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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (15-28/2/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Πξσηνγελέο πιεόλαζκα 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην εμάκελν 2018/19 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπζείζαο εμακεληαίαο έθζεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ (Ηνπι.-Γεθ.2018) 

θαηαγξάθεθε πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% ηνπ ΑΔΠ, 

έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο χςνπο 0,3% θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 

2017/18. Σα ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αληηζηνηρεί εμάιινπ ζε 3,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 

4,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απφιπηνπο φξνπο, ην 

ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 2018/19 εκθαλίζηεθε 

ειαθξφηαηα κεησκέλν έλαληη εθείλνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2017/18, 

αλεξρφκελν ζε EGP186,7 δηζ., έλαληη EGP187,3 δηζ. πνπ είρε θαηαγξαθεί ην Γεθέκβξην 

2017. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηά ην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε 

ηαρχηεξε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 28%, ελψ νη δαπάλεο θαηά 18% έλαληη 

ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18) θαη αλήιζαλ 

ζε EGP388,3 δηζ. θαη ζε EGP574,3 δηζ., αληίζηνηρα. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνδίδεη 

ηελ σο άλσ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19 θαη’ αξράο ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαηά 15% ζε EGP131 δηζ., θαζψο θαη ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, 

πνπ αλήιζαλ ζε EGP207,4 δηζ. Σα θξαηηθά έζνδα αληηπξνζψπεπζαλ πνζνζηφ 7,4% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο πνζνζηφ 10,9% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, αληίζηνηρα. Σα θξαηηθά έζνδα απφ θφξνπο απμήζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018/19 θαηά 22% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 θαη αλήιζαλ ζε EGP303,9 δηζ.  

 

Κπβεξλεηηθόο ζηόρνο ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ καθξνπξόζεζκνπ ρξένπο σο ην 2022 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο επί 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ λέσλ ηίηισλ δεκνζίνπ ρξένπο πνπ εθδίδνληαη θαη δηαηίζεληαη 

εηεζίσο ζε 70% έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, έλαληη πνζνζηνχ κφιηο 5% πνπ απηφ 

αληηπξνζψπεπε θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο (2017/18). Καηά ηνλ θ. Kouchouk, ε 

κέρξη πξφηηλνο πξαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζπλίζηαην ζην λα δαλείδεηαη νχησο ψζηε αθ’ 

ελφο λα απνπιεξψλεη ιεμηπξφζεζκα ρξέε θαη αθ’ εηέξνπ λα ρξεκαηνδνηεί ηελ έθδνζε 

λέσλ ηίηισλ δεκνζίνπ ρξένπο. Ζ πξαθηηθή απηή, θαηά ηνλ Τπνπξγφ, αζθνχζε πξφζζεηε 

πίεζε ζηηο αγνξέο, σζψληαο πξνο ηα άλσ ηηο απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ 

ρξενγξάθσλ». χκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ν πξαγκαηηθφο 

ζηφρνο ηεο ζηαδηαθήο αιιά ηαρείαο κεηαπήδεζεο απφ ηελ έθδνζε βξαρππξφζεζκσλ 

ηίηισλ (εληφθσλ γξακκαηίσλ) πξνο ηελ έθδνζε καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ (νκνιφγσλ) είλαη 

ε αχμεζε ηεο κέζεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ζε πεξίπνπ 5 

έηε έσο ην 2022, ζρεδφλ δχν θνξέο παξαπάλσ εθείλεο ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο (2017/18).        

 

Δπηηπρεκέλε δηάζεζε αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε δνιιάξηα 

ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε θαη δηέζεζε κε 

επηηπρία ζηηο δηεζλείο αγνξέο θξαηηθά νκφινγα ζε δνιιάξηα, πεληαεηνχο, δεθαεηνχο θαη 

ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο $4 δηζ., κε κέζεο απνδφζεηο 6,2%, 7,6% θαη 

8,7% αληίζηνηρα. Απφ ηε δηάζεζε ησλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο αληιήζεθαλ $750 

εθαη., απφ ηα νκφινγα δεθαεηνχο δηάξθεηαο $1,75 δηζ., ελψ απφ εθείλα ηξηαθνληαεηνχο 

δηάξθεηαο $1,5 δηζ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα ηα αηγππηηαθά 
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νκφινγα ζε δνιιάξηα ππεξέβε θαηά πέληε θφξεο ηελ πξνζθνξά, αλεξρφκελε ζε $21,5 

δηζ. Ζ δήηεζε γηα ηα δηαηεζέληα αηγππηηαθά νκφινγα εθδειψζεθε απφ πεξίπνπ 250 

μέλνπο επελδπηέο, ην 37% ησλ νπνίσλ απφ ηηο ΖΠΑ, ην 46% απφ ηελ Δπξψπε, ην 13% 

απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαη ην 4% απφ ηελ Αζία. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

πκθσλία Αηγύπηνπ – Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ 

& Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε πξφζθαηα κε ηελ επηθεθαιήο ηεο 

Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AfDB) ζηελ Αίγππην, θα Blomberg, ζπκθσλία γηα 

ηελ επηρνξήγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα κε θεθάιαηα χςνπο EGP80 εθαη. 

($4,55 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε σο άλσ επηρνξήγεζε 

ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο –ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ- 

θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ζηελ Αίγππην, επηθεληξψλνληαο ζηνπο 

θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γεσξγίαο θαη ρεηξνηερλίαο θαη δίλνληαο άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Δπηπιένλ, φπσο επηζήκαλε 

ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, ε Αίγππηνο απνηειεί 

πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ αθξηθαληθή 

ήπεηξν, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ηεο ππεξβαίλεη ηα 45 GW, ζπληζηψληαο ην έλα 

πέκπην πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Αθξηθή.    

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο Al Sisi ζηε δηεζλή δηάζθεςε γηα ηελ αζθάιεηα (Μόλαρν, 15-

17/2/2019) 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

ηξηήκεξεο δηάξθεηαο δηεζλή δηάζθεςε γηα ηελ αζθάιεηα πνπ έιαβε ρψξα ζην Μφλαρν 

θαηά ηελ πεξίνδν 15-17 Φεβξνπαξίνπ (“Munich Security Conference”), ν Πξφεδξνο θ. 

Al Sisi ηφληζε ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ «λα θαηαζηήζεη ην Κάηξν δηεζλέο θέληξν 

γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλνηθνδφκεζεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ». 

Δπηπιένλ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θέξεηαη λα ζπλαληήζεθε κε επηθεθαιήο αξθεηψλ 

κεγάισλ γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο, κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ηα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi παξαθάζηζε ζε γεχκα 

εξγαζίαο πνπ παξέζεζε ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο θ. Altmaier, ζην 

νπνίν κεηείραλ επίζεο πςειφβαζκνη εθπξφζσπνη νκίισλ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

κεηαμχ άιισλ, ησλ Mercedes-Benz, Allianz, BMW, Volkswagen, Airbus, Siemens, SAP, 

Deutsche Bank, Commerzbank, θαζψο θαη ε Οκνζπνλδία ησλ Γεξκαληθψλ Βηνκεραληψλ. 

 

Η Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο ζηελ Ιηαιία 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, θαηά ηελ επίζθεςε ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζηελ Ηηαιία ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη 

ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηηαιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ, επηά κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηεο εμέθξαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα επελδπηηθά ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθφο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηνπο ηηαιηθνχο νκίινπο Italgen (αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο), Maccaferri Corporate (θαηαζθεπέο ππνδνκψλ), Getra (ελέξγεηα), Ferrovie 

Dello Stato (ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο), Mapei (ρεκηθά, κνλσηηθά δνκηθά πιηθά γηα 

θαηαζθεπέο), AC Boilers (ελέξγεηα) θαη Saipem (πεηξέιαην / θπζηθφ αέξην). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο, θαηά ηελ επίζθεςε ηεο θαο Nasr ππεγξάθε ζπκθσλία αμίαο $62 εθαη. κε 

ην εδξεχνλ ζηε Ρψκε Γηεζλέο Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (IFAD), κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κηθξψλ επελδπηηθψλ projects ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή Marsa 

Matrouh ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. 
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Ο GAFI πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη ειεύζεξε δώλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 

(GAFI) πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέα ειεχζεξε δψλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ 

Άλσ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ χςνπο $2,1 δηζ., ζε πεξίπνπ 160 

επελδπηηθά projects ζε θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαηεξγαζία θαη ε 

ηππνπνίεζε ηρζπεξψλ, θαζψο θαη ε παξαγσγή εηνίκσλ ελδπκάησλ, κε θαζαξά εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αγνξά ηνπ νπδάλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ ρσξψλ ηεο 

Λεθάλεο ηνπ Νείινπ. 

 

Οη ΗΠΑ ρξεκαηνδνηνύλ παλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο κε ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ακεξηθαληθή 

ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (USAID) πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κε 

θνλδχιηα χςνπο $90 εθαη. ηηο ζπλεξγαζίεο ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ ακεξηθαληθψλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (MIT, Cornell University θαη Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Καΐξνπ - AUC) κε αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα, κε ζθνπφ ηελ εγθαζίδξπζε «θέληξσλ 

αξηζηείαο» ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη γεσξγίαο ζηελ Αίγππην. Σα 

ελ ιφγσ θέληξα ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ εξεπλεηψλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Αίγππην ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα.   

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) κεηώλεη ηα επηηόθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηελ πξψηε ηεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ 2019, πνπ έιαβε ρψξα ηελ 14
ε
 Φεβξνπαξίνπ, θαη αληίζεηα πξνο ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ησλ 

επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο θαηά 

100 κνλάδεο βάζεο, κε ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη πιένλ ζε 

15,75% (έλαληη 16,75%), ην επηηφθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζε 16,75% 

(έλαληη 17,75%) θαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα αλέξρνληαη ζε 16,25% (έλαληη 17,25%). εκεηψλεηαη φηη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα, απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2018 είρε δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα 

βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε πξνβεί ζε δχν δηαδνρηθέο κεηψζεηο 

ηνπο (ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην 2018).   

 

Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζπλερίζηεθε ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο 

ιίξαο έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε 

ηδηαίηεξα κάιηζηα εληαηηθνχο ξπζκνχο κεηά ηηο 13/2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 14/2 ε 

ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), εκθαλίζηεθε πεξαηηέξσ εληζρπκέλε θαηά 

πεξίπνπ 6 πηάζηξεο, αλεξρφκελε ζε 17,48 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη 17,54 ιηξψλ αλά 

δνιιάξην κία εκέξα λσξίηεξα, ζηηο 13/2). Σηο επφκελεο εκέξεο, ε ιίξα θηλήζεθε πεξίπνπ 

ζηα ίδηα επίπεδα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα παξακέλεη ζηηο 27/2 ζηηο 

17,48 ιίξεο αλά δνιιάξην. Αλάινγε ηάζε ελίζρπζεο –πην ζπγθξαηεκέλεο θαη κε 

δηαθπκάλζεηο σζηφζν- παξνπζίαζε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη πξνο ην 

επξψ, θζάλνληαο ζηηο 27/2 ηηο 19,89 ιίξεο αλά επξψ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε αλέιζεη 

ζηα επίπεδα ησλ 19,71 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 14/2 θαη ησλ 19,74 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 

17/2 θαη ζηηο 19/2, αληίζηνηρα.  

 

Απνθιηκάθσζε ησλ απνδόζεσλ ησλ αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ ιόγσ ηεο 

κείσζεο ησλ επηηνθίσλ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ θαηέγξαςαλ ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ πηψζε θαηά 0,34% έσο 0,83%, ζε 
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ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα κείσζε ησλ 

βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ζηηο 14/2. πγθεθξηκέλα, ζηηο 19/2 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα 

γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, ηξίκελεο θαη ελλεάκελεο δηάξθεηαο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο EGP8,5 δηζ. γηα έθαζηε θαηεγνξία, αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα πνπ 

επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο ηεο 19
εο

 

Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 17,248% θαη 17,528%, έλαληη επηηνθίσλ 17,9% έσο 

18,36% πνπ είραλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο 

δηάξθεηαο ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ. Σν κέζν επηηφθην γηα ηα ηξίκελεο δηάξθεηαο έληνθα 

γξακκάηηα θαηά ηελ έθδνζε ηεο 19
εο

 Φεβξνπαξίνπ αλήιζε ζε 17,453%, έλαληη κέζνπ 

επηηνθίνπ 18,202% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 12
εο

 Φεβξνπαξίνπ (κείσζε θαηά 

0,75 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) . 

Αληίζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο, ηα επηηφθηα πνπ 

επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 19
εο

 Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 17,5% θαη 

17,8%, έλαληη επηηνθίσλ 17,849% έσο 18,45% πνπ είραλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε 

εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ. Σν κέζν επηηφθην γηα 

ηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο έληνθα γξακκάηηα θαηά ηελ έθδνζε ηεο 17
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

αλήιζε ζε 17,686%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 18,296% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 

5
εο

 Φεβξνπαξίνπ (κείσζε θαηά 0,61 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηε δηάζεζε ησλ ηξίκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ 

αληιήζεθαλ κφιηο EGP102,95 εθαη., θαζψο νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε πςειφηεξεο απνδφζεηο (ηεο ηάμεσο ηνπ 18,452% έλαληη κέζεο 

απφδνζεο 17,453% φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ). Αληίζηνηρα, απφ ηε δηάζεζε ησλ 

ελλεάκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ αληιήζεθαλ EGP9,32 δηζ.  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα εγθαηληάδεη πξσηνβνπιία ζηήξημεο κηθξώλ & λενθπώλ 

επηρεηξήζεσλ   

ηηο 17/2 ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer εγθαηλίαζε λέα 

πξσηνβνπιία κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα, πνπ 

θέξεη ηνλ ηίηιν “NilePreneurs”. χκθσλα κε ηνλ θ. Amer, ε ελ ιφγσ λέα πξσηνβνπιία, ε 

νπνία ηπγράλεη ηεο νξγαλσηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο CBE ζηνρεχεη λα 

ελζαξξχλεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ λα παξάζρεη πςειφηεξν επίπεδν 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φρη ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, αιιά θπξίσο κέζσ ηεο παξνρήο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο ηερληθήο βνήζεηαο θαηά ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, θαζψο επίζεο θαηά 

ην ζρεδηαζκφ θαη ην κάξθεηηλγθ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο κηθξέο θαη 

λενθπείο επηρεηξήζεηο. Κεληξηθφ ζηφρν ηεο πξσηνβνπιίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία 30 

θφκβσλ παξνρήο ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο (“Business Development 

Services Hubs”) αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ, εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Ο GAFI θαηαξγεί ηηο πιεξσκέο ζε κεηξεηά ζηα θέληξα εμππεξέηεζεο επελδπηώλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή 

Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) απνθάζηζε πξφζθαηα λα θαηαξγήζεη ηελ 

θαηαβνιή ηειψλ ζε κεηξεηά έλαληη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

ζην βαζηθφ θέληξν εμππεξέηεζεο επελδπηψλ ζην Κάηξν, απφ ηηο 20/2. Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, νη πιεξσκέο κε κεηξεηά αληηθαζίζηαληαη κε απ’ επζείαο θαηαζέζεηο ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ GAFI, ή κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο. εκεηψλεηαη 

φηη ηα ινηπά, πεξηθεξεηαθά  θέληξα εμππεξέηεζεο επελδπηψλ αλά ηελ αηγππηηαθή 

επηθξάηεηα ζα εθαξκφζνπλ ζηαδηαθά ηελ σο άλσ απφθαζε.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θέληξα εμππεξέηεζεο επελδπηψλ ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Αξρήο 

Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηε λέα επελδπηηθή 

λνκνζεζία ηνπ 2017 θαη παξέρνπλ πιήξεο θάζκα λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ, πέξαλ ηνπ 
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κεγάινπ θέληξνπ εμππεξέηεζεο επελδπηψλ ηνπ Καΐξνπ, 5 πεξηθεξεηαθά ππνθαηαζηήκαηα 

απηφ ζηηο πεξηνρέο Αιεμάλδξεηαο, Assiut, Ηζκαειίαο, Sohag θαη 10
th

 of Ramadan.  

 

Κνξεαηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην 

ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην απνζηνιή απνηεινχκελε απφ κεγάινπο 

θνξεαηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ 

Κνξέαο-Αηγχπηνπ (Korean Egyptian Development Association - KEDA) θαη ηνπ 

Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization - AOI), 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. Καηά ηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη 

δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα ζπζηαζεί κηθηή ηερληθή επηηξνπή κε αληηθείκελν ηε κειέηε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ θαη κεηαθνξψλ. Όπσο αλέθεξε 

ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θνξεαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην κε βαζηθφ ζθνπφ 

ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ λα θαηαζηεί απηή θέληξν παξαγσγήο πξντφλησλ 

θνξεαηηθήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζα εμάγνληαη ηφζν ζηε Μ. Αλαηνιή φζν θαη ζηελ 

Αθξηθή. 

 

Αηγππηηαθή θπβεξλεηηθή & επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηνληαη ηε Ν. Κνξέα 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, αηγππηηαθφ θπβεξλεηηθφ θιηκάθην, απνηεινχκελν απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, θαζψο 

θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ λαχαξρν ε.α. θ. Mamish, επηζθέθζεθε 

ηε Ν. Κνξέα, ζπλνδεπφκελν απφ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ ηφζν κε ηελ πνιηηηθή εγεζία, φζν θαη κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηεο Ν. Κνξέαο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηελ πξνζέιθπζε θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 

θιάδνπο ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, κεηαθνξψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ηηο 

27/2 ππεγξάθε κλεκφλην δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ εθαηέξσζελ 

επελδχζεσλ, θαζψο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, κεηαμχ 

ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Δκπνξίνπ & Δπελδχζεσλ ηεο Ν. Κνξέαο 

(KOTRA) θ. Pyung-oh. 

ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επίζθεςεο πξαγκαηνπνηήζεθε εμάιινπ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ 

κε έκθαζε ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξέο. Όπσο 

αλέθεξε ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, ε Export-

Import Bank of Korea αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα παξάζρεη άκεζα ζηελ Αίγππην 

ρξεκαηνδνηήζεηο, σο κέξνο ησλ ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ. ρξεκαηνδνηηθψλ δεζκεχζεσλ 

πνπ είρε αλαιάβεη ην 2016 θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηε 

ενχι, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο κηθξνκεζαίαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο βηνκεραληθήο θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ. Καηά ηα ζηνηρεία πνπ 

έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, κεηαμχ ησλ θνξεαηηθψλ 

νκίισλ πνπ εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ 

Αίγππην πεξηιακβάλνληαη νη Hyundai Heavy Industries, Daelim Industrial, Dohwa, GS 

E&C, Samsung Heavy Industries θαη Hyundai Engineering & Contracting.    

 

Αηγππηηαθή απνζηνιή ζην “World Mobile Congress 2019” ζηε Βαξθειώλε 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ θεηηλνχ “World Mobile 

Congress” πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βαξθειψλε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο 

Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ κε πςειφβαζκα ζηειέρε θνξπθαίσλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ελ ιφγσ θιάδνπο, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε ρψξα. Ο θ. Talaat ζπλαληήζεθε, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηηο ππνδνκέο, θ. Diop, κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο πξψηεο κε ηελ αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο 



6 

 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ITIDA). χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αξκφδην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν ελδηαθέξεηαη λα πξνζιάβεη δηεζλνχο εκβέιεηαο ζπκβνπιεπηηθή 

εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε πξντφληα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο πξνο ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 

εθδήισζεο, ν θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt, 

ππέγξαςε κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Huawei (γηα ζπλεξγαζία ζε 

“cloud computing”), ην ζνπεδηθφ φκηιν Ericsson (γηα αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ “cloud” 

ηεο Telecom Egypt) θαη ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Cisco Systems (γηα αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ). Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ζηηο 27/2 κεηαμχ ηεο Telecom 

Egypt θαη ηεο Microsoft, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ (“data 

center”) ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ ζηελ Αίγππην. 

 

Αηγππηην-ζανπδαξαβηθό επηρεηξεκαηηθό ζπκβνύιην 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζχλνδν, ζηηο 25/2, ηνπ δηκεξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ . Αξαβίαο-Αηγχπηνπ πνπ έιαβε ρψξα επ’ επθαηξία ηεο 

επίζθεςεο ηνπ ανπδάξαβα βαζηιηά Salman ζηε ρψξα, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δηάζθεςε θνξπθήο Δ.Δ.-Αξαβηθνχ πλδέζκνπ ζην Sharm El Sheikh. Ο αηγππηηαθφο 

Σχπνο εζηίαζε ζε δειψζεηο ηνπ ανπδάξαβα αληηπξνέδξνπ ηνπ δηκεξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, Γξα Bin Mahfouz, πεξί εμαηξεηηθά κεγάινπ χςνπο ησλ 

ζανπδαξαβηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, ηεο ηάμεσο ησλ $54 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ $44 

δηζ. ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη $10 δηζ. δεκφζηεο ζανπδαξαβηθέο επελδχζεηο κέζσ ηνπ 

Saudi Public Investment Fund. Ο Γξ. Bin Mahfouz αλαθέξζεθε επίζεο ζε πξφζθαηεο 

πξνζέζεηο ζανπδαξαβηθψλ νκίισλ λα δηαζέζνπλ θεθαιαία ζπλνιηθνχ χςνπο $10 δηζ. κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ projects ζηελ Αίγππην, κε επηθέληξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, ππεξεζηψλ, ηξαπεδψλ, βηνκεραλίαο, 

θαηαζθεπψλ, αλάπηπμεο θαη αγνξάο αθηλήησλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ιηαλεκπνξίνπ, 

δεκηνπξγίαο ηαηξηθψλ πφιεσλ θαη ηνπξηζκνχ.     

 

Ο GAFI ηξνπνπνηεί ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηηο ζπγαηξηθέο θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ 

Εσλψλ (GAFI) ηξνπνπνίεζε πξφζθαηα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηνίθεζε 

εηαηξεηψλ, ζηνπο κεηφρνπο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ην λέν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο, ζπγαηξηθέο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ ζα 

θαηαηάζζνληαη πιένλ σο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ ζα ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ 

αλεμάξηεην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ ειεγθηή. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

θπβέξλεζε πξνρσξά ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο επξχηεξεο λνκνζεζίαο γηα ηηο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε λα κπνξεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα απνθηά κεηνςεθηθά κεξίδηα έσο ιίγν 

θάησ απφ ην 50% ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Κξαηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο Telecom Egypt θαη Vodafone Egypt 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο 

Αηγχπηνπ Telecom Egypt θαη ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε 

ρψξα, Vodafone Egypt (ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη θαηά 45% ε 

Telecom Egypt), ππέγξαςαλ ζπκθσλίεο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο EGP10,85 δηζ., κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία ηνπο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο ησλ δηθηχσλ ηνπο, φζν θαη ηε κεηάδνζε ήρνπ θαη 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Telecom Egypt ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο κεηάδνζεο ζε ζηαζεξέο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο ηεο Vodafone Egypt θαη ζα 

θαηαζηήζεη ηα δίθηπά ηεο νπηηθψλ ηλψλ δηαζέζηκα πξνο ρξήζε απφ ηελ ηειεπηαία. 

χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Vodafone Egypt, «νη σο άλσ ζπκθσλίεο 



7 

 

αλακέλεηαη λα απμήζνπλ καθξνπξφζεζκα ηα εγρψξηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλδέζεσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ». Όπσο εμάιινπ αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε Vodafone Egypt αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη ζε δχν δφζεηο ζηελ Telecom 

Egypt νθεηιφκελα κεξίζκαηα απφ παξειζνχζεο ρξήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP5,5 δηζ. Ζ 

πξψηε δφζε, χςνπο EGP4,8 δηζ. ζα ιάβεη ρψξα ηνλ πξνζερή Μάξηην, ελψ ε δεχηεξε, 

χςνπο EGP700 εθαη. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηνχλην 2020. 

 

Ο ακεξηθαληθόο όκηινο Honeywell ππνγξάθεη ζπκθσλία γηα ηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεύνπζα 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν δηεζλνχο εκβέιεηαο ακεξηθαληθφο φκηινο 

Honeywell ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα (New Administrative Capital Company for Urban Development - 

NACCUD), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ζηε λέα ελ ιφγσ 

πφιε. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Honeywell, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ φκηιν MTI Systems, πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ζε νιφθιεξε ηε λέα πξσηεχνπζα –

ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο- ςεθηαθά ζπζηήκαηα επίβιεςεο θαη 

αζθάιεηαο, απνηεινχκελα απφ άλσ ησλ 6.000 θακεξψλ, ηα νπνία ζα ζπληνλίδνληαη απφ 

κία νινθιεξσκέλε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ. χκθσλα κε ηε NACCUD, ε αμία ηεο 

ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε $31 εθαη.     

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Δπελδπηηθέο πξννπηηθέο ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ (NUCA) 

ε πξφζθαηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζε θιαδηθφ κέζν, ν αξκφδηνο αμησκαηνχρνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ην ραξηνθπιάθην ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ 

Κνηλνηήησλ (NUCA), θ. Waleed Abbas, θαηέγξαςε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Αξρήο γηα ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20). Καηά ηνλ θ. Abbas, ν πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ πφιεσλ ζην Δι Αιακέηλ θαη ηε 

Μαλζνχξα, θαζψο επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο θάζεο ηεζζάξσλ άιισλ λέσλ, ππφ 

δεκηνπξγία πφιεσλ ζηελ Άλσ Αίγππην (West Nasser, West Assiut, El Fashn θαη Mallawi) 

θαη ηελ νινθιήξσζε δχν ζπλνηθηψλ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο. Ο δεχηεξνο 

άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ θνηλσληθήο ζηέγαζεο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 

ρψξαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηαζθεπή 120.000 λέσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε άιισλ 120.000, ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο NUCA 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ νδηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ησλ 

λέσλ, ππφ θαηαζθεπή, πφιεσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Δπλντθά ηα απνηειέζκαηα πξόζθαησλ ζεηζκηθώλ εξεπλώλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ 

γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ πξφζθαηεο ζεηζκηθέο έξεπλεο πνπ 

δηεμήγε ν ακεξηθαληθφο φκηινο Schlumberger ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ 

φκηιν Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope), θαηέδεημαλ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 70% γηα εληνπηζκφ λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ε αλάιπζε έδεημε φηη ε 

κνξθνινγία ηεο εδαθηθήο δηαζηξσκάησζεο εληφο ησλ αηγππηηαθψλ ρσξηθψλ πδάησλ 

ζηελ Δξπζξά πξνζνκνηάδεη ηεο αληίζηνηρεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζανπδαξαβηθή πιεπξά, 

φπνπ πξφζθαηα ζεκεηψζεθε αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ.    
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Η Αίγππηνο αλαθνηλώλεη ηελ νινθιήξσζε ειεθηξηθνύ ππνζηαζκνύ ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ δηαζύλδεζεο κε ην νπδάλ 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο 

εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) αλαθνίλσζε ζηηο 18/2 φηη ην έξγν 

επέθηαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ππνζηαζκνχ ζηελ πεξηνρή Toshka, πιεζίνλ ησλ λνηίσλ 

ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, νινθιεξψζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ φκηιν Siemens εληφο ζχληνκεο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ. 

χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ν ππνζηαζκφο ηεο Toshka ζα δηαζέηεη πιένλ 

δπλακηθφηεηα 400 MW ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ ζπλδέεηαη κε ειεθηξηθφ θαιψδην 

δηπιήο γξακκήο, κήθνπο πιεζίνλ ησλ 170 ρικ., πνπ ζα κεηαθέξεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζηελ 

πεξηνρή Dongola ηνπ θεληξηθνχ νπδάλ.  

εκεηψλεηαη φηη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ, εθηηκάηαη φηη νη δχν ρψξεο ζα αληαιιάζζνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηζρχνο 200 έσο 300 MW, ελψ αθνχ νινθιεξσζεί θαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ 

έξγνπ, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 φπσο πξνζδνθάηαη, ε ηζρχο ηεο 

αληαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αλέβεη ζε έσο 600 MW. Ζ πηινηηθή θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα 

μεθηλήζεη ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλέθεξαλ αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο 

Φεβξνπαξίνπ, εμεηάδεηαη ε πξννπηηθή ζπκθσλίαο απνπιεξσκήο ζε είδνο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ην νπδάλ απφ ηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα 

δηα ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπσο θξέαηνο, ζφγηαο θαη ειηνηξφπησλ, κεηαμχ 

άιισλ.  

 

Ο βξεηαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Petroceltic ζα πξνζθύγεη ζε δηαηηεζία θαηά ηεο 

EGPC 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 17/2, ν βξεηαληθφο ελεξγεηαθφο 

φκηινο Petroceltic αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνζθχγεη ζε δηεζλή δηαηηεζία, ζην 

πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID), γηα 

ηελ επίιπζε δηαθνξάο ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, EGPC, πνπ 

αθνξά ηε κε εμφθιεζε ρξεψλ ηεο δεχηεξεο, χςνπο πεξίπνπ $30 εθαη. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλέθεξε πσο νη ππνρξεψζεηο ηεο EGPC πξνο 

ηνλ φκηιν Petroceltic έρνπλ απνπιεξσζεί ζην αθέξαην, θαηφπηλ ηεο θαηαβνιήο $6 εθαη. 

ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. 

 

Η Αίγππηνο απνπιεξώλεη εθθξεκείο νθεηιέο ύςνπο $200 εθαη. πξνο μέλεο 

πεηξειατθέο εηαηξείεο 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο απνπιήξσζε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018 εθθξεκείο νθεηιέο χςνπο $200 εθαη. πξνο μέλεο 

πεηξειατθέο εηαηξείεο, κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζπλνιηθφ ηνπο χςνο ζε $1 

δηζ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη εθθξεκείο 

νθεηιέο ηεο ρψξαο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο είραλ θαηαγξάςεη ζπλνιηθή 

κείσζε θαηά $5,1 δηζ. έσο ην Γεθέκβξην ηνπ παξειζφληνο έηνπο, απφ ην επίπεδν ησλ 

$6,3 δηζ. πνπ νη αηγππηηαθέο νθεηιέο αλέξρνληαλ ην έηνο 2012, κε ην πξνεγνχκελν 

ρακειφηεξν επίπεδν εθθξεκψλ νθεηιψλ πξνο μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο λα έρεη 

θαηαγξαθεί ηνλ Ηνχλην 2010, αλεξρφκελν ζε $1,35 δηζ. ηφρν ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο απνηειεί ε πιήξεο ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο 

μέλνπο νκίινπο έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ).. 

 

ηα 6,8 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ 

χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ην επίπεδν ηεο 

εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη απμεζεί ζε 6,8 δηζ. θ.π., έλαληη 6,2 

δηζ. θ.π. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018 θαη 6,6 δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο ηνπ 2018, θαηφπηλ ηεο ζχλδεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ κε ην εζληθφ δίθηπν, θπξίσο 
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δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, θαζψο θαη ησλ θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνχ 

Γέιηα (βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο). Καηά ηελ EGAS, θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε 

αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ 7,5 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EGAS, ν 

θιάδνο ειεθηξνπαξαγσγήο απνξξνθά ην 61% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ, 

ελψ ην ππφινηπν 39% απνξξνθάηαη απφ ηε βηνκεραλία, ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε θαη ηα 

νρήκαηα. 

Σέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εμαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο 

πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Shell ζηελ πεξηνρή Idku έρεη απμήζεη πξφζθαηα ηελ 

εμαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα ζην επίπεδν ησλ 800 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 500 

εθαη. θ.π. εκεξεζίσο ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Ο όκηινο ΔΝΙ ζα νινθιεξώζεη ηελ 6
ε
 κνλάδα θαηεξγαζίαο θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ 

Zohr 

χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI ζα νινθιεξψζεη σο ην 

ηέινο Μαξηίνπ ηελ θαηαζθεπή ηεο έθηεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 

γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr, απμάλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα 

παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα ζην επίπεδν ησλ 2,3 δηζ. θ.π., έλαληη ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ 

ησλ 2,1 δηζ. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο θπζηθνχ 

αεξίνπ, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο έθηεο κνλάδαο, ζα αλέξρεηαη ζε 2,4 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο.  

Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, ε ΔΝΗ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηάλνημε ηνπ δέθαηνπ θξέαηνο 

άληιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη 250 

εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr, αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απηνχ ζα θζάζεη ηα 2,95 δηζ. 

θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 2,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ.    

 

Η Saudi Aramco ζα ζπλερίζεη λα πξνκεζεύεη κε αξγό πεηξέιαην ηελ Αίγππην 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηηο 26/2, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ην κεγάιν ζανπδαξαβηθφ πεηξειατθφ φκηιν Saudi 

Aramco ψζηε απηφο λα ζπλερίζεη λα πξνκεζεχεη ηελ Αίγππην κε αξγφ πεηξέιαην θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε πνζφηεηεο άλσ ησλ 500.000 βαξειηψλ κεληαίσο, έσο ηα κέζα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε Aramco έρεη μεθηλήζεη λα πξνκεζεχεη ηα αηγππηηαθά 

δηπιηζηήξηα κε αξγφ πεηξέιαην ζε πηινηηθή βάζε απφ ην ηέινο ηνπ 2017 θαη ζε ηαθηηθή 

βάζε απφ ην 2018.     
 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα $3,78 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ην Ννέκβξην 2018  

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

ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 8,8% ζε εηήζηα βάζε ην 

Ννέκβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $3,78 δηζ. έλαληη $3,47 δηο. ην Ννέκβξην 2017. 

Θπκίδνπκε φηη ηνλ Οθηψβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο είρε 

θαηαγξάςεη αχμεζε θαηά 30,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,56 δηζ., έλαληη $3,5 

δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017.  

 

Η Αίγππηνο αγνξάδεη 360.000 ηόλνπο ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ε αηγππηηαθή 

Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) πξνέβε ζηελ αγνξά, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηεζλψλ 

δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 360.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

GASC αγφξαζε 60.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ εθάζηε απφ 3 πξνκεζεχηξηεο ρψξεο 

(Ρνπκαλία, Ρσζία θαη Οπθξαλία), θαζψο επίζεο 180.000 ηφλνπο απφ ηε Γαιιία.  
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Απμεκέλεο θαηά 45,1% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο ην ηξίκελν επη.-Ννε. 

2018 

Όπσο αλαθνίλσζε ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS) ζηηο 24/2, νη εμαγσγέο 

αηγππηηαθνχ βάκβαθνο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 

2018/19 (επη.-Ννε. 2018) αλήιζαλ ζε 186.100 κεηξηθά θαληάξηα, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 45,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 (εμαγσγέο 

128.300 κεηξηθψλ θαληαξηψλ). Ζ CAPMAS αηηηνινγεί ηελ σο άλσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

κε βάζε κία απφηνκε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο βάκβαθνο θαηά ην ελ ιφγσ 

ηξίκελν. Δπηπιένλ, ε CAPMAS αλαθνίλσζε φηη θαηά ην σο άλσ ηξίκελν, ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελνπ βάκβαθνο αλήιζε ζε 25.700 κεηξηθά θαληάξηα, 

έλαληη 44.500 κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

γεσξγηθνχ έηνπο (ήηνη κείσζε θαηά 42,2%), έλεθα ηεο δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ζε 

νξηζκέλεο κνλάδεο λεκαηνπξγίαο ηεο ρψξαο. Καηά ηελ CAPMAS, νη πνζφηεηεο ηνπ 

εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 11,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ζε 573.200 κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 

515.900 κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πεξηφδνπ 2017/18. 

 

Οη αηγππηηαθέο αγξνηηθέο εμαγσγέο πξνο . Αξαβία ζα ππόθεηληαη ζε επηζεώξεζε 

πξν θόξησζεο 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ (NFSA) Γξα Mansour, απφ ην Μάξηην νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πξνο ηε  Αξαβία ζα ππφθεηληαη ζε επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο θαη εγθξίζεηο πξν 

ηεο θφξησζήο ηνπο. Σν κέηξν θξίζεθε αλαγθαίν θαηφπηλ ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ 

επηβάιιεη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ε ζανπδαξαβηθή Αξρή Σξνθίκσλ & Φαξκάθσλ (SFDA) 

ζηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ αλίρλεπζεο πςειψλ επηπέδσλ 

παξαζηηνθηφλσλ. 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Γεκηνπξγία ξσζν-αηγππηηαθήο θνηλνπξαμίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηεο 

ξσζηθήο βηνκεραληθήο δώλεο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish ζηε Ρσζία, ζπκθσλήζεθε ε 

δεκηνπξγία εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ κελψλ (πηζαλφηαηα σο ηνλ Απξίιην), ξσζν-

αηγππηηαθήο θνηλνπξαθηηθήο εηαηξείαο, κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ 

ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, 

εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $7 δηζ., εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ. Καηά ηα ίδηα δεκνζηεχκαηα, ζπκθσλήζεθε επίζεο ε πξνεηνηκαζία απφ πιεπξάο 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο ησλ εθηάζεσλ γεο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

κεγάινπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ, ν θ. Mamish παξαθνινχζεζε 

“workshop” φπνπ κεηείραλ αληηπξφζσπνη πεξίπνπ 200 κεγάισλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζην ελ ιφγσ έξγν. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ξσζηθνχ Σχπνπ, ν θ. Mamish ππέγξαςε επίζεο κλεκφλην κε ηε ξσζηθή εηδηθή νηθνλνκηθή 

/ ηερλνινγηθή δψλε Dubna ζηελ πεξηνρή ηεο Μφζραο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο.   

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ, ζε ζπλέρεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. 

Mamish ζηε Ρσζία θαη κε βάζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Ρψζνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο  θ. Manturov, φηη πεξίπνπ 20 ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνπλ ήδε 

εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία ξσζηθή 

βηνκεραληθή δψλε. χκθσλα δε κε αλαθνηλσζέλ ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, 

νθηψ ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ππέγξαςαλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ην Ρσζηθφ 

Κέληξν Δμαγσγψλ (Russian Export Center), κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

ζηελ ππφ δεκηνπξγία βηνκεραληθή δψλε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη SMM (θαηαζθεπή 

γεξαλψλ), Hevel Solar (ειηαθή ελέξγεηα), Schelkovo Agrohim (ιηπάζκαηα), Metprom 

(κεηαιινπξγία), Agroidea (γεσξγηθά έξγα) θαη Eco Technical Center (έξγα αλάθηεζεο 
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γεσξγηθήο γεο, παξαγσγή ιηπαζκάησλ απφ απνξξίκκαηα). 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Σν αλώηαην δηνηθεηηθό δηθαζηήξην αίξεη παιαηόηεξε απόθαζε πεξί θαζεζηώηνο 

ησλ Uber θαη Careem  

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 23/2 ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο 

Αηγχπηνπ αλαίξεζε παιαηφηεξε δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία θήξπζζε παξάλνκε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δχν δηθηχσλ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Αίγππην, Uber (ζπκθεξφλησλ ΖΠΑ) θαη Careem (ζπκθεξφλησλ ΖΑΔ – Νηνπκπάη). 

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηθαζηηθή απφθαζε είρε ιεθζεί ην Μάξηην 2018, θαηφπηλ 

ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ ηδηνθηεηψλ θαη νδεγψλ ηαμί, νη νπνίνη ηζρπξίδνληαλ φηη ηα δχν σο 

άλσ δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ παξαλφκσο ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα γηα ηελ εθηέιεζε 

δεκνζίσλ κεηαθνξψλ. Ζ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ αξλεηηθήο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο είρε 

αλαζηαιεί πξνζσξηλά ηνλ Απξίιην 2018 απφ δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ηνπ Καΐξνπ, 

κέρξη ηε ιήςε ηειεζίδηθεο απφθαζεο απφ ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, ν φκηινο Uber ζπκθψλεζε κε ηηο αηγππηηαθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα μεθηλήζεη λα θαηαβάιιεη ΦΠΑ, θάηη πνπ ην αληαγσληζηηθφ δίθηπν 

Careem πξάηηεη απφ ην Μάξηην ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν. 

εκεηψλεηαη φηη ε εμάπισζε ησλ δχν σο άλσ δηθηχσλ ζηελ Αίγππην επλνήζεθε απφ ην 

2014 θαη έπεηηα, σο κία αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ζηε ρξήζε ηνπ εμαηξεηηθά ρακειήο 

πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ ηαμί ηεο ρψξαο.     

   

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Αύμεζε ησλ πνζνζηώλ πιεξόηεηαο ζηελ Αίγππην ην 2018 

ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο θαη 

Β. Αθξηθήο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη 

γηα δεχηεξν ζπλερέο έηνο ηα επίπεδα ηνπξηζηηθήο θίλεζεο βειηηψζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ 

Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηηο πεξηνρέο 

Sharm El Sheikh θαη Hurghada βειηηψζεθαλ θαηά 22% θαη 26% αληίζηνηρα, ελψ ε 

πιεξφηεηα ησλ μελνδνρείσλ ηνπ Καΐξνπ απμήζεθε θαηά 10%. χκθσλα κε ηελ Colliers, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ 

θαηά 4% γηα ην Κάηξν θαη θαηά 5% γηα ηε Hurghada. Σν έηνο 2018, ε πιεξφηεηα ησλ 

μελνδνρείσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα απμήζεθε θαηά 11%, ελψ αλακέλεηαη εθ λένπ αχμεζή ηεο 

θαηά 3% ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δπίζεο, ε Colliers εθηηκά φηη 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ελνηθίαζεο δσκαηίσλ (ADR) 

ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά 13% ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ, θαηά 15% ζηελ 

Αιεμάλδξεηα, θαηά 25% ζην Sharm El Sheikh θαη θαηά 25% ζηε Hurghada.  
 

 

 

 


