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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (15-21/10/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

ηα $108,7 δηζ. ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην ηέινο Ινπλίνπ 2019 

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

2019 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο 

Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 17,3% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζε ζε $108,7 δηζ., έλαληη $92,64 

δηζ. ηνλ Ινχλην 2018. Σν αηγππηηαθφ εμσηεξηθφ ρξένο εκθαλίζηεθε πεξαηηέξσ απμεκέλν θαηά 

2,3% θαη ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ ηέινπο Μαξηίνπ 2019 ($106,22 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο είρε απμεζεί σο ην ηέινο Ινπλίνπ 2019 

ζε $57,2 δηζ., ελψ ην ρξένο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είρε κεησζεί ζε $27,9 δηζ. θαη εθείλν ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδψλ είρε κεησζεί επίζεο ζε $9,5 δηζ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ πεγή,  

ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Ινπλίνπ ζην επίπεδν ησλ $11,05 

δηζ., κεησκέλν έλαληη απηνχ ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 πνπ είρε αλέιζεη ζε $12,4 δηζ. 

χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο αηγππηηαθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

θ. Amer ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο δηάζθεςεο πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 

International Finance Institute (IIF), ην 87% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο 

είλαη καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα. Ο θ. Amer επηζήκαλε, επίζεο, φηη ν βαζκφο δηείζδπζεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ παξακέλεη, αθφκε, εμαηξεηηθά 

ρακειφο εθηηκψκελνο ζε κφιηο 32%.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δηνξγάλσζε 2
εο

 Εβδνκάδαο Τδάηηλσλ Πόξσλ ζην Κάηξν (Κάηξν, 20-24/10/2019)  
Καηά ην δηάζηεκα 20-24 Οθησβξίνπ δηνξγαλψζεθε ζην λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθφ θέληξν 

Καΐξνπ (Al-Manara International Conferences Center) ε δεχηεξε Δβδνκάδα Τδάηηλσλ 

Πφξσλ (“2
nd

 Cairo Water Week”), ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο. Σελ 

Δβδνκάδα δηνξγάλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο, κε ηε 

ζπλεξγαζία εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ εηαίξσλ θαη δσξεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ε Δ.Δ., ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ Αίγππην, έρνληαο κέρξη ηψξα παξάζρεη ηφζν 

ηερληθή ππνζηήξημε, φζν θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ πγξψλ ιπκάησλ. 

Ο ζεκαηηθφο ηίηινο ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο ήηαλ “Responding to Water Scarcity” θαη ζε 

απηήλ κεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 500 εθπξφζσπνη νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η 

«Δβδνκάδα» πεξηέιαβε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αθηεξσκέλεο κεηαμχ άιισλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ππφ ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο, φπσο επίζεο ηε ρξήζε 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ, ελψ παξάιιεια, πεξηέιαβε 40 

ζπλεδξίεο ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ. Σα εγθαίληα ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνίεζε ν Αηγχπηηνο 

Π/Θ θ. Madbouly, ν νπνίνο αλαθέξζεθε θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, κεηαμχ άιισλ, 

ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ Αίγππην ε θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ 

αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, ηνλίδνληαο ηελ αδηάιιαθηε -φπσο ηε ραξαθηήξηζε- ζηάζε πνπ ηεξεί 

ε θπβέξλεζε ηεο Αληίο Ακπέκπα.  

εκεηψλεηαη φηη ην δηήκεξν 20-21 Οθησβξίνπ, ε εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην (UfM) δηνξγάλσζαλ, ζην πιαίζην ηεο 

«Δβδνκάδαο», εμεηδηθεπκέλν ζπλέδξην κε ηίηιν “EU-Egypt-UfM Water Governance & 

Investment Forum”, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ Αίγππην, θαζψο επίζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο απηψλ κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, φπσο 

επίζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ελ ιφγσ 

ζπλέδξην ζπκκεηείραλ, κε θεληξηθφ κάιηζηα ξφιν σο νκηιεηέο θαη κέιε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκαηηθψλ πάλει, ηέζζεξηο Έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ πδάησλ, νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηε δηαρείξηζε θαη 
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αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Δπξφθεηην γηα ηνπο Γξα Μ. θνχιιν, Team Leader ζην 

πξφγξακκα “EU Water & Environment Support in the ENI Southern Neighbourhood 

Region” (WES), θ. Β. Κσζληαληηαλφ, Executive Secretary ηνπ πξνγξάκκαηνο “Global Water 

Partnership - Mediterranean” (GWP-Med), θα Α. Μπξνχκα, Deputy Regional Coordinator 

ζην ίδην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη θα Υ. Σαζφγινπ, Senior Communication Officer, επίζεο 

ζην πξφγξακκα GWP-Med.        

 

Δειώζεηο Τπ. Οηθνλνκηθώλ πεξί πινπνίεζεο λένπ «Εζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο» 

ηα κέζα Οθησβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait πξνέβε ζε δειψζεηο επί ηνπ 

πινπνηνχκελνπ -απφ ηνλ Ινχιην 2019, ζε πηινηηθή βάζε, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη αΐλη- 

λένπ «Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο». εκεηψλεηαη φηη ε λνκνζεζία πνπ 

δεκηνχξγεζε ην λέν ζχζηεκα είρε ςεθηζηεί ην Γεθέκβξην ηνπ 2017. χκθσλα κε ηνλ θ. 

Maait, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο έρεη αλαιεθζεί θαηά ην 25% απφ ην θξάηνο, 

ελψ θαηά ην ήκηζπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ νη ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ην ππφινηπν 25% απφ άιιεο, εμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Ο 

θ. Maait δηεπθξίληζε πσο ην λέν ζχζηεκα πγείαο δελ ζέηεη θάπνην αλψηαην φξην ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο αλάινγα κε ην χςνο ησλ εηζθνξψλ πνπ απηνί 

θαηαβάιινπλ. Οη σο άλσ δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεηήο εγθαηλίσλ ησλ πξνζσξηλψλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο λέαο Γεληθήο 

Αξρήο Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, θεληξηθφ ζηφρν ηνπ θξάηνπο 

απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απφ ρξεκαηνδνηηθήο πιεπξάο, 

κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε επαξθνχο επηπέδνπ επειημίαο ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπλερίδνληαο λα είλαη απνδνηηθφ. Ο θ. Maait 

δηεπθξίληζε επίζεο φηη αλά ηεηξαεηία ζα δηεμάγνληαη αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

εκεηψλεηαη φηη ην λέν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Αίγππην, μεθίλεζε λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηνλ παξειζφληα Ινχιην ζην Πνξη αΐλη, ελψ ακέζσο ζηε ζπλέρεηα 

μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ -ζε πηινηηθή βάζε- θαη ζηελ πεξηθέξεη ηεο Ιζκαειίαο. Η δεχηεξε 

θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πεξηιάβεη ηηο πεξηθέξεηεο Λνχμνξ, Matrouh, Δξπζξάο 

Θάιαζζαο, Qena θαη Αζνπάλ θαη ζα δηαξθέζεη κεηαμχ ησλ εηψλ 2021 & 2023. Έσο ην έηνο 

2032 πξνζδνθάηαη φηη ην λέν ζχζηεκα πγείαο, ε ζπκκεηνρή ζην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθή, ζα 

έρεη θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.  

 

ηελ Οπάζηγθηνλ ε αηγππηηαθή πνιηηηθή εγεζία γηα ηηο εηήζηεο ζπλόδνπο ΠΣ / ΔΝΣ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly κεηέβε ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, επηθεθαιήο κεγάιεο θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο θαη 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, γηα ζπκκεηνρή ζηηο εηήζηεο ζπλφδνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζην δηάζηεκα 14-20 

Οθησβξίνπ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Madbouly, θαζψο θαη νη Τπνπξγνί πνπ ηνλ 

ζπλφδεπζαλ είραλ ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, κε 

εθπξνζψπνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη κε επηθεθαιήο 

κεγάισλ ακεξηθαληθψλ νκίισλ. 

Όπσο αλέθεξε ν Σχπνο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ αηγππηηαθή ππνπξγηθή 

αληηπξνζσπεία, ε λέα δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ ΓΝΣ, θα Georgieva, ζπδήηεζε λέεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί 

ε Αίγππηνο λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ο αηγππηηαθφο 

Σχπνο ηφληζε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Π/Θ θ. Madbouly πξνο πςειφβαζκνπο παξάγνληεο ηεο 

ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο, θπξίσο ηνλ Αληηπξφεδξν ησλ ΗΠΑ θ. Pence, αλαθνξηθά κε ηα 

αηγππηηαθά δίθαηα ζηελ ππφζεζε ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπ επί ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο κε πδάηηλνπο πφξνπο. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη 

Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Πεηξειαίνπ, Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, 

ζπλαληήζεθαλ κε αμησκαηνχρνπο ηνπ λενζπζηαζέληνο- ακεξηθαληθνχ νξγαληζκνχ 
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αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (International Development Finance Corporation – DFC), 

ζπδεηψληαο ηηο πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεδίσλ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο 

Αηγχπηνπ κε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. εκεηψλεηαη φηη ν νξγαληζκφο DFC 

δεκηνπξγήζεθε δηα ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 

κε ηελ Development Credit Authority ηεο USAID.   

χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ην αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

γηα ηε Μ. Αλαηνιή & ηε Β. Αθξηθή θ. Belhaj, ζπκθψλεζε καδί ηνπ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Σξάπεδα ζηνπο ηνκείο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

ππνδνκψλ, ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ θιάδσλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζπλάληεζε ηεο θαο Nasr θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηηο 

ππνδνκέο, θ. Diop, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σξάπεδα γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ Αίγππην, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηερλνινγηθέο θαη ηηο 

ςεθηαθέο ππνδνκέο. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ -βαζηδφκελνο 

ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ- ζε ζπδεηήζεηο ηεο θαο Nasr κε 

αμησκαηνχρνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

χςνπο $500 εθαη. ζηελ Αίγππην πξνο θαηαπνιέκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. 

Δπηπιένλ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε Ιζιακηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο 

ζπκθψλεζε, ζε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θ. Al Hajjar κε ηελ θα Nasr, ηελ εθθίλεζε 

ιεηηνπξγίαο εηδηθνχ ηακείνπ κε θεθάιαηα χςνπο $500 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

αηγππηηαθψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (startups).    

χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Τπνπξγφο θα Nasr θαηέιεμε εμάιινπ ζε 

ζπκθσλία κε ην -εδξεχνλ ζην Κνπβέηη- Αξαβηθφ Σακείν Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο 

Αλάπηπμεο (AFESD) γηα ηελ παξνρή απφ απηφ ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο $248 εθαη. γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ, ζηελ πεξηνρή Bahr El 

Baqar, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Sharqiya. Σέινο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ αλαθνίλσζε 

φηη ε Αίγππηνο πξνζρψξεζε ζηελ πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ 

(G-20) κε ηίηιν “Global Infrastructure Hub”.  

 

Τπνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ην Euroclear  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ην δηεζλέο θεληξηθφ 

απνζεηήξην αμηψλ κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο, Euroclear, ππέγξαςαλ, ζην πεξηζψξην ησλ 

εηήζησλ ζπλφδσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, 

ζπκπιεξσκαηηθή ζπκθσλία πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, ηνλ Απξίιην 2019. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ κλεκφλην ζα επηηξέςεη ηε 

ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ 

ρξενγξάθσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear, δηεπθνιχλνληαο ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα 

πξνβαίλνπλ απ‟ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα 

εθθξαζκέλα ζε ιίξεο. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζπκθσλίαο, ε επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ μεθίλεζε 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

λένπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ θξαηηθψλ ηίηισλ, πνπ απνηειεί κία εθ ησλ βαζηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζηνπο ηίηινπο 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear.  

 

Εθηηκήζεηο Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία  

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε ηίηιν “World Economic 

Outlook”, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 15/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 

πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5% γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2019 θαη ηνπ 5,9% γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020, ελψ πξνβιέπεη αλάπηπμε 6% ην έηνο 

2024. Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη επίζεο εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 9,4% ζην ηέινο ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζην 8,7% ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. Δπηπιένλ, ην 

Σακείν πξνβιέπεη ειαθξά άλνδν ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο 

πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 3,1% ην 2019 θαη κείσζή ηνπ ζε 2,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2020. 

Όπσο δήισζε ε λέα δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ Σακείνπ, θα Georgieva ζηνλ Αηγχπηην Π/Θ 

θ. Madbouly θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην πεξηζψξην ησλ εηήζησλ ζπλφδσλ Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο & ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ην Σακείν επηζπκεί λα ζπκθσλήζεη κε ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε επί πξνγξάκκαηνο κεηά ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο, ψζηε λα βνεζεζεί ε Αίγππηνο λα ζπλερίζεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο. Η θα Georgieva ππνγξάκκηζε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε γηα ζπλέρηζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ρακειφηεξα θιηκάθηα ηεο αηγππηηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα ηαρεία 

αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ελψ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθνχζε ηε ζχλαςε 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ην ΓΝΣ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ, ην Σακείν αξλήζεθε λα μεθηλήζεη 

ζπλνκηιίεο γηα λέα ζπκθσλία, πξνηνχ νινθιεξσζεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Πάλησο, φπσο δήισζε ν 

δηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, θ. 

Azour, «ε κειινληηθή ζπλεξγαζία ηνπ Σακείνπ κε ηελ Αίγππην ζα επηθεληξσζεί ζηε 

ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi λα εληζρχζεη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 

αζζελψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κεγέζπλζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ». 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη λένπο θαλνληζκνύο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ 

ηα κέζα Οθησβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ εμέδσζε ηέζζεξηο λένπο θαλνληζκνχο 

νη νπνίνη απζηεξνπνηνχλ ηνλ έιεγρν επί ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηδηψηεο, 

επηρεηξήζεηο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη λένη θαλνληζκνί αλακέλεηαη λα 

ππνρξεψζνπλ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα αλαζηέιινπλ ηηο ρνξεγήζεηο κηθξνδαλείσλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαηππίεο ή αηαζζαιίεο απφ πιεπξάο δαλεηνιεπηψλ, 

θαζψο θαη λα πεξηνξίδνπλ ην βαζκφ δαλεηαθήο κφριεπζεο ησλ νληνηήησλ πνπ δέρνληαη 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δαλεηδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα αληινχλ 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο ηαπηφρξνλα απφ πεξηζζφηεξεο ησλ ηξηψλ πεγέο, ελψ νη ηξάπεδεο ηεο 

ρψξαο δελ ζα κπνξνχλ λα ζπλππνινγίζνπλ ηηο κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο ζην επηβιεζέλ απφ 

ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πνζνζηφ 20% πνπ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ νη ρνξεγήζεηο 

πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε απφ ηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority - FRA) ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ λα αλαιάβεη ην βάξνο απνπιεξσκήο ηεο 

κηθξνρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο 

ζρεηηθνχο κε ηηο ρνξεγήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ 

πξνο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη λένη θαλνληζκνί απαγνξεχνπλ ηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο έλαλ δαλεηδφκελν ζε πνζνζηφ πνπ λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ 

θεθαιαίνπ εθάζηεο ηξάπεδαο, ή εθάζηνπ κε ηξαπεδηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην δελ αθνξά ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή 

Αξρή θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.   
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Άλνδνο ησλ απνδόζεσλ ησλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ γηα δεύηεξε ζπλερή εβδνκάδα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ 

ζπλέρηζαλ ζηα κέζα Οθησβξίνπ, γηα δεχηεξε εβδνκάδα ζηε ζεηξά, λα έρνπλ αλνδηθή 

πνξεία, έπεηηα απφ ηελ πξνεγνχκελε πηψζε ηνπο θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπλνιηθά, 

απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα άξρηζε λα πεξηθφπηεη ην χςνο ησλ 

επηηνθίσλ αλαθνξάο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε φηη παξαηεξήζεθε ην πνιχ πξφζθαην 

δηάζηεκα κείσζε ηεο δήηεζεο γηα εγρψξηνπο θξαηηθνχο ηίηινπο ρξένπο, θαζψο νη επελδπηέο 

έραζαλ πξνζσξηλά ηελ «φξεμή» ηνπο γηα απηνχο, δεδνκέλνπ φηη νη απνδφζεηο ηνπο 

κεηψζεθαλ θαηφπηλ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ θεληξηθή Σξάπεδα. 

Ωζηφζν, φπσο ζεκεηψλνπλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη πσιήζεηο αηγππηηαθψλ 

θξαηηθψλ ηίηισλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο -νη νπνίεο αθνινχζεζαλ ηε κείσζε ησλ 

απνδφζεσλ- ηξνθνδφηεζαλ ηειηθψο ηελ εθ λένπ άλνδν απηψλ, πνπ παξαηεξείηαη ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα. Οη κέζεο απνδφζεηο ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο αλέξρνληαη, 

κεηά ηηο πιένλ πξφζθαηεο εθδφζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ζε 15,819% γηα 

ηα εμάκελεο θαη ζε 15,183% γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ελψ εθείλεο ησλ νκνιφγσλ ζε 

ιίξεο αλέξρνληαη ζε 14,3% γηα ηα ηξηεηνχο θαη ζε 14,217% γηα ηα επηαεηνχο δηάξθεηαο 

νκφινγα, αληίζηνηρα.  

 

Καζπζηεξεί ε εμαγνξά ηεο Εζληθήο (NBG Egypt) από ηε ιηβαληθή Bank Audi 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθνπνίεζεο 

ηεο εμαγνξάο ηεο εδψ ζπγαηξηθήο (πην ζπγθεθξηκέλα, ππνθαηαζηήκαηνο) ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο Διιάδνο, NBG Egypt, απφ ην κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ηνπ Ληβάλνπ, Bank 

Audi, δήηεκα έρεη πξνθχςεη κεηαμχ δηνίθεζεο ηεο NBG Egypt θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, 

αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε απηνχο πξνηνχ κεηαθεξζνχλ 

ζηε ιηβαληθή ηξάπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εξγαδφκελνη 

δεηνχλ απφ ηελ NBG Egypt λα ηνπο θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο δχν κελψλ γηα έθαζην έηνο 

ππεξεζίαο, πξνηνχ νινθιεξσζεί ε πψιεζε ηεο ηξάπεδαο ζηελ Bank Audi. Όπσο αλέθεξαλ 

ηα δεκνζηεχκαηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ήηαλ έηνηκε, ήδε απφ ην 

επηέκβξην, λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο, σζηφζν ηελ έρεη 

αλαβάιεη έσο φηνπ επηηεπρζεί ιχζε ζην σο άλσ δήηεκα κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ 

ζηελ ηξάπεδα. χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηε πιεξνθφξεζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε 

δηνίθεζε ηεο NBG Egypt έρεη αηηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ λα ηεο αθήζεη 

δηαζέζηκε ηελ πεξίνδν έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε ζηελ αλσηέξσ 

δηαθσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα νινθιεξσζεί ε εμαγνξά απφ ηελ Bank Audi. Όπσο 

έρεη ζεκεηψζεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ιηβαληθή ηξάπεδα δελ εκπιέθεηαη ζην σο άλσ 

δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη έρεη εμ αξρήο ζπκθσλήζεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο NBG Egypt, δηαηεξψληαο ηα ηξέρνληα επίπεδα κηζζψλ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη 

ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο NBG Egypt απφ ηελ Bank Audi είρε νξηζηηθνπνηεζεί κεηαμχ ησλ 

δχν ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηηο αξρέο Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο.     

 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

Δηεζλήο δηάζθεςε “Egypt Can” ζηo λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθό θέληξν Καΐξνπ 

Σν δηήκεξν 15-16 Οθησβξίνπ έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ 

(Al-Manara International Conferences Center) ε πέκπηε έθδνζε ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο 

„Egypt Can”, κε ηε ζπκκεηνρή πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, 

εθπξνζψπσλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, 

εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη 65 δηαθεθξηκέλσλ 

αηγππηηαθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Η δηάζθεςε ηέιεζε 

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηα Τπνπξγεία 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ επηθέληξσζε ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ζηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο δηα ησλ επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ 

Σχπν, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζπλαληήζεθε κε ην δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Toyota Tsusho, θ. Kashitani, επηζεκαίλνληάο ηνπ θαηά ηε 

ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε φηη δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ ηεο 
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Toyota ζηελ Αίγππην, ηεο ηάμεσο ηνπ $1 δηζ., «ε Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν γηα ηα ηαπσληθά πξντφληα». εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο 

Toyota δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο, κε ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη 

κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε επίζεο κε αληηπξνζσπεία 

δηαθεθξηκέλσλ Αηγππηίσλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, ζηνπο 

νπνίνπο παξνπζίαζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα κεηαξξπζκίζεη ηελ νηθνλνκία θαη 

ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, θαζψο θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο θαη λα ζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.   

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαθνίλσζε  -ζην 

πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο “Egypt Can”- ηεο εθθίλεζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηζερηθνχ νκίινπ 

Mut Automotive κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε 19 βηνκεραληθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξψηε θάζε 

project κεηαηξνπήο 90 ρηι. ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο ζε θηλνχκελα κε θπζηθφ αέξην ή 

ειεθηξηζκφ. Δπίζεο, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο Mut αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή 

ηνπ λα μεθηλήζεη ηελ θαηαζθεπή θνξησηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ηελ 

πινπνίεζε project κεηαηξνπήο ησλ αηγππηηαθψλ ηαμί ζε ειεθηξνθίλεηα.   
 

ηελ 49
ε
 ζέζε ε Αίγππηνο ζε δηεζλή θαηάηαμε εζληθώλ “brands” 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο πξνέβαιε ζηα κέζα Οθησβξίνπ ηελ άλνδν θαηά 5 ζέζεηο ηεο 

Αηγχπηνπ ζε δηεζλή θαηάηαμε πνπ εθπνλεί ζε εηήζηα βάζε ν δηεζλήο, βξεηαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο Brand Finance, κε ηίηιν “2019 Nations Brand Report”. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο αλαξξηρήζεθε ζηελ 49
ε
 ζέζε κεηαμχ 100 ρσξψλ, 

θαζηζηάκελε ε πέκπηε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ρψξα παγθνζκίσο απφ απφςεσο αμίαο 

εζληθνχ “brand” θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο θαηέιαβαλ 

νη ΗΠΑ, ε Κίλα θαη ε Γεξκαλία, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Ιαπσλία, ηε Βξεηαλία θαη ηε 

Γαιιία. εκεηψλεηαη φηη ε θαηάηαμε ησλ εζληθψλ “brands” βαζίδεηαη ζε ηξία ζχλνια 

θξηηεξίσλ πνπ αμηνινγνχλ ην επελδπηηθφ θιίκα, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ εθάζηε ρψξα 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Η ρψξα καο θαηεηάγε ζηελ 57
ε
 ζέζε. Σηο πςειφηεξεο ζέζεηο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηέιαβαλ ηα ΗΑΔ θαη ε . Αξαβία, πνπ 

θαηεηάγεζαλ ζηελ 20ε θαη ηελ 21
ε
 ζέζε αληίζηνηρα. Οιφθιεξε ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Brand 

Finance βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

https://brandfinance.com/images/upload/nation_brands_100_2019_free.pdf.    

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Σν αηγππηηαθό θξάηνο νθείιεη πάλσ από EGP300 εθαη. ζε εξγνιάβνπο γηα νδηθά έξγα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή δήισζε αλψηαηνπ 

ζηειέρνπο ηεο Έλσζεο Αηγππηίσλ Δξγνιάβσλ, ην θξάηνο νθείιεη ζε εξγνιάβνπο πνζά άλσ 

ησλ EGP300 εθαη. γηα νδηθά έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Καηά ηελ αλσηέξσ πεγή, ηα ελ ιφγσ νθεηιφκελα πνζά αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ. 

 

Σξεηο «κλεζηήξεο» γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ 10% θαη δηνίθεζεο ηεο Heliopolis 

Housing & Development 

Όπσο αλάθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηξεηο εηαηξείεο έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ 

απφθηεζε κεξηδίνπ 10% ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ αλάπηπμεο 

αθηλήησλ (real estate developer) Heliopolis Housing & Development (HHD). χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νθηψ ήηαλ αξρηθά νη εηαηξείεο πνπ είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ 

απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ κεξηδίνπ ζηελ HHD, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη SODIC, EFG Hermes, 

BPE, Emaar Misr θαη Orascom Development. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

ελδέρεηαη ε πξνζεζκία πνπ είρε νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ –έσο ηηο 14/10- λα 

ιάβεη παξάηαζε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ πξφζζεηεο ληφπηεο εηαηξείεο 

https://brandfinance.com/images/upload/nation_brands_100_2019_free.pdf
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θαη θνηλνπξαμίεο εγρψξησλ κε μέλνπο νκίινπο. εκεηψλεηαη φηη αξρηθά ζρεδηαδφηαλ λα 

δηαηεζεί ην πεξαζκέλν θαινθαίξη πξφζζεην κεξίδην 32,25% ηεο HHD ζην Υξεκαηηζηήξην, 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν ην ελ 

ιφγσ ζρέδην εγθαηαιείθζεθε ηνλ Απξίιην, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

επαλήιζε ζρεδηάδνληαο ηελ εθρψξεζε ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο, είηε ζην ηέινο ηνπ 2019, ή ζηηο αξρέο ηνπ 2020. Ο φκηινο HHD απνηειεί 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηφρν γηα εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη πνιχ αμηφινγν απφζεκα εθηάζεσλ πξνο 

αλάπηπμε, ελψ δηαζέηεη επίζεο ηζηνξηθφ ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε έξγα 

αλάπηπμεο αθηλήησλ.    

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αύμεζε ηεο παξαγσγήο από ην θνίηαζκα Zohr πξνβιέπεηαη έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Οθησβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηνπ ηηαιηθνχ 

ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΙ, θ. De Caro, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο γηα ηα ππεξάθηηα 

θνηηάζκαηα πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αιεμάλδξεηα, ε παξαγσγή απφ ηα 13 θξέαηα ηνπ 

γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ κήλα λα ππεξβεί ηα 3 δηζ. θ.π. 

εκεξεζίσο, επηβεβαηψλνληαο ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Πεηξειαίνπ θαη ππεξβαίλνληαο ηηο αξρηθέο ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο ΔΝΙ, πνπ 

πξνέβιεπαλ εκεξήζηα παξαγσγή ζηα 2,7 δηζ. θ.π. ζην ηέινο ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ θ. 

De Caro, ε ΔΝΙ πξνγξακκαηίδεη θέηνο ηε δηάλνημε αθφκε 11 θξεάησλ πξνο δηεξεχλεζε 

λέσλ θνηηαζκάησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γέιηα Νείινπ, ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ θαη ηνπ Κφιπνπ 

νπέδ, θαζψο θαη αθφκε 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΝΙ παξάγεη 

επίζεο 1,2 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο απφ ην θνίηαζκα Nooros, ζην Γέιηα ηνπ 

Νείινπ, απφ ην ηέινο ηνπ 2017, φηαλ νινθιεξψζεθαλ νη δχν πξψηεο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

ελ ιφγσ θνηηάζκαηνο.      

 

Τπνζαιάζζηεο έξεπλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο ζύλδεζεο κε . 

Αξαβία 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηζκνχ (EETC) αλέζεζε πξφζθαηα ζηελ ηηαιηθή εηαηξεία Prysmian Group ηε 

δηεμαγσγή ππνζαιάζζησλ εξεπλψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηα ειεθηξηθά δίθηπα Αηγχπηνπ θαη . Αξαβίαο. 

χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, νη αθξηβείο ηνπνζεζίεο βχζηζεο ησλ θαισδίσλ αλακέλεηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, κε βάζε ηα επξήκαηα απφ ηηο έξεπλεο ηεο Prysmian, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ζανπδαξαβηθή πιεπξά. Καηά ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ε Prysmian επειέγε κεηαμχ ηεζζάξσλ 

αληίζηνηρσλ εηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ, ελψ ε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνγξακκαηίδεηαη λα 

ππνγξαθεί πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Ηιεθηξηζκνχ, ηα ππνζαιάζζηα θαιψδηα ζα έρνπλ κήθνο 25 ρικ., αληί 16 ρικ. 

πνπ είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

θαηά ηνπιάρηζηνλ 30%. Οη ίδηεο σο άλσ πεγέο ζπκπιήξσζαλ φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ 

θαισδίσλ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε ιήςε ζεηξάο εγθξίζεσλ απφ δηάθνξνπο θνξείο, 

δεδνκέλνπ φηη απηά πξφθεηηαη λα βπζηζηνχλ ηφζν ζε εζληθά φζν θαη ζε δηεζλή χδαηα. 

χκθσλα κε ηελ επηθεθαιήο ηεο EETC, θα Mashaly, πέξαλ ησλ ζεκείσλ βχζηζεο θαη ησλ 

δηαδξνκψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ππνζαιάζζηα θαιψδηα, έρνπλ επίζεο ηξνπνπνηεζεί 

ηφζν νη ππέξγεηεο δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ, φζν θαη ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ 

ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηνπ 

πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία . 

Αξαβίαο, Ινξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπμηαθνχ έξγνπ “NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε 

βηνκεραληθή – επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $500 δηζ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ν 

επαλαζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – . Αξαβίαο, ηζρχνο 
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3.000 MW, έρεη πξνθαιέζεη ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

πινπνίεζεο, απφ ην επίπεδν ησλ $1,6 δηζ. πξνεγνπκέλσο, ζε απηφ ησλ $2,5 δηζ.     

 

Δηνξγάλσζε Δηάζθεςεο γηα Τπεξάθηηα Κνηηάζκαηα 

Σν ηξηήκεξν 15-17 Οθησβξίνπ έιαβε ρψξα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο ε 

θαζηεξσκέλε –ηα ηειεπηαία ρξφληα- 10
ε
 εηήζηα δηάζθεςε γηα ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα θαη 

ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο γεληθφηεξα (Mediterranean Offshore Conference), κε ηε 

ζπκκεηνρή, κεηαμχ άιισλ, ησλ επηθεθαιήο φισλ ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ησλ νκίισλ ΔΝΙ, ΒΡ, Shell, 

Wintershall DEA θαη Edison. Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο δηάζθεςεο, ην αηγππηηαθφ 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πξψην Τθππνπξγφ Πεηξειατθψλ 

Τπνζέζεσλ, θ. Saafan, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο 

Αηγχπηνπ λα δεκηνπξγήζεη δηεζλέο πεξηθεξεηαθφ θφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην (EMGF), ελψ επηζήκαλε φηη ε αηγππηηαθή παξαγσγή 

πδξνγνλαλζξάθσλ έρεη θζάζεη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, ηεο ηάμεσο ησλ 1,9 εθαη. 

βαξειηψλ ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ εκεξεζίσο, έρνληαο ηαπηφρξνλα ήδε απφ πέξζη 

εμαζθαιίζεη απηάξθεηα ζε θπζηθφ αέξην. Καηά ηνλ θ. Saafan, νη θιάδνη πεηξειαίνπ, 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 30% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαη 

απνξξνθνχλ ην 50% ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. εκεηψλεηαη φηη επηθεθαιήο 

ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο θεηηλήο δηάζθεςεο ζαιαζζίσλ θνηηαζκάησλ ήηαλ ν 

πξφεδξνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) θ. El Bakly. 

 

Η Shell ζρεδηάδεη λα επηθεληξσζεί ζηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα ηεο Αηγύπηνπ 

χκθσλα κε δειψζεηο πνπ έθαλε ν εθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο ηνπ δηεζλνχο πεηξειατθνχ 

νκίινπ Royal Dutch Shell θ. Schotman, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο εξεπλεηηθέο / 

εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηλνπξαμηψλ ηνπ νκίινπ, ε Shell πξνηίζεηαη θαηά ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ ζηηο ηξεηο 

πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηηο νπνίεο θέξδηζε ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο δηαγσληζκνχο ησλ 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ηνλ πεξαζκέλν 

Φεβξνπάξην. πγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ θ. Schotman, ε Shell πξφθεηηαη λα δηαλνίμεη 6 θξέαηα 

ζην Γπηηθφ Fayoum, 5 θξέαηα ζηελ πεξηνρή South East Horus θαη 3 θξέαηα ζηελ πεξηνρή 

Ννηίνπ Abu Sennan. χκθσλα κε ηνλ θ. Schotman, o φκηινο Shell ζπκκεηέρεη ζην δηεζλή 

δηαγσληζκφ γηα αλάπηπμε ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα πνπ έρεη πξνθεξχμεη ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο 

φκηινο Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope), ελψ ελδηαθέξεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη θαη ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ γηα αλάπηπμε 

ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ ζηε Μεζφγεην. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο 

πεξαζκέλνπ Φεβξνπαξίνπ, ν φκηινο Shell ππήξμε ν πιένλ θεξδηζκέλνο απφ ηνπο δχν 

θεηηλνχο κεγάινπο αηγππηηαθνχο δηαγσληζκνχο ηεο EGPC θαη ηεο EGAS, θαζψο θέξδηζε 

ζπλνιηθά 3 αλαζέζεηο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ θαη 2 γηα έξεπλα θπζηθνχ αεξίνπ.  

χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο 20/10 ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Shell πξνηίζεηαη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα πσιήζεη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ δηαζέηεη γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζηε Γπηηθή Έξεκν, κε 

ζθνπφ λα επηθεληξσζεί ζηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο αλάπηπμεο ππεξάθηησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζρνιίαζαλ ζρεηηθά θιαδηθέο πεγέο, ε 

θίλεζε απηή εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ 

Shell, γηα ζηαδηαθή «έμνδν» απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ρεξζαίσλ 

θνηηαζκάησλ, πξνο εθείλεο αλάπηπμεο απνθιεηζηηθά ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Shell δηαζέηεη ζήκεξα κεξίδηα ζε 19 

ζπκβάζεηο αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή Έξεκν.       
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Οη όκηινη EDF Renewables & Elsewedy Electric έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία 2 ειηαθέο 

κνλάδεο ζην ζπγθξόηεκα Benban 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, νη ελεξγεηαθνί φκηινη EDF Renewables (Γαιιία) 

θαη Elsewedy Electric (Αίγππηνο) έζεζαλ πξφζθαηα ζε ιεηηνπξγία δχν κνλάδεο παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, ζπλνιηθήο ζπλδπαζκέλεο δπλακηθφηεηαο 130 MW, ζην κεγάιν ειηαθφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην. χκθσλα κε 

ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ νκίινπ EDF Renewables, νη δχν φκηινη μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ηηο σο άλσ ειηαθέο κνλάδεο ηνλ Αχγνπζην, κε βάζε ζπκθσλία 25εηνχο δηάξθεηαο κε ηελ 

αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) γηα αγνξά ηεο παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δχν ειηαθψλ κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε $140 

εθαη. θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française 

de Développement – AFD).    

 

Η Enppi αλαθνηλώλεη ηελ εθθίλεζε παξαγσγήο από ην θνίηαζκα θ/α Baltim 

ηηο 13/10, ν αηγππηηαθφο ηερληθφο φκηινο ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ Enppi αλαθνίλσζε 

φηη μεθίλεζε ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην πξψην θξέαξ ζην λνηηνδπηηθφ θνίηαζκα 

ηνπ Baltim (Baltim South West), ζην αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, κε αξρηθή πνζφηεηα 100 

εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, δηα ηεο ρξήζεο λέαο πισηήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε 

κνλάδα θαηεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή Abu Madi κέζσ αγσγνχ κήθνπο 44 ρικ. εκεηψλεηαη 

φηη, φπσο έρεη αλαθνηλψζεη ήδε ν φκηινο British Petroleum (BP), ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 

50% ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηνπ λνηίνπ Baltim, κεηά ηε δηάλνημε πέληε αθφκε λέσλ 

θξεάησλ  έσο ηα κέζα ηνπ 2020, νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο απφ ην ελ ιφγσ θνίηαζκα ζα 

αλέιζνπλ ζε 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Enppi νινθιήξσζε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο πισηήο πιαηθφξκαο θαη κε ηε 

ζχλδεζε ηνπ θνηηάζκαηνο κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

κέξνπο ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ.  

 

Σν Ννέκβξην ηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ ειηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην Benban 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ηιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ αλακέλεηαη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε λα εγθαηληάζεη επίζεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Benban, ζηελ πεξηνρή Αζνπάλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, 

πνπ ζα δηαζέηεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 1,4 GW θαη ζα θνζηίζεη $2 δηζ. χκθσλα κε ηνλ 

θ. Shaker, κέρξη ηψξα 29 ειηαθέο κνλάδεο έρνπλ ήδε ζπλδεζεί κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ 

δίθηπν θαη έρνπλ μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε εκπνξηθή βάζε.   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ν λνξβεγηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar 

έρεη μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο ππφ θαηαζθεπή 

κνλάδαο ηνπ ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, παξαγσγηθήο ηζρχνο 65 MW, αλεβάδνληαο 

ηελ παξαγσγηθή ηζρχ ησλ 6 ζπλνιηθά κνλάδσλ ηνπ ζην ελ ιφγσ ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζε 390 

MW.    

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ηα $4,21 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ηνλ Ινύιην 2019 

Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ινχιην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 18,9% ζε 

εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,21 δηζ. έλαληη $5,18 δηζ. ηνλ Ινχιην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ ηνλ Ινχιην θαηά 5,7% ζε εηήζηα βάζε, 

θζάλνληαο ηα $2,21 δηζ. (έλαληη $2,35 δηζ. ηνλ Ινχιην 2018), θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ 

ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ (-32,6%), αξγνχ πεηξειαίνπ (-9,3%), ιηπαζκάησλ       

(-15,5%) θαη επίπισλ (-22,6%). Αληηζέησο, ηνλ Ινχιην 2019 απμήζεθαλ νη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (+9,7%), δπκαξηθψλ & δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο 

(+8,1%) θαη λσπψλ θξνχησλ (+13,5%). Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ηνλ Ινχιην 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $6,42  δηζ. έλαληη $7,53 δηζ. 
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ηνλ Ινχιην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηηο εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ (-24,6%), 

πξψησλ πιψλ ραιπβνπξγίαο (-37,2%), πιαζηηθψλ (-6,2%) θαη νρεκάησλ (-10%).  

 

Workshop ηεο Ε.Ε. γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο ζύλδεζεο 

ηηο 16/10, ε εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δηνξγάλσζε ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηνπ Καΐξνπ εκεξίδα 

“workshop” κε ηε ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ, 

εθπξνζψπσλ ηνπ ληφπηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη μέλσλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη κειψλ ηεο εδψ δηπισκαηηθήο θνηλφηεηαο, κε 

αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ηεο Δ.Δ. κε ηελ 

Αίγππην, απφ ηελ επνρή πνπ απηή ηέζεθε ζε ηζρχ (ην 2004) έσο ζήκεξα.  

εκεηψλεηαη φηη ε Δ.Δ. έρεη αλαζέζεη ζε δχν νκίινπο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 

ζην «Δπξσκεζνγεηαθφ Φφξνπκ Ιλζηηηνχησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ» (“FEMISE”), ηελ 

εθπφλεζε κειέηεο αμηνιφγεζεο γηα φιεο ηηο ζπκθσλίεο –ηνπ ηδίνπ ηχπνπ κε ηελ Αίγππην- 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο ηεο «κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο» (Αιγεξία, Ινξδαλία, 

Λίβαλν, Μαξφθν θαη Σπλεζία), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ε νπνία ζα είλαη αλνηθηή έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2019. Η ηζηνζειίδα πνπ 

παξαπέκπεη ζηε ζρεηηθή έξεπλα βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: https://www.fta-

evaluation.com/eu-mediterranean/provide-your-input.     

 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ 

Εθθίλεζε εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο γξακκήο ειαθξνύ ζηδεξνδξόκνπ  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ν κεγάινο αηγππηηαθφο 

θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο, έρεη μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο ζρεδηαδφκελεο γξακκήο ειαθξνχ 

ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αλαηνιηθέο 

πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ Al Salam θαη 10
th

 of Ramadan City κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. 

Η λέα γξακκή ζα πεξηιακβάλεη 11 ζηαζκνχο θαη ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 67,8 ρηιηνκέηξσλ, 

εμππεξεηψληαο πεξίπνπ 350 ρηι. επηβάηεο εκεξεζίσο, ελψ ηα έξγα θαηαζθεπήο θαη 

ηειεηνπνίεζήο ηεο ζα δηαξθέζνπλ πεξίνδν δηεηίαο. εκεηψλεηαη φηη, φπσο είρε αλαθέξεη ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, θηλεδηθνί εκπιεθφκελνη θνξείο ππέγξαςαλ 

πξφζθαηα ζπκβάζεηο ζπλνιηθήο αμίαο $571 εθαη. κε επηά αηγππηηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ηνπ ειαθξνχ ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ 

ζηδεξνδξφκνπ. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ 

(ΝΑΣ) είρε ππνγξάςεη κε ηελ θξαηηθή Exim Bank of China ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή 

ρακειφηνθεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,2 δηζ. κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. 

 

Σνλ Ιαλνπάξην 2020 ζα επηιεγεί ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ηνλ πξνζερή Ιαλνπάξην 

αλακέλεηαη λα επηιεγεί απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ 

logistics) ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Θπκίδνπκε φηη 

ν ελ ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ 

420.000 ηεηξ. κέηξα), ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ εθηηκάηαη ζε $110 εθαη. θαη 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, 

πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην 

ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ζχκπξαμεο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο. χκθσλα κε ηα πιένλ 

πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα, αλαθέξνληαη σο δηαγσληδφκελεο δχν θνηλνπξαμίεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη νκίινπο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα αθ‟ ελφο ε θνηλνπξαμία Hassan Allam (Αίγππηνο), Concorde Logistics 

India (Ιλδία) θαη PSA (Μαιαηζία) θαη αθ‟ εηέξνπ ε θνηλνπξαμία Elsewedy Electric 

(Αίγππηνο), DB Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη 3A International (Αίγππηνο).  

https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/provide-your-input/
https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/provide-your-input/
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Εγθαίληα θεληξηθνύ λένπ ζηαζκνύ ηεο 3
εο

 γξακκήο ηνπ κεηξό Καΐξνπ ζηελ Ηιηνύπνιε 

ηηο 20/10, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir εγθαηλίαζε επίζεκα ην λέν 

κεγάιν θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο Ηιηνχπνιεο, επηθάλεηαο 10.000 ηεηξ. κέηξσλ, ν νπνίνο 

θαηαζθεπάζηεθε ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ θαη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ, είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο. Η ηέηαξηε θάζε αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο 

γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, πνπ εθηειείηαη απφ ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο 

θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors, πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαζθεπή 5 ππφγεησλ ζηαζκψλ θαη ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Ηιηνχπνιεο, Γηεζλνχο 

Αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ θαη Salam City. Η νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο γξακκήο 3 

ηνπ κεηξφ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ην έηνο 2022, κε ηελ εκεξήζηα κεηαθνξηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο λα απμάλεηαη ηφηε ζε 3 εθαη. επηβάηεο. Θπκίδνπκε φηη ηνλ 

πεξαζκέλν Ινχλην, πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON) 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Αίγππην, είραλ εγθαηληαζηεί επίζεκα ηξεηο άιινη λένη ζηαζκνί κεηξφ 

ζηελ Ηιηνχπνιε, επίζεο ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ 

κεηξφ Καΐξνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο λένη ζηαζκνί βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο Haroun El-

Rashid, Al-Shams Club θαη Alf Maskan.   

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο γηα αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 2019 

ε δεκνζηεπζείζεο -ην επηέκβξην- αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο 

ρψξεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2019, ν φκηινο Colliers International 

επηζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα ην 

Κάηξν, ην Sharm El Sheikh, ε Hurghada, θαη ε Αιεμάλδξεηα, αλακέλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο λα εκθαλίζνπλ άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην 

(RevPAR) θαηά 10%, 35%, 24% θαη 25% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. χκθσλα κε 

ηηο λεφηεξεο εθηηκήζεηο ηεο Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ 

μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ην 80% γηα ην Κάηξν, ην 62% γηα ην Sharm El Sheikh, 

ην 67% γηα ηε Hurghada θαη ην 83% γηα ηελ Αιεμάλδξεηα.  

 

ΟΤΔΑΝ 

Σν ΔΝΣ δηαηεξεί ηηο αξλεηηθέο ηνπ πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ νπδάλ 

ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε ηίηιν “World Economic Outlook”, 

ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 15/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δηαηήξεζε ηηο 

αξλεηηθέο ηνπο πξνβιέςεηο γηα ζπξξίθλσζε ηεο ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο, ηφζν θέηνο, φζν θαη 

ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ έθζεζή ηνπ ην ΓΝΣ αλαθέξεη φηη έπεηηα απφ ηε κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην 2018 θαηά 2,2%, ε ζνπδαληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί 

πεξαηηέξσ θαηά 2,6% θέηνο θαη θαηά 1,4% ην 2020. Σν ΓΝΣ αλακέλεη φηη ν πιεζσξηζκφο 

θέηνο ζα κεησζεί έλαληη ηνπ 2018, ζε 50,4% (έλαληη 63,3% πέξζη), σζηφζν ηνπ ρξφλνπ 

εθηηκάηαη φηη απηφο ζα εθηηλαρζεί θαη πάιη ζην 62,1%. Καηά ην ΓΝΣ, ε πηψζε ηεο 

θπβέξλεζεο Al-Bashir κπνξεί λα απνδνζεί θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηε ζνβαξή 

επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νπδάλ, ε νπνία ζεκαδεχηεθε απφ ειιείςεηο 

ζε ηξφθηκα θαη θαχζηκα, αιιά θαη κεηξεηψλ ζηηο ηξάπεδεο. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ε λέα 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο έρεη αλαγγείιεη ζρέδην νηθνλνκηθήο δηάζσζεο ηεο ρψξαο, δηάξθεηαο 9 

κελψλ, κε ζηφρν ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ζε βαζηθά αγαζά, ηελ θάκςε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ θαη ησλ θαπζίκσλ, 

ζε κεζνπξφζεζκε βάζε. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο ρψξαο, ν κε εηζέηη 

απνραξαθηεξηζκφο ηνπ νπδάλ σο ρψξαο πνπ ππνζάιπεη ηελ ηξνκνθξαηία απφ ηηο ΗΠΑ, δελ 

επηηξέπεη πξνο ην παξφλ ηελ εθηακίεπζε νηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηελ 

Οπάζηγθηνλ, νχηε ειάθξπλζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο, αιιά νχηε θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα.     


