κυβερνθτικζσ ςκζψεισ για επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ εγχϊριασ αγοράσ 
τςιμζντου 
Όπωσ ανζφερε ο εγχϊριοσ οικονομικόσ Τφποσ, πρόςφατα ςτθ διάρκεια του Ιουλίου 
ο Αιγφπτιοσ Π/Θ κ. Madbouly ςυναντικθκε με τον Υπουργό Εμπορίου & 
Βιομθχανίασ κ. Nassar, κακϊσ  και με τον κ. Medhat Stefanos, επικεφαλισ του 
τμιματοσ τςιμζντου τθσ Ομοςπονδίασ Αιγυπτιακϊν Βιομθχανιϊν (FEI), προκειμζνου 
να εξεταςτοφν οι προκλιςεισ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ εγχϊρια 
τςιμεντοβιομθχανία, τα οποία προζρχονται κυρίωσ εξαιτίασ τθσ υπερπροςφοράσ, 
οδθγϊντασ οριςμζνεσ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα ςε αναςτολι τθσ 
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παραγωγισ τουσ. Σφμφωνα με ςχετικό κυβερνθτικό ανακοινωκζν, το αιγυπτιακό 
κράτοσ εργάηεται για τθ δθμιουργία ειδικοφ προγράμματοσ εξαγωγικϊν 
επιδοτιςεων προσ τουσ εξαγωγείσ τςιμζντου, ενϊ κα ενκαρρφνει τουσ Αιγφπτιουσ 
παραγωγοφσ να προχωριςουν ςε ςυμφωνίεσ εξαγωγισ με αφρικανικζσ χϊρεσ, 
ωςτόςο, όπωσ επιςιμαναν ςχετικά δθμοςιεφματα, παραμζνει αςαφζσ ποια 
ακριβϊσ μορφι κα λάβει αυτι θ ενκάρρυνςθ.  
 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ 

Θ Αίγυπτοσ εξελζγθ για πρϊτθ φορά μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αεροπορικϊν 
Μεταφορϊν 
Θ Αίγυπτοσ εξελζγθ για πρϊτθ φορά ωσ μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 
Ζνωςθσ Διεκνϊν Αερομεταφορϊν (ΙΑΤΑ), ςφμφωνα με ανακοινωκζν του 
Υπουργείου Πολιτικισ Αεροπορίασ. Ο κ. Ahmed Adel, επικεφαλισ τθσ εταιρείασ 
EgyptAir Holding Company, κα υπθρετιςει τριετι κθτεία ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο 
τθσ ΙΑΤΑ. 
 
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προτίκεται να καταρτίςει ζκκεςθ ςχετικά με τθ 
μετατροπι των ταξί, των μικρϊν λεωφορείων ςε οχιματα με κινθτιρα διπλοφ 
καυςίμου 
Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ πρόκειται να εκπονιςει ζκκεςθ ςχετικά με το κόςτοσ και 
τθ διαδικαςία μετατροπισ των ταξί και των μικρϊν λεωφορείων ςε οχιματα με 
κινθτιρα διπλοφ καυςίμου, ςφμφωνα με ςχετικό ανακοινωκζν του Υπουργικοφ 
Συμβουλίου. Ο Αιγφπτιοσ Π/Θ κ. Madbouly ηιτθςε τθν εκπόνθςθ τθσ εν λόγω 
ζκκεςθσ μετά από ςυνάντθςθ που είχε με τον Υπουργό Στρατιωτικισ Παραγωγισ κ. 
El Assar, τον Υπουργό Πετρελαίου κ. El Molla, τον Υπουργό Εμπορίου & Βιομθχανίασ 
κ. Nassar και τον επικεφαλισ του Αραβικοφ Οργανιςμοφ Εκβιομθχάνιςθσ κ. El 
Tarras. 
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ  του νζου 
αρχαιολογικοφ μουςείου Καΐρου 
Σφμφωνα με ςχετικζσ δθλϊςεισ του Υπουργοφ Αρχαιοτιτων κ. El-Anany, θ 
κοινοπραξία ςυμβοφλων που ζχει αναλάβει τθν προκιρυξθ του δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου διαχείριςθσ νζο μεγάλο αρχαιολογικό 
μουςείο του Καΐρου (“Grand Egyptian Museum”), που προγραμματίηεται να 
παραδοκεί και τεκεί ςε λειτουργία το ζτοσ 2020, ζχει ολοκλθρϊςει τθν 
προετοιμαςία του φυλλαδίου των όρων του διαγωνιςμοφ. Σφμφωνα με τον 
Υπουργό, αρκετοί νομικοί και οικονομικοί εμπειρογνϊμονεσ - 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιαπωνικισ υπθρεςίασ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ (JICA), 
που αποτελεί το μεγαλφτερο χρθματοδότθ του ζργου - ζχουν επικεωριςει και 
υποβάλει τα ςχόλια τουσ ςχετικά με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Το ςχετικό 
φυλλάδιο ζχει παραδοκεί ςε εκείνεσ τισ κοινοπραξίεσ και τισ εταιρείεσ που είχαν 
προθγουμζνωσ προεπιλεγεί από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ για να υποβάλουν 
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προςφορά ςτο διαγωνιςμό. Σφμφωνα με οικονομικά δθμοςιεφματα, μεταξφ των 
διαγωνιηόμενων υποψθφίων για τθν ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ του μουςείου μζχρι 
ςτιγμισ περιλαμβάνονται πζντε κοινοπραξίεσ αιγυπτιακϊν, βρετανικϊν, ιταλικϊν, 
γαλλικϊν και αμερικανικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και μια εμιρατινι εταιρεία, θ οποία 
ςυμμετζχει ςε ατομικι βάςθ. Σθμειϊνεται ότι ο νικθτισ του διαγωνιςμοφ κα 
διαχειριςτεί το νζο μουςείο για διάςτθμα μεταξφ επτά και δζκα ετϊν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


