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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-29/2/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

ην 5,6% ν ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2019/20 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) αλήιζε ζε 5,6%, κε θχξηνπο θηλεηήξηνπο αλαπηπμηαθνχο 

κνρινχο ηνπο θιάδνπο ιηαλεκπνξίνπ (κεγέζπλζε 14,7%), βηνκεραλίαο ( (κεγέζπλζε 12,6%) θαη 

γεσξγίαο (κεγέζπλζε 12%). Άιινη θιάδνη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξνπζίαζαλ 

ηζρπξέο ηάζεηο αλάπηπμεο ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 ππήξμαλ ε δηχιηζε πεηξειαίνπ, 

νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη θαηαζθεπέο θαη ν ηνπξηζκφο. εκεηψλεηαη φηη ν αηγππηηαθφο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019/20 ήηαλ αλψηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ παγθφζκηνπ κέζνπ, 

πνπ αλήιζε ζε 3,3% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ, ελψ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο κεηαμχ 5,8% θαη 5,9% θαηά ην έηνο 2019/20.     

 

Φηιόδνμνπο ζηόρνπο ζέηεη ην Τπ. Οηθνλνκηθώλ γηα ην ρξένο ηεο ρώξαο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδηάδεη 

λα θαηεβάζεη πεξαηηέξσ ην ζηφρν ηεο αλαινγίαο ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21, ζην επίπεδν ηνπ 79%, έλαληη πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο 

πνπ έθεξλε ην ρξένο ζην 80% ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν πξνγξακκαηίδεη ηε κείσζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, απφ ην επίπεδν ηνπ 36% ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2018/19, ζην επίπεδν ηνπ 30%, ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. εκεηψλεηαη φηη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα 

θζάζεη ην 6,4% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21.  

 

ε ρακειά επίπεδα δεθαεηίαο ε αλαινγία εζσηεξηθνύ ρξένπο πξνο ΑΔΠ 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην επίπεδν ηνπ εζσηεξηθνχ 

δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 εκθαλίζηεθε ζην 

ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ εδψ θαη πεξίπνπ κία δεθαεηία, ζπγθεθξηκέλα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2010/11. Καηά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία ζεκεησηένλ δελ 

ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε αλαινγία εζσηεξηθνχ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ αλήιζε ζε 71,9% ην έηνο 2018/19, έλαληη 94,5% ην έηνο 2016/17 –πνπ απνηέιεζε ηελ 

πςειφηεξε δηαρξνληθά ελ ιφγσ αλαινγία- θαη 82,2% ην 2017/18. χκθσλα κε ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010/11 ε αλαινγία εζσηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ 

είρε αλέιζεη ζε 68%. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε αλαινγία εζσηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ αλήιζε ζε 80,6% ην έηνο 2018/19, έλαληη 83,3% ην 2017/18, 91,1% ην 2016/17 θαη 

96,7% ην 2015/16. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Πεξαηηέξσ απμεκέλε ζην 8% ε επίζεκε αλεξγία ην 4
ν
 ηξίκελν 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο 

αλεξγίαο θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 8%, ειαθξά απμεκέλνο 

έλαληη ηνπ 7,8% ην πξνεγνχκελν, ηξίην ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο, κεησκέλνο σζηφζν θαηά 0,9 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, ζε ζχγθξηζε κε ην 8,9% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

2018. Ο δείθηεο αλεξγίαο απμήζεθε, έζησ θαη ειαθξψο, γηα δεχηεξν ζπλερέο ηξίκελν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2019. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην αηγππηηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

εθηηκάηαη ζε 28,95 εθαη. άηνκα ην ηέηαξην ηξίκελν 2019, απμεκέλν θαηά 1,9% έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ (ζηα 28,41 εθαη. άηνκα). Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηα αζηηθά θέληξα 

εθηηκάηαη ζε 12,56 εθαη., ελψ εθείλν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 16,39 εθαη. άηνκα. Ο αξηζκφο 

ησλ αλέξγσλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 αλήιζε ζε 2,33 εθαη. άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 1,12 

εθαη. άλδξεο θαη 1,21 εθαη. γπλαίθεο. Σα επηκέξνπο πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ εθηηκψληαη ην ηέηαξην ηξίκελν 2019 ζε 4,7% γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 

22,7% γηα ηηο γπλαίθεο. Σα ζηνηρεία ηεο CAPMAS έδεημαλ εμάιινπ φηη πνζνζηφ 86,9% ησλ 
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αλέξγσλ ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 2019 ήηαλ απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο, ηερληθήο, 

επαγγεικαηηθήο ή θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

ηα $11,1 δηζ. ηα εκβάζκαηα Αηγππηίσλ κεηαλαζηώλ ην 5κελν ηνπ 2019/20 

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

χςνο ησλ εηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ Αηγππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ, θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι.-Ννε. 2019 (πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην πεληάκελν ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο) αλήιζε ζε $11,1 δηζ., απμεκέλν θαηά 12,1% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018, πνπ είρε αλέιζεη ζε $9,9 δηζ. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα, ην κήλα Ννέκβξην 2019 ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά 

$128,9 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $2 δηζ.  

 

ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ειεθηξνληθό ζύζηεκα ππνβνιήο εηαηξηθώλ θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο 

αλακέλεηαη ηνλ Απξίιην 2020 λα ζέζνπλ ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ππνβνιήο θαη πιεξσκήο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνηνχ ην ελ ιφγσ 

ζχζηεκα θαηαζηεί ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 

απνηειεί ε ζέζπηζε ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ππνβνιήο θαη πιεξσκήο φισλ ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, ησλ ηειψλ 

ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 

 

Δπίζθεςε Λεπθνξώζνπ Πξνέδξνπ ζηελ Αίγππην 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ κε ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηήκεξεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Λεπθνξσζίαο, θ. Lukashenko, ζηελ 

Αίγππην. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε αλαθνηλσζέλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο Lukashenko 

ππνγξάθεθαλ 12 ζπκθσλίεο θαη κλεκφληα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ δχν ρσξψλ, αιιά θαη 

ζηελ «ακνηβαία ζπλδξνκή» ζε ηεισλεηαθά θαη δαζκνινγηθά ζέκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε 

Λεπθνξσζία απνηειεί –καδί κε ηηο Ρσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ- κέινο ηεο 

Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο, κε ηελ νπνία ην αηγππηηαθφ θξάηνο δηεμάγεη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ. Σα αηγππηηαθά 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ αθφκε ζε ππνγξαθή εθηειεζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο φηη νη δχν ρψξεο, απφ θνηλνχ κε ηε Ρσζία, βξίζθνληαη ζε ζπλνκηιίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Dabaa ζηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην.  

 

Δπίζθεςε Κνξεάηηδαο Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ ζηελ Αίγππην 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ ηεο Ν. Κνξέαο, θα 

Yoo Myung-hee, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία κεγάιεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο απφ ηε ρψξα 

ηνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην ηνλ πξνζερή Μάξηην. Ζ Τπνπξγφο ηεο Ν. 

Κνξέαο ζπλαληήζεθε κε ζεηξά πςειψλ αμησκαηνχρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea. χκθσλα κε ηνλ Πξέζβε ηεο Ν. 

Κνξέαο ζηελ Αίγππην, θ. Yoon, «ε Αίγππηνο έρεη αλαδεηρζεί ζε κία απφ ηηο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε νπνία κάιηζηα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθφηαην, αλαμηνπνίεην αθφκε, παξαγσγηθφ δπλακηθφ, ελψ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ 

εκπνξηθφ εηαίξν γηα ηε Ν. Κνξέα, ζπληζηψληαο ηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο εμαγσγέο 

θνξεαηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Αθξηθή». Καηά ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν Κνξεάηεο Πξέζβεο, ν 

κέζνο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Ν. Κνξέαο-Αηγχπηνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 

$1,9 δηζ., ελψ ε αλψηαηε επίδνζε απηνχ είρε επηηεπρζεί ην έηνο 2014 (ζηα $3 δηζ.). Ο θ. Yoon 
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αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ επηηπρεκέλε παξνπζία κεγάισλ θνξεαηηθψλ νκίισλ ζηελ Αίγππην, 

φπσο νη Samsung θαη LG Electronics, νη νπνίνη έρνπλ ζπζηεκαηηθά επελδχζεη ζηε ρψξα, ελψ 

παξάιιεια αληηπξνζσπεχνπλ απφ θνηλνχ κεξίδην άλσ ηνπ 90% ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ. χκθσλα εμάιινπ κε δήισζε ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θαο Gamea, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηελ Κνξεάηηδα Τπνπξγφ, «νη δχν 

ρψξεο ζχζηεζαλ κηθηή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ 

αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηνλ 

θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ, ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ & πιεξνθνξηθήο, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο».   

 

Γελ επήιζε ζπκθσλία γηα ην κεγάιν αηζηνπηθό θξάγκα 

ηηο 27 θαη 28 Φεβξνπαξίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο ζηελ Οπάζηγθηνλ, 

κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ, ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ νπδάλ 

θαη ηεο Αηζηνπίαο, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πιήξσζεο 

ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, θαζψο θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία απηνχ. Όπσο είρε ζεκεηψζεη λσξίηεξα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο ηξεηο πιεπξέο είρε 

πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ηειηθφ ζρέδην ζπκθσλίαο, απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, πνπ έπαημαλ ξφιν δηακεζνιαβεηψλ ζηηο ζρεηηθέο ζπλνκηιίεο, κε ηελ 

πξνζδνθία φηη απηφ ζα νξηζηηθνπνηείην θαη ζα ππεγξάθεην θαηά ηνλ ηειηθφ γχξν ζπλνκηιηψλ 

ζηελ Οπάζηγθηνλ. Δλ ηνχηνηο, ζε δειψζεηο ηνπ –ιίγεο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλνκηιηψλ, ν Ακεξηθαλφο ΤΠΔΞ θ. Pompeo θέξεηαη λα είρε δειψζεη φηη «ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Αηζηνπίαο αλαθνξηθά κε ην θξάγκα ζα κπνξνχζε λα πάξεη αξθεηνχο 

κήλεο αθφκε γηα λα επηιπζεί», επηζεκαίλνληαο σζηφζν φηη «ηα ηξία θξάηε (πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ νπδάλ) έρνπλ θζάζεη ζε ζπλαίλεζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90% ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο 

ηνπο». Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηζηνπία δελ πξνζήιζε ηειηθά ζην 

γχξν ζπλνκηιηψλ ηεο Οπάζηγθηνλ, νπφηε δελ επεηεχρζε ηειηθή ζπκθσλία γηα ην θξάγκα.   

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην ΦΠΑ αλακέλεηαη λα ππξνδνηήζνπλ απμήζεηο ηηκώλ 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έζεζε ζε ηζρχ ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία 

γηα ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), νη νπνίεο αλακέλεηαη, φπσο επηζήκαλε ν εγρψξηνο 

Σχπνο, λα ππξνδνηήζνπλ απμήζεηο ζηηο ηειηθέο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ. Καηά 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θνξνιφγεζε ησλ έηνηκσλ ηζηγάξσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 

κηζή έσο κία ιίξα αλά παθέην, αλάινγα κε ηξεηο θαηεγνξίεο ηζηγάξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά: θζελψλ (ηηκή παθέηνπ < EGP24) φπνπ ν θφξνο ζα θζάζεη ηψξα ηηο 4 ιίξεο αλά 

παθέην, κεζαίαο θαηεγνξίαο (ηηκή παθέηνπ EGP24 έσο EGP35) φπνπ ν θφξνο ζα θζάζεη ηηο 

6,50 ιίξεο αλά παθέην θαη αθξηβψλ (ηηκή παθέηνπ > EGP35) φπνπ ν θφξνο ζα αλέξρεηαη πιένλ 

ζε 7 ιίξεο αλά παθέην. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη δηαηεξείηαη ε πξφζζεηε εηδηθή θνξνιφγεζε 

ησλ ηζηγάξσλ κε ζπληειεζηή 50% πνπ επηβαξχλεη ηελ ηειηθή ηηκή απηψλ. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, νη απμήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνχλ ζηηο ηειηθέο 

ηηκέο ησλ ηζηγάξσλ είλαη κεηαμχ 1 θαη 3 ιηξψλ αλά παθέην. Σέινο, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο, ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα θαπληθά πξντφληα αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζηα θξαηηθά 

ηακεία πξφζζεηα έζνδα έσο EGP9 δηζ. θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20.   

 

Έγθξηζε από ην θνηλνβνύιην ηξνπνπνηήζεσλ λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε  
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία 

πεξί θαηαλαισηηθήο πίζηεο (“Consumer Credit Act”), ζεζπίδνληαο νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο θνηλνβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, ε λέα λνκνζεζία ζα παξάζρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο αγνξέο 

δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη ζηαζεξφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληαηηθνπνηήζνπλ θαη επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε επίζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ 
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επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ (Ν. 79/2016), θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λέα λνκνζεζία 

πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

        

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

CBE: Άλνδνο ηεο εγρώξηαο ξεπζηόηεηαο ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 

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

επίπεδα ηεο εγρψξηαο ξεπζηφηεηαο (Μ2) απμήζεθαλ –ζε εηήζηα βάζε- θαηά EGP246,9 δηζ. (ή 

6,4%) ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Οθη. – Γεθ. 

2019), αλεξρφκελα ζε EGP4,11 ηξηζ. Ζ άλνδνο ησλ ζπλνιηθψλ επηπέδσλ ξεπζηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο νθείιεηαη, θαηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, πξσηίζησο ζηελ αχμεζε ησλ 

απνηακηεπηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαηά EGP25 δηζ. (ή 5,7%). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, νη ζπλνιηθέο εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απμήζεθαλ 

ην Γεθέκβξην 2019 θαηά EGP52 δηζ., αλεξρφκελεο ζε EGP4,235 ηξηζ., έλαληη EGP4,183 ηξηζ. ην 

Ννέκβξην.  

 

Γηάζεζε νκνιόγσλ θαη εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

ηηο 18 θαη ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, ηξίκελεο, 

εμάκελεο, ελλεάκελεο θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αληιψληαο θεθάιαηα ζπλνιηθήο αμίαο 

EGP55,6 δηζ., κε κέζα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ αλήιζαλ ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ζε 13,81% γηα 

ηα εμάκελεο, ζε 14,14% γηα ηα ελλεάκελεο θαη ζε 13,64% γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ έθδνζε ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αθχξσζε 

δεκνπξαζία εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο, ιφγσ απαξάδεθηα –θαηά ηελ θξίζε ηεο- 

πςειψλ απνδφζεσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο επελδπηέο. Δπηπιένλ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα δηέζεζε θξαηηθά νκφινγα ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο 

νλνκαζηηθήο αμίαο EGP7 δηζ., αληιψληαο θεθάιαηα χςνπο EGP6,144 δηζ. (EGP2,953 δηζ. απφ 

ηα ηξηεηνχο θαη EGP3,191 δηζ. απφ ηα επηαεηνχο δηάξθεηαο), κε κέζεο ζηαζκηζκέλεο απνδφζεηο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 13,99% γηα ηα ηξηεηνχο θαη ηνπ 13,925% γηα ηα επηαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο 

έηνπο ζε $18,2 δηζ. (EGP289,4 δηζ.), έλαληη $15,8 δηζ. (EGP254,3 δηζ.) ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

θαη $15 δηζ. (EGP234 δηζ.) ηνλ Ηαλνπάξην 2019.   

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί εγθαηάιεηςεο ηεο πξνζπάζεηαο εμαγνξάο ηεο NBG Egypt 

Μεξίδα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ αλαθέξζεθε πξνο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, 

επηθαινχκελε πεγέο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζε ηεξκαηηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ Bank Audi λα εμαγνξάζεη ην ραξηνθπιάθην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

Διιάδνο ζηελ Αίγππην (NBG Egypt), θαζψο απφ φηη θαίλεηαη ν ιηβαληθφο φκηινο ζθέπηεηαη λα 

απνρσξήζεη απφ ηελ αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά, δεδνκέλεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. χκθσλα κε ηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα, ε Δζληθή 

Σξάπεδα Διιάδνο δελ έρεη δερζεί άιιεο πξνζθνξέο απφ ελδηαθεξφκελνπο λα απνθηήζνπλ ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ Αίγππην, παξά ην φηη επξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε αγνξαζηή απφ ην 

έηνο 2018. Θπκίδνπκε φηη ην Μάην 2019 είρε νξηζηηθνπνηεζεί ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηεο 

NBG Egypt απφ ηνλ φκηιν Bank Audi, σζηφζν αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ε νινθιήξσζε 

ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο «πάγσζε» εμαηηίαο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο NBG Egypt θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε απηνχο 

πξνηνχ κεηαθεξζνχλ ζηε ιηβαληθή ηξάπεδα. Απφ ηηο αξρέο δε ηνπ 2020, ε αηγππηηαθή κνλάδα 

ηεο Bank Audi απνηειεί πιένλ ζηφρν εμαγνξάο γηα ηνλ εκηξαηηλφ ηξαπεδηθφ φκηιν First Abu 

Dhabi Bank, ν νπνίνο κάιινλ δελ πεξηιακβάλεη ζηα ζρέδηά ηνπ εμαγνξά ηεο NBG Egypt.  

 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα απμάλεη ηα ηξαπεδηθά όξηα ρνξήγεζεο ελππόζεθσλ δαλείσλ 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε εγθχθιην δηα ηεο νπνίαο 

αχμεζε ηελ νξνθή ηνπ κεξηδίνπ πνπ δχλαληαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ησλ εγρψξηα δξαζηεξηνπνηνχκελσλ εκπνξηθψλ 
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ηξαπεδψλ, ζε 10%, αληί 5% πξνεγνπκέλσο. Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, 

αμίαο EGP50 δηζ., γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα νκάδεο κεζαίνπ 

επηπέδνπ εηζνδήκαηνο, λσξίηεξα απφ ηνλ αξρηθά ζρεδηαδφκελν ρξφλν εθαξκνγήο, πνπ ήηαλ ην 

Μάξηην 2020. χκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

επηδνηνχκελα δάλεηα –κε επηηφθην 10%- ζε αγνξαζηέο κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, γηα 

θαηνηθίεο αμίαο έσο EGP2,25 εθαη.  

 

Απμήζεθε ε θεξδνθνξία ησλ εγρώξησλ ηξαπεδώλ ην 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 11 εγρψξηεο ηξάπεδεο 

πέηπραλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ EGP36,9 δηζ., 

παξνπζηάδνληαο αμηφινγε άλνδν έλαληη ηνπ 2018. ηελ θνξπθή ησλ ελ ιφγσ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ βξέζεθε ην 2019 ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, Commercial 

International Bank (CIB), κε θαζαξά θέξδε χςνπο EGP11,8 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα, QNB Alahli, πνπ παξνπζίαζε θαζαξά θέξδε EGP8,52 

δηζ., ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα, Banque du Caire, κε θαζαξά θέξδε πιεζίνλ ησλ 

EGP4 δηζ., θαη ηε Faisal Islamic Bank Egypt, κε θαζαξά θέξδε EGP2,71 δηζ.  

 

Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία ηεο Bank of Alexandria κε ηελ EBRD 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε Bank of Alexandria 

ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), κε 

ζθνπφ ηελ απφ ηε δεχηεξε παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $100 εθαη., εθ ησλ 

νπνίσλ ην ήκηζπ ζα δηνρεηεπζεί ζε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο κηθξνκεζαίεο αηγππηηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ην ππφινηπν ζε παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο ζε 

ηδηνθηήηεο θαη ζηειέρε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ζρεηηθήο αθαδεκίαο πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ε EBRD, κε ηίηιν “Business Club Academy”, ε νπνία εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 

ηεο ηξάπεδαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ (“Trade Facilitation Programme”) . Όπσο 

αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αλσηέξσ αθαδεκία ζθνπεχεη λα δηνξγαλψζεη πάλσ απφ 

50 εμεηδηθεπκέλα workshops θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε πεξίνδν 18 κελψλ, ζηα νπνία 

αλακέλεηαη λα κεηάζρνπλ πάλσ απφ 1.700 επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε ζην Κάηξν, ηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη ηελ Άλσ Αίγππην, κε αληηθείκελν ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ηερλνινγίαο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ δηαηεξεί ζηαζεξά ηα επηηόθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 20
εο

 

Φεβξνπαξίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη –γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά θέηνο- ζηαζεξά ηα βαζηθά 

επηηφθηα αλαθνξάο, έπεηηα απφ 4 κεηψζεηο απηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2019, ζπγθεθξηκέλα ην 

Φεβξνπάξην, ηνλ Αχγνπζην, ην επηέκβξην θαη ην Ννέκβξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην 

θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 12,25%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 

13,25%, ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζε 12,75%, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα, βαζηθφο ιφγνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ζε ζηαζεξά 

επίπεδα ππήξμε ε ειαθξά απμεηηθή ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ αλήιζε ζε 7,17% ηνλ 

Ηαλνπάξην θαη ε ζπλαθφινπζε αλάγθε επίηεπμεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζε κεζνπξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα. Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αλαθέξζεθε ζην ζρεηηθφ ηεο αλαθνηλσζέλ θαη 

ζηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ, 

αιιά θαη ζηελ παξαηεξνχκελε κείσζε ηεο δηεζλνχο πεηξειατθήο δήηεζεο, σο παξάγνληεο πνπ 

ππνρξεψλνπλ ηελ Σξάπεδα λα αθνινπζήζεη πξνζεθηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

 

πλέρηζε αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξώ 

ηηο 28/2, ε επίζεκε ηζνηηκία (Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ) ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην έθζαζε ηηο 15,55 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), έλαληη 15,97 ιηξψλ αλά δνιιάξην 

ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηε ιίξα λα έρεη αλαηηκεζεί θαηά 42 πηάζηξεο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην θαηέβεθε ζηε δηάξθεηα 

ηνπ δεπηέξνπ εκίζεσο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα -γηα ην δνιιάξην- 
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ζπγθεθξηκέλα ζηηο 15,48 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 23/2. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ 

φηη ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην επξψ αλήιζε ζηηο 28/2 ζε 17,02 ιίξεο αλά 

επξψ (ηηκή αγνξάο), έλαληη 17,86 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηε ιίξα λα 

έρεη αλαηηκεζεί θαηά 85 πηάζηξεο απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, κε ηελ ηζνηηκία λα έρεη θζάζεη θαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα γηα ηε ιίξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 16,73 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 20/2.   

χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε ζπλερηδφκελε αλαηίκεζε ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πςειέο εηζξνέο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζηε 

ρψξα, θαζψο θαη ζηηο ζηαζεξά πςειέο εηζξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαη ηνπξηζηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο, εθ’ φζνλ ζπλερηζηεί, ζα αξρίζεη λα δεκηνπξγεί θαζνδηθέο πηέζεηο ζηα εηαηξηθά 

θέξδε, ππνλνκεχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαη σζψληαο ηνπο 

εγρψξηνπο θαηαλαισηέο λα αλαβάιινπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ αγνξψλ, πξνζδνθψληαο 

αθφκε ρακειφηεξεο κειινληηθέο ηηκέο ζηελ εγρψξηα θαηαλαισηηθή αγνξά.  

 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ επηιέγεη 4 ηξάπεδεο γηα ηελ παξζεληθή έθδνζε «πξάζηλσλ» νκνιόγσλ 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επέιεμε ηέζζεξα δηεζλή 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ παξζεληθή έθδνζε θαη δηάζεζε 

«πξάζηλσλ» νκνιφγσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο Credit 

Agricole, Citibank, Deutsche Bank θαη HSBC, νη νπνίεο επειέγεζαλ κεηαμχ 17 ζπλνιηθά 

πξνζθνξψλ. Οη ηξάπεδεο Credit Agricole θαη HSBC επειέγεζαλ επίζεο σο «δηαξζξσηηθνί 

ζχκβνπινη» θαηά ηελ ελ ιφγσ έθδνζε, ελψ ζα έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ δειηίνπ (“prospectus”) γηα ηελ πξνζθνξά ησλ νκνιφγσλ. 

χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νινθιήξσζε ηελ 

επεμεξγαζία λέαο λνκνζεζίαο πνπ ζα δηέπεη ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ “sukuk” (ζπκβαηψλ 

κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν ηεο Sharia), πξνσζψληαο ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην πξνο έγθξηζε ζην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. 

 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δηεπθνιύλεη επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE) αλακέλεηαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο γηα ζηήξημε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

CBE απαιείθεη πξνεγνχκελε απαίηεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξσηνβνπιίαο, πνπ 

ππνρξέσλε ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο λα απνπιεξψζνπλ ην 20% ησλ ρξεψλ ηνπο πξηλ ηνλ 

πξνζερή Ηνχλην θαη ην 50% απηψλ πξηλ ην ηέινο ηνπ 2020. Αλη’ απηήο ηεο απαίηεζεο, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα πξφθεηηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί αηνκηθά κε εθάζηε επηρείξεζε λέεο πεξηφδνπο 

απνπιεξσκήο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ζηφρν λα 

απνθεπρζεί ε πηψρεπζή ηνπο. χκθσλα κε ην δηνηθεηή ηεο CBE, θ. Amer, «έσο ηηο 6 

Φεβξνπαξίνπ είραλ δηαθαλνληζηεί κε 45 κεγάινπο πειάηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέε 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP37 δηζ., δηα ηεο δηαγξαθήο ζπλνιηθψλ ρξεψλ EGP5,4 δηζ. γηα νθεηιφκελεο 

δφζεηο θαη ηφθνπο δαλείσλ». Δπηπιένλ, ν θ. Amer δηεπθξίληζε φηη «ζπλνιηθά 8.600 πειάηεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία ηεο CBE γηα ζηήξημε επηρεηξήζεσλ 

κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 800 πξνέξρνληαη απφ ην βηνκεραληθφ ηνκέα».  

εκεηψλεηαη αθφκε φηη, 54 ζπλνιηθά εγρψξηεο εηαηξείεο ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ leasing θαη 

factoring έρνπλ απνζηείιεη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory 

Authority – FRA) θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ιίζηεο πειαηψλ ηνπο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, κε ζθνπφ ηε ζηήξημή απηψλ κέζσ ελδερφκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

ρξεψλ ηνπο. 

 

Δηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηνπ θηεκαηνκεζηηηθνύ νκίινπ Emerald ζην Υξεκαηηζηήξην 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) ησλ κεηνρψλ ηνπ 

εγρψξηα δξαζηεξηνπνηνχκελνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ νκίινπ Emerald Real Estate Investment ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξνζθνξά ησλ ηίηισλ 

ηεο Emerald ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 17,7 θνξέο φζνλ αθνξά ην ζθέινο απηήο γηα 

ην γεληθφ επελδπηηθφ θνηλφ - κηθξνεπελδπηέο (πξνζθέξζεθαλ 3,5 εθαη. κεηνρέο) θαη θαηά 1,3 
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θνξέο φζνλ αθνξά ην ζθέινο γηα ζεζκηθνχο επελδπηέο (πξνζθέξζεθαλ 66,5 εθαη. κεηνρέο), ε δε 

ηηκή ηεο πξνζθνξάο αλήιζε ζε EGP2,89 αλά κεηνρή. Οη κεηνρέο ηεο Emerald μεθίλεζαλ λα 

ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηηο 26/2. Ο επηθεθαιήο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ, θ. Farid, δήισζε ζρεηηθά φηη «ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αθφκε επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζε δεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο», θάιεζε δε 

πξφζζεηεο επηρεηξήζεηο λα εηζάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην, ην νπνίν ζηελ 

παξνχζα θάζε πάζρεη απφ ρακεινχο φγθνπο ζπλαιιαγψλ θαη έιιεηςε λέσλ εηζφδσλ εηαηξεηψλ. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Απαιιαγή θαηεγνξνπκέλσλ γηα ππόζεζε ρεηξαγώγεζεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο   
Όπσο αλέθεξαλ ν αηγππηηαθφο θαη ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ην 

πνηληθφ δηθαζηεξίνπ ηνπ Καΐξνπ απάιιαμε ζεηξά επηρεηξεκαηηψλ θαη ζηειερψλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ / επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γηψλ ηνπ έθπησηνπ –

θαη πνιχ πξνζθάησο ζαλφληνο- Πξνέδξνπ Mubarak, απφ ηηο θαηεγνξίεο γηα ρεηξαγψγεζε ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο πνπ ηνπο είραλ απαγγειζεί ην επηέκβξην 2018. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

σο άλσ ππφζεζε είραλ εκπιαθεί σο θαηεγνξνχκελνη νη δχν γηνί ηνπ Mubarak, Gamal θαη Alaa, 

θαζψο επίζεο νη πξψελ δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ηεο εγρψξηαο επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG 

Hermes, θ.θ. Heikal θαη El Mallawany. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε αλσηέξσ 

απφθαζε είλαη εθέζηκε απφ πιεπξάο εηζαγγειίαο εληφο πεξηφδνπ 60 εκεξψλ. 

 

Ζ Telecom Egypt νξίδεη ζπκβνύινπο γηα ηελ ππόζεζε εμαγνξάο ηεο Vodafone Egypt 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη ν θξαηηθφο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Telecom Egypt φξηζε θνηλνπξαμία ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ EFG 

Hermes θαη Citibank σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχκβνπιφ ηνπ ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο πνπ δηαζέηεη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμαγνξάο κεξηδίνπ 55% ηεο Vodafone Egypt 

απφ ην ζανπδαξαβηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Saudi Telecom (STC). Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ, ε STC είρε ππνγξάςεη κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ 55% 

πνπ θαηέρεη ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ηειεπηθνηλσληαθφο φκηινο Vodafone ζηε Vodafone 

Egypt, έλαληη ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Ζ Telecom Egypt, ε νπνία θαηέρεη κεξίδην 45% 

ζην θεθάιαην ηεο Vodafone Egypt, δηαζέηεη ζηελ παξνχζα θάζε δπλαηφηεηα λα πξνβεί εθείλε 

ζε πξνζθνξά γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 55% πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ε STC.    

 

Δθηίκεζε κεγεζώλ αηγππηηαθήο αγνξάο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε 

ησλ δηεζλψλ πιαηθνξκψλ ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ “We are Social” θαη “Hootsuite”, κε ηίηιν 

“Digital in 2020”, θαη ζηα κεγέζε πνπ απηή αλαθέξεη φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε αλαθέξεη ηξέρνληα βαζκφ δηείζδπζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 91% ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ, κε ην 90% ησλ ρξεζηψλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ smartphones. Οη ρξήζηεο δηαδηθηχνπ ζηελ Αίγππην εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 54 

εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ 42 εθαηνκκχξηα είλαη ελεξγνί ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη 

ρξήζηεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 51 

εθαηνκκχξηα. Ζ έθζεζε αλαθέξεη φηη ε ηαρχηεηα δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ κέζσ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κεηψζεθε θαηά 0,5% ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ελψ αληίζηνηρα ε ηαρχηεηα ησλ 

ζηαζεξψλ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ θέξεηαη λα απμήζεθε θαηά πιεζίνλ ηνπ 300%. Καηά ηελ 

έθζεζε, ην εηήζην χςνο ησλ ςεθηαθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη ζε 

$845 εθαη. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ην 32% ησλ Αηγππηίσλ δηαζέηεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ην 

3,3% ηνπ πιεζπζκνχ θαηέρεη πηζησηηθέο θάξηεο, ην 3,5% πξνβαίλεη ζε δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη 

κφιηο ην 1,8% δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Γελ ππεβιήζε πξνζθνξά γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ 10% θαη δηνίθεζεο ηεο Heliopolis 

Housing & Development 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θξαηηθφο φκηινο αλάπηπμεο 

αθηλήησλ (real estate developers) Heliopolis Housing & Development (HHD) δελ θαηφξζσζε 

ηειηθά λα πξνζειθχζεη πξνζθνξέο απφ επελδπηέο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 10% ζπλ ηα 
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δηθαηψκαηα δηνίθεζεο απηνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία εμέπλεπζε ζηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά φηη ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ HHD 

επεμεξγάδεηαη ελαιιαθηηθφ ζρέδην δηάζεζεο ηνπ σο άλσ κεξηδίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

management ζε έηεξν ηδηψηε επελδπηή. χκθσλα κε εθηηκήζεηο θιαδηθψλ παξαγφλησλ, ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο επελδπηψλ λα αγνξάζνπλ κεξίδην ζηνλ φκηιν HHD ελδερνκέλσο 

ζρεηίδεηαη αθ’ ελφο κε ηελ ηξέρνπζα έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ θχξησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη αθ’ εηέξνπ κε ηνπο -ραξαθηεξηδφκελνπο σο 

ππεξβνιηθνχο- φξνπο πνπ είρε ζέζεη ν φκηινο ζηνλ πηζαλφ αγνξαζηή. Οξηζκέλνη θιαδηθνί 

αλαιπηέο εθηηκνχλ εμάιινπ φηη είλαη ελδερφκελν λα πξνρσξήζεη ηειηθά ν φκηινο HHD ζηε 

δηάζεζε ζπλνιηθνχ πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 25% ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, 

εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί έλαξμεο ηεο 2
εο

 θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ζρνιείσλ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθνπεχεη 

εληφο ηνπ Μαξηίνπ λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ηνπ ελ εμειίμεη πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, δηα ζπκπξάμεσλ κεηαμχ 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ). Ο επηθείκελνο δηαγσληζκφο ζα αθνξά, ζχκθσλα  

κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηελ θαηαζθεπή 70 λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ απφ εηαηξείεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο ζα θαηαζέζνπλ άκεζα αηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνεπηινγήο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

ζχκβνπινη ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο 

ζρνιείσλ κε ηε κέζνδν ΓΗΣ είλαη νη φκηινη KPMG θαη NI Capital, ελψ εμεηάδεηαη ζηελ 

παξνχζα θάζε ε επηινγή κεηαμχ ησλ νίθσλ Matouk Bassiouny θαη Sarie El Din & Partners, γηα 

ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην θξάηνο. χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο θπβέξλεζεο, ε επηινγή ησλ αλαδφρσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΓΗΣ ζρνιηθψλ θηηξίσλ αλακέλεηαη λα γίλεη έσο ην Ννέκβξην 2020, κε ζηφρν ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2021. 

 

Γηεζλήο δηαηηεζία ππνρξεώλεη ζε θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ην ιηκέλα Γακηέηηεο 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην (πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ICC) κε 

πξφζθαηε απφθαζή ηνπ ππνρξεψλεη ηε ιηκεληθή Αξρή ηεο Γακηέηηεο (Damietta Port Authority) 

λα θαηαβάιεη πεξίπνπ $494 εθαη. σο απνδεκίσζε ζηνλ φκηιν Damietta International Ports 

Company (DIPCO) σο απνδεκίσζε ζην πιαίζην πεληαεηνχο δηακάρεο ησλ δχν πιεπξψλ 

αλαθνξηθά κε ην θιείζηκν παιαηφηεξεο ζχκβαζεο πνπ είραλ ππνγξάςεη. Με βάζε ηελ απφθαζε, 

ε ιηκεληθή Αξρή ηεο Γακηέηηεο πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη επίζεο πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο επί 

ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο DIPCO, ζηνλ νπνίν κεηέρεη θαηά 25% ε 

θνπβετηηαλή Kuwait & Gulf Link Transport (KGL), είρε ππνγξάςεη ην 2006 κε ην ιηκέλα 

Γακηέηηεο ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ελψ ην 

2015, ν ηφηε Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Ismail, αθχξσζε ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε κε ηελ αηηηνινγία φηη ν 

φκηινο DIPCO δελ ηεξνχζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γώδεθα εηαηξείεο δηαγσλίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ειηαθήο κνλάδαο ζην Γπηηθό Γέιηα 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη ζπλνιηθά 12 εγρψξηνη θαη μέλνη 

επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζην πιαίζην δηαγσληζκνχ πνπ έρεη 

πξνθεξχμεη ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) κε αληηθείκελν ηελ 

θαηαζθεπή ειηαθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 200 MW ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα ηνπ 

Νείινπ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο κεηαμχ άιισλ, ηα νλφκαηα ησλ νκίισλ πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξείεο Masdar θαη Alcazar Energy (απφ ηα 

ΖΑΔ), ηηο Al Fanar, Acwa Power θαη Abdul Latif Jameel (απφ ηε . Αξαβία), ηηο Lekela Egypt 

θαη Orascom Construction (απφ ηελ Αίγππην), θαζψο θαη ηελ EDF Renewables (απφ ηε Γαιιία). 

Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν δηαγσληζκφο ζρεδηαδφηαλ αξρηθά λα αθνξά 
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θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ειηαθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 600 MW, σζηφζν ε EETC απνθάζηζε 

ηειηθά λα «ζπάζεη» ην ελ ιφγσ έξγν ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα. Ζ αηγππηηαθή Αξρή αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (NREA) πξφθεηηαη λα παξαρσξήζεη ηε γε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ζηηο εηαηξείεο πνπ ζα θεξδίζνπλ ην δηαγσληζκφ γηα πεξίνδν 25εηίαο, 

ελψ ην έξγν ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν “Build-Own-Operate” (BOO). 

 

CAPMAS: ε Αίγππηνο θαηέζηε θαζαξόο εμαγσγέαο LNG ην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), νη 

εηζαγσγέο ηεο ρψξαο ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) κεηψζεθαλ ζε κεδεληθφ επίπεδν ην 

2019 (έλαληη εηζαγσγψλ $1,1 δηζ. ην 2018), ελψ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο LNG αλήιζαλ ζε 

$1,24 δηζ., απμεκέλεο θαηά 150% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην 2019 

κεηψζεθαλ επίζεο νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη βνπηαλίνπ (ζηα $2,9 δηζ. θαη 

ζηα $1,05 δηζ., αληίζηνηρα), ελψ αληηζέησο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

εκθάληζαλ εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5%. 

 

Νέεο ζπκθσλίεο γηα έξεπλα & αμηνπνίεζε πδξνγνλαλζξάθσλ ππνγξάθεη ην Τπ. Πεηξειαίνπ 

Λίγεο εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο / ζπλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ 

πδξνγνλαλζξάθσλ “EGYPS 2020”, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ πξνέβε ζηελ 

ππνγξαθή ζπκθσληψλ κε 5 δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο (ζπγθεθξηκέλα ηνπο Royal Dutch 

Shell, Chevron, BP, Total θαη Exxon Mobil), νη νπνίεο γηα πξψηε θνξά αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη 

αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηά χδαηα ζηα αλνηθηά ησλ 

δπηηθψλ, κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ 

Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη σο άλσ ζπκθσλίεο αθνξνχλ 7 πεξηνρέο παξαρψξεζεο, 

ελψ νη εξγαζίεο γεσηξήζεσλ εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2021. 

Ο εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο “EGYPS 2020” 

ππνγξάθεθαλ νη αθφινπζεο ζπκθσλίεο: (1) Μεηαμχ ησλ ηερληθψλ νκίισλ Enppi, Petrojet 

(Αίγππηνο), Technip (Ηηαιία) θαη ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Assiut ζηελ Άλσ Αίγππην (ANOPC), κε 

αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο πδξνππξφιεζεο καδνχη (“mazut hydrocracking”) 

ζην Assiut, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $2,5 - $3 δηζ., παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 2,8 

εθαη. ηφλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο επίζεο θαη αμηφινγσλ πνζνηήησλ βνπηαλίνπ θαη 

λάθζαο εηεζίσο. Ζ θαηαζθεπή ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηνο ζα ιάβεη ρψξα κε ηε κέζνδν 

“Engineering-Procurement-Construction” (EPC). (2) Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ 

(EGPC) θαη ηεο πξνεξρφκελεο απφ ην Νηνπκπάη ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ππεξεζίεο παξάδνζεο πξντφλησλ θαπζίκσλ, κε ηελ επσλπκία Cafu. Γηα ηεο ζπκθσλίαο, ε EGPC 

ζα παξάζρεη ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο απηνχ 

κε ην ηζρχνλ ζηελ Αίγππην ζεζκηθφ πιαίζην, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. (3) 

Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο αεξίνπ GASCO θαη ησλ αηγππηηαθψλ ηερληθψλ νκίισλ 

Enppi θαη Petrojet γηα ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηεο GASCO ζηε 

Γπηηθή Έξεκν, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο ζε 1,5 δηζ. θ.π. απφ 600 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα. (4) Μεηαμχ ησλ εκηθξαηηθψλ νκίισλ Suez Methanol 

Derivatives Company θαη Egyptian Maintenance Company γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο 

παξαγψγσλ κεζαλφιεο ζηε Γακηέηηε. (5) Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ 

(EGAS), ηνπ εκηθξαηηθνχ νκίινπ Egyptian Drilling Co. θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ Vantage 

International, κε αληηθείκελν ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο ηερληθήο θαηάξηηζεο ζε εξγαζίεο 

γεσηξήζεσλ ζε κεγάια βάζε. (6) Μεηαμχ ηνπ εκηθξαηηθνχ νκίινπ Egyptian Gas Services 

Company θαη ησλ νκίισλ Clarkson Shipping Agency θαη Sahara Petroleum Services Company 

(SAPESCO), γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηάλθεξ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ.  

 

Δγρώξηνη ηερληθνί όκηινη αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζηελ Dabaa 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη νη αηγππηηαθνί 

θαηαζθεπαζηηθνί / ηερληθνί φκηινη Hassan Allam, Arab Contractors θαη Petrojet έρνπλ αλαιάβεη 

ζπκβάζεηο -ζην πιαίζην ηξηψλ ρσξηζηψλ δηαγσληζκψλ- γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαηά ηελ πξψηε 

θάζε πινπνίεζεο ηνπ ππφ δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Dabaa, ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο 
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ππξεληθήο κνλάδαο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην έηνο 2022. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 

πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ξσζηθνχ θξαηηθνχ νκίινπ Rosatom, 

Atomstroyexport, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν ηεο Dabaa, ν φκηινο Hassan Allam πξφθεηηαη λα 

εξγαζηεί ζην ζρεδηαζκφ, ζηε ζεκειίσζε θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 40 θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ, ελψ ν φκηινο Arab Contractors ζα αζρνιεζεί κε ηα 

έξγα αλέγεξζεο ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Atomstroyexport 

πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη πξφζζεην δηαγσληζκφ απεπζπλφκελν ζε αηγππηηαθέο εηαηξείεο εληφο 

ηνπ 2020, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνπέδσλ φπνπ ζα αλεγεξζεί 

ε ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa, θαζψο επίζεο φηη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο ζα 

μεθηλήζνπλ πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Ζ EETC πξνζθαιεί 7 εηαηξείεο ζην δηαγσληζκό γηα ην έξγν ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο κε ηε 

. Αξαβία 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπαξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηζκνχ (EETC) έρεη πξνζθαιέζεη 7 εηαηξείεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε λέν δηαγσληζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηε . Αξαβία. ηηο ελ 

ιφγσ εηαηξείεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζπγθαηαιέγνληαη νη Elsewedy Electric 

(Αίγππηνο), State Grid Corporation of China (Κίλα), Kalpataru Power Transmission (Ηλδία), 

Hyundai (Ν. Κνξέα), NCC Power Projects (Ηλδία), L&T Power (Ηλδία) θαη KEC International 

(Ηλδία). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ε EETC πξφθεηηαη λα δερζεί ηηο 

πξνζθνξέο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηε . 

Αξαβία είρε αθπξσζεί, δηφηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί 

πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο - 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 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηεο EETC, θαο Mashaly, νη ζπκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηε . Αξαβία αλακέλεηαη λα έρνπλ ππνγξαθεί έσο ην ηέινο 

Μαΐνπ 2020. 

 

ηα 2,7 δηζ. θ.π. ε εκεξήζηα παξαγσγή από ην θνίηαζκα Zohr ην Ννέκβξην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε 

ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ην 

Ννέκβξην 2019 αλεξρφηαλ ζε 2,7 δηζ. θ.π., κέζσ 14 θξεάησλ. Καηά ην Τπνπξγείν, ην Μάξηην 

αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη 15
ν
 θξέαξ άληιεζεο αεξίνπ, θέξλνληαο ην ζπλνιηθφ 

επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 3 δηζ. θ.π. Θπκίδνπκε πάλησο φηη ηνλ πεξαζκέλν 

Ηαλνπάξην,  ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε απφθαζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) λα πεξηθφςεη θαηά 600 εθαη. θ.π. ηελ εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην 

θνίηαζκα Zohr, θέξλνληάο ηελ ζην επίπεδν ησλ 2,4 δηζ. θ.π., ιφγσ ηεο πηψζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ηεο πςειήο πίεζεο ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο ηνπ 

αεξίνπ.  

 

Δπ’ αόξηζηνλ αλαβνιή θαηαζθεπήο ηεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο Hamrawein 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Ζιεθηξηζκνχ απνθάζηζε ηελ αλαβνιή επ’ αφξηζηνλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο  

ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηερλνινγίαο θαζαξνχ άλζξαθα, δπλακηθφηεηαο 6.000 MW, ζηελ 

πεξηνρή Hamrawein ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, επελδπηηθνχ $4,4 δηζ. εκεηψλεηαη φηη 

ην έξγν είρε αλαιάβεη λα εθηειέζεη θνηλνπξαμία ησλ θηλεδηθψλ νκίισλ Shanghai Electric θαη 

Dongfang Electric Corporation, θαζψο θαη ηνπ αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Hassan 

Allam. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε αλσηέξσ θνηλνπξαμία 

δελ έρεη αθφκε ελεκεξσζεί επίζεκα, σζηφζν θέξεηαη λα έρεη ήδε ζπκθσλήζεη ζηελ πινπνίεζε 

άιινπ, ελαιιαθηηθνχ ελεξγεηαθνχ project πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε Αίγππηνο έρεη θζάζεη ζε επίπεδν πιενλαζκαηηθήο 
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παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο είλαη επθνιφηεξν λα απνθαζίδεη ηελ αλαβνιή πινπνίεζεο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκβαηηθέο πεγέο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο ν 

άλζξαθαο, ελψ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηε κνλάδα ζηελ πεξηνρή Hamrawein, είραλ πξνεγνπκέλσο 

εθδεισζεί έληνλεο αλεζπρίεο εγρσξίσο, ηφζν γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο φζν θαη γηα ηηο θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο δεκηνπξγίαο απηήο. 

 

Ο όκηινο Ganope μεθηλά πξόγξακκα εξεπλώλ γηα θπζηθό αέξην ζηελ Άλσ Αίγππην 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία Ganope (Ganoub El 

Wadi Petroleum Holding Company), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηα λφηηα ηεο Αηγχπηνπ θαη ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ην Μάξηην ηε 

δηεμαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Καηά ην 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε Ganope αλακέλεηαη επίζεο λα μεθηλήζεη ζχληνκα ην δεχηεξν γχξν 

ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα αλαθαιχςεσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζε πξφζζεηεο πεξηνρέο, πέξαλ 

εθείλσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξχμεη ε Ganope ην Μάξηην 

2019, γηα 10 ζπλνιηθά πεξηνρέο παξαρψξεζεο, ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ αλαηέζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην πξνο έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ζηνπο πεηξειατθνχο νκίινπο Chevron, Shell θαη 

Mubadala Petroleum, αληίζηνηρα.      

 

Οη όκηινη Apache, Apex, Cheiron & Pharos Energy δηεθδηθνύλ θνηηάζκαηα ηεο Shell 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Σχπνο, ν ακεξηθαληθφο πεηξειατθφο φκηινο Apache, νη 

αηγππηηαθνί φκηινη Apex International Energy θαη Cheiron, θαζψο θαη ν εδξεχσλ ζην Λνλδίλν 

ελεξγεηαθφο φκηινο Pharos Energy έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ εμαγνξά ησλ ρεξζαίσλ 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Royal Dutch Shell ζηελ Αίγππην. χκθσλα 

εμάιινπ κε θιαδηθέο πεγέο, ππάξρνπλ θαη άιινη φκηινη ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Αζίαο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ ηεο Shell. Όπσο 

ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ησλ ρεξζαίσλ 

θνηηαζκάησλ ηεο Shell ζηελ Αίγππην ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη, δεδνκέλσλ ησλ ρακειψλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ αξθεηά 

καθξνρξφλησλ δηαδηθαζηψλ θξαηηθψλ εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο. Θπκίδνπκε φηη ν φκηινο Shell έρεη εμαγγείιεη απφ ηνλ Οθηψβξην 2019 φηη 

πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαζέηεη γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ 

ζηε Γπηηθή Έξεκν, κε ζθνπφ λα επηθεληξσζεί ζηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ 

αλάπηπμεο ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην. εκεησηένλ φηη ε Shell 

δηαζέηεη ζήκεξα κεξίδηα ζε 19 ζπκβάζεηο αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηε Γπηηθή Έξεκν. Ο φκηινο Shell έρεη αλαζέζεη ηελ πψιεζε ησλ σο άλσ κεξηδίσλ ζηε 

δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα Citigroup, πξνζδνθψληαο λα αληιήζεη έζνδα ζπλνιηθνχ χςνπο 

πεξίπνπ $1 δηζ.        

        

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηεπζεηεί νθεηιέο από εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea δήισζε φηη νη 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο νθείιεη ιηγφηεξν απφ EGP5 εθαη. απφ 

εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, πξφθεηηαη λα απνδεκησζνχλ άκεζα θαη πιήξσο. Δπηπιένλ, ηα 

Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλακέλεηαη λα θαηαβάινπλ εληφο ηνπ 

ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο πξφζζεην πνζνζηφ 10% επί ησλ ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ νθεηιψλ 

πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εμαγγειία ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. 

Madbouly (ζεκ: ήδε έρεη θαηαβιεζεί πξφζθαηα πνζνζηφ 10%). Ζ θα Gamea αλέθεξε επίζεο 

φηη νη αηγππηηαθέο Αξρέο έρνπλ θαηαβάιεη ήδε –κε βάζε ην παιαηφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην- 

θνλδχιηα νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP924 εθαη. ζε πεξίπνπ 

1.100 επηρεηξήζεηο, ελψ θαηά ηελ παξνχζα θάζε έρνπλ ππνγξαθεί ζπκθσλίεο δηεπζέηεζεο, 

εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο, ησλ θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο 67 κεγάιεο εμαγσγηθέο 
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επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP6 δηζ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε απφ πιεπξάο ηνπο πινπνίεζεο 

λέσλ επελδχζεσλ. 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί επξσπατθήο έξεπλαο anti-dumping γηα πξντόληα εξγνζηαζίνπ ζην 

νπέδ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ζε έξεπλα πνπ έρεη 

μεθηλήζεη ε Δπξ. Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ γπάιηλσλ ηλψλ (“fiberglass”) 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αίγππην απφ θηλεδηθή βηνκεραληθή κνλάδα ε νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ελδερφκελε 

επηβνιή δαζκψλ anti-dumping ζηα ελ ιφγσ πξντφληα απφ ηελ Δ.Δ., ζε ζπλέρεηα θαηαγγειηψλ 

απφ επξσπατθέο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ γπαιηνχ, φηη ν θηλεδηθφο βηνκεραληθφο φκηινο Jushi, ν 

νπνίνο απνιακβάλεη θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη παξαγσγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ απφ ην έηνο 2012, επεθηείλνληάο ηηο κάιηζηα απφ 

ην έηνο 2016, κε ζηφρν λα επσθειεζεί ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαη λα εμάγεη 

ηα αηγππηηαθά πξντφληα ηεο ζηελ Δπξψπε, ζε ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο εθείλσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ επξσπατθψλ Αξρψλ, ε σο άλσ έξεπλα είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγειζνχλ νη αζέκηηεο θηλεδηθέο πξαθηηθέο αθφκε θαη 

ζε επίπεδν ΠΟΔ, κε ζθνπφ ηελ πάηαμε κεζνδεχζεσλ παξνρήο θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

πξνο θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο θηλεδηθήο επηθξάηεηαο. 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί θνξπθαίαο παγθνζκίσο ζέζεο Αηγύπηνπ σο εμαγσγέα πνξηνθαιηώλ 

Δγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ αλαθέξζεθαλ ζε δειψζεηο ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ. Demerdash, πνπ 

ηζρπξίζηεθε φηη «ε Αίγππηνο απνηέιεζε ην 2019 ην κεγαιχηεξν παγθνζκίσο εμαγσγέα 

πνξηνθαιηψλ, μεπεξλψληαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ Ηζπαλία». χκθσλα κε ηνλ θ. 

Demerdash, «νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πνξηνθαιηψλ πέξζη αλήιζαλ ζε 1,68 εθαη. ηφλνπο, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 38% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ πνξηνθαιηψλ ην 2019, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηα αηγππηηαθά πνξηνθάιηα θεξδίδνπλ έδαθνο ηφζν ζηηο επξσπατθέο φζν θαη 

ζε άιιεο δηεζλείο αγνξέο, κε ηηο πσιήζεηο ηνπο ζηελ Δπξψπε λα έρνπλ θαηαγξάςεη ην 2019 

άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 17%». Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε δειψζεηο ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο ππεξεζίαο αγξνηηθήο θαξαληίλαο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θ. El-

Attar, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πνξηνθαιηψλ ην 

2019 έπαημε ε κείσζε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη επξσπατθέο ηεισλεηαθέο Αξρέο θαηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ αηγππηηαθψλ πνξηνθαιηψλ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ». χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε Αίγππηνο απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα παξαγσγφ πνξηνθαιηψλ, πίζσ απφ ηηο 

Βξαδηιία, Ηλδία, Κίλα, Μεμηθφ, ΖΠΑ θαη Ηζπαλία.       

 

Μεξίδηα αγνξάο «έμππλσλ» θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο 

πιαηθφξκαο ζηαηηζηηθψλ δηαδηθηχνπ StatCounter, θαηά ην κήλα Γεθέκβξην 2019 ε 

πξνπνξεπφκελε θνξεαηηθή Samsung θαηείρε κεξίδην 31,4% ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ (“Smartphones”), έλαληη κεξηδίνπ 37,7% ηνλ Ηαλνπάξην 2019. ηε 

δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε θηλεδηθή Huawei, κε κεξίδην 24,1% ην Γεθέκβξην 2019, έλαληη 

18,8% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, ελψ ε θηλεδηθή Oppo θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 10,4% 

επί ησλ πσιήζεσλ “Smartphones” ζηελ Αίγππην ην Γεθέκβξην, έλαληη 7,6% ηνλ Ηαλνπάξην 

2019. Σελ ηέηαξηε ζέζε ηνπ κεξηδίνπ πσιήζεσλ ζηελ Αίγππην θαηέιαβε ε ακεξηθαληθή Apple, 

κε κεξίδην 9,6% ηεο αγνξάο ην Γεθέκβξην, έλαληη 8,8% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, ελψ ζηελ πέκπηε 

ζέζε αθνινχζεζε ε θηλεδηθή Xiaomi κε κεξίδην 5,7% ησλ πσιήζεσλ ην Γεθέκβξην, έλαληη 

3,4% ηνλ Ηαλνπάξην 2019. Ζ επίζεο θηλεδηθή Infinix θαηεηάγε έθηε φζνλ αθνξά ην κεξίδηφ ηεο 

ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ, κε κεξίδην 5,1% ην Γεθέκβξην, έλαληη 5% ηνλ 

Ηαλνπάξην 2019. 
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ηξαηεγηθά απνζέκαηα ζηηαξηνύ, δάραξεο γηα 5 κήλεο δηαζέηεη ε Αίγππηνο 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy ζην θξαηηθφ 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο δηαζέηεη ζηξαηεγηθά απνζέκαηα 

ζηηαξηνχ πνπ επαξθνχλ γηα 4,7 κήλεο, θαζψο θαη δάραξεο πνπ επαξθνχλ γηα 5,3 κήλεο. Καηά 

ηνλ θ. Meselhy, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζθνπεχεη λα πξνκεζεπηεί 4 εθαη. ηφλνπο ζηηαξηνχ θαηά 

ηελ πξνζερή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ε νπνία μεθηλά ζηα κέζα Απξηιίνπ, ελψ παξάιιεια 

αλαδεηά εγρψξηεο ηδησηηθέο βηνκεραλίεο πνπ ζα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ ην έιιεηκκα ζηελ 

εγρψξηα παξαγσγή δάραξεο, χςνπο πεξίπνπ 700 ρηι. ηφλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα 

εηήζηα παξαγσγή ηεο Αηγχπηνπ ζε δάραξε αλέξρεηαη ζε 2,3 εθαη. ηφλνπο, ελψ ε θαηαλάισζε 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 3,2 εθαη. ηφλνπο, ζχκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο. χκθσλα ηέινο 

κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη ζπλνιηθέο εθηάζεηο πνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ κε ζηηάξη θαηά ηελ πεξίνδν 2019/20 αλήιζαλ ζε 3,4 εθαη. feddans.  

 

Πξσζππνπξγηθό δηάηαγκα γηα εηζαγσγηθό θαζεζηώο Οηθνλνκηθήο Εώλεο νπέδ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 

εμέδσζε δηάηαγκα νξίδνληαο ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ 

αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, ζε κία πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ηεο Εψλεο. 

 

Οη εηζαγσγέο από Κίλα ζηνηβάδνληαη ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ φηη θνξηία θηλεδηθήο πξνέιεπζεο 

ζηνηβάδνληαη ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα, εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο επηδεκίαο θνξνλατνχ, 

πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Κίλα. Απνηέιεζκα ηνπ σο άλσ θαηλνκέλνπ είλαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

νξηζκέλσλ θηλεδηθψλ αγαζψλ, θπξίσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αηγππηηαθή 

αγνξά. Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο αηηεκάησλ απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ γηα ηελ επίζπεπζε ηνπ εθηεισληζκνχ 

εκπνξεπκάησλ πξνέιεπζεο Κίλαο, ν νπνίνο θαζπζηεξεί εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ. 

 

ηα $3,45 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ην Γεθέκβξην 2019 

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

έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Γεθέκβξην 2019 ζπξξηθλψζεθε θαηά 10,8% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζε $3,45 δηζ. έλαληη $3,87 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018. Καηά ηελ CAPMAS, ην 

Γεθέκβξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 0,5% ζην επίπεδν ησλ $2,59 δηζ. 

έλαληη $2,57 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 6,2%, ζην επίπεδν ησλ 

$6,04 δηζ., έλαληη $6,44 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018. Αμηφινγεο απμήζεηο θαηαγξάθεθαλ ην 

Γεθέκβξην 2019 ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ (+10,9%), εηνίκσλ ελδπκάησλ 

(+1,9%), πιαζηηθψλ ζε αξρηθέο κνξθέο (+27,6%) θαη λσπψλ θξνχησλ (+7,4%). Αληίζηνηρα, 

απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS δείρλνπλ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ ην Γεθέκβξην 2019 θαηά 40,6%, θαζψο θαη ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ 

πιψλ γηα ηε ραιπβνπξγία θαηά 8,4%, ζηηαξηνχ θαηά 14,4% θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαηά 12,9%. 

 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί γηα πξνζηαζία ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο 

Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην πνπ 

επξφθεηην λα εμεηάζεη έθεζε 22 εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ γηα αθχξσζε ησλ κέηξσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ 25% ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη 16% ζηα 

εηζαγφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, ηα νπνία επέβαιε πέξζη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζην πιαίζην κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ ραιπβνπξγηθψλ  

απφ ην εμσηεξηθφ, αλέβαιε ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο έσο ηηο 23 Μαΐνπ. Θπκίδνπκε φηη ζηα 

κέζα Φεβξνπαξίνπ, ε εηδηθή θξαηηθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή (State Commissioners Authority) 

πνπ αζρνιήζεθε κε ηνπο σο άλσ πξνζηαηεπηηθνχο δαζκνχο, ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο ζπλέζηεζε 
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ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο ρψξαο λα απνθαλζεί αξλεηηθά ζην αίηεκα πνπ 

ππέβαιαλ νη ελ ιφγσ 22 εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο. 

 

Κηλεηηθόηεηα ζηνλ θιάδν εμνξύμεσλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο λέαο λνκνζεζίαο  

Λίγν θαηξφ κεηά ηε δεκνζίεπζε, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο 

λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ (“Mineral Resources Act”), ε νπνία είρε θπξσζεί 

απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ηνλ Αχγνπζην 2019, παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηνλ ελ ιφγσ 

εγρψξην θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ελέθξηλε 

ηελ αίηεζε ηεο –εδξεχνπζαο ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά- Aton Resources γηα ιήςε άδεηαο 

έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ρξπζνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Hanama, ζηελ Αλαηνιηθή 

Έξεκν, γηα πεξίνδν 20 εηψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 10 αθφκε εηψλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε άδεηα πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ε Aton Resources είλαη ε πξψηε πνπ 

ζα ρνξεγεζεί απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο έπεηηα απφ 15 ρξφληα, ελψ ε θαλαδηθή εηαηξεία ζα 

απνθηήζεη επίζεο δηθαηψκαηα γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ρξπζφ ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο 

Abu Marawat, βνξείσο ησλ ρξπζνξπρείσλ ηνπ Sukari, ζηελ πεξηνρή Marsa Alam ζηα λφηηα ηεο 

ρψξαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη εθδνζεί, ε άδεηα 

πνπ εγθξίζεθε γηα ηελ Aton Resources, πξφθεηηαη λα πεξάζεη απφ δηαδηθαζία πξφζζεησλ 

θπβεξλεηηθψλ εγθξίζεσλ ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη άιισλ ηερληθψλ 

θαθέισλ πνπ έρεη ππνβάιεη ε θαλαδηθή εηαηξεία, θαζψο θαη λα πξνεγεζεί ε έθδνζε ζρεηηθήο 

λνκνζεηηθήο πξάμεο πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη ην θνηλνβνχιην ηεο 

Αηγχπηνπ.     

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα 

πξνθεξχμεη δηεζλή δηαγσληζκφ ζηηο 15 Μαξηίνπ, κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ 

έξεπλαο γηα ρξπζφ θαη άιια νξπθηά ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν, ζε ζπλνιηθή έθηαζε 56 ρηι. ηεηξ. 

ρικ. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ –πνπ είλαη ν πξψηνο κεηά ην 2017 φζνλ 

αθνξά ηελ έξεπλα γηα θνηηάζκαηα ρξπζνχ- ζα είλαη ζηα κέζα Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα πξνθεξχζζεη ζε ηαθηηθή βάζε –αλά ηεηξάκελν- δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο γηα έξεπλα ρξπζνχ, ελψ φπσο δηεπθξίληζε ν Τπνπξγφο, «εηαηξείεο νη νπνίεο ζε 

παξειζφληεο δηαγσληζκνχο δελ ππέβαιαλ ζνβαξέο πξνζθνξέο, δελ πξφθεηηαη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε». χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ν επηθείκελνο 

δηαγσληζκφο ηνπ Μαξηίνπ αλακέλεηαη λα παίμεη ξφιν «βαξφκεηξνπ» ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

επηηπρίαο ηεο πξφζθαηεο αλακφξθσζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε 

νξπθηψλ πφξσλ, πνπ έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ αιιά θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ 

ζηνλ αλσηέξσ ηνκέα. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο βηνκεραληθέο άδεηεο εληζρύνπλ ην ξόιν ησλ 

ζηειερώλ ηεο IDA 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, σο απνηέιεζκα 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ πξφζθαηα ζηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

βηνκεραληθέο άδεηεο (“Industrial Permits Act”), νη δηεπζπληέο –ή νη απφ απηνχο 

εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη- ησλ θαηά ηφπνπο θαηαζηεκάησλ ηεο Αξρήο Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο (IDA) ζα έρνπλ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο αδεηψλ 

ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, έσο φηνπ νη εκπιεθφκελνη βηνκεραληθνί επελδπηέο 

νινθιεξψζνπλ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ιήςε νξηζηηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θα 

Gamea, ε αλσηέξσ απφθαζε –ε νπνία πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα- 

ειήθζε κε ην ζθεπηηθφ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζηνλ εγρψξην θιάδν 

κεηαπνίεζεο.  

 

Δγρώξηα παξαγσγή ειεθηξηθώλ ιεσθνξείσλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Ννέκβξην 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, ην 
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αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη λα μεθηλήζεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Foton Motor, ηνλ πξνζερή Ννέκβξην. εκεηψλεηαη φηη, κε 

βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ε Αίγππηνο κε ηελ σο άλσ θηλεδηθή βηνκεραλία 

νρεκάησλ, πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπκπαξαγσγή, εγρσξίσο, 2.000 ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ έσο 

ην έηνο 2023. Καηά ηνλ θ. El Assar, ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο έρεη ζπλάςεη 

ρσξηζηή ζπκθσλία κε ηελ επίζεο θηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Geely, γηα ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, ρσξίο σζηφζν λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.   

   

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Απμεκέλα ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ ηνλ Ηαλνπάξην 2020 

Σα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα, ζην επίπεδν ησλ $497,1 εθαη. ην κήλα 

Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, θαηά 6,1% ή $28,4 εθαη., έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε πξφζθαηα ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο, θ. Rabie. Καηά ηελ 

ίδηα πεγή, ηνλ Ηαλνπάξην 2020 δηήιζαλ 1.645 πινία απφ ηε Γηψξπγα, κε ζπλνιηθά θνξηία 

105.700 ηφλσλ, έλαληη 1.516 πινίσλ πνπ είραλ δηέιζεη απφ ηε Γηψξπγα ηνλ Ηαλνπάξην 2019.  

 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζε ζπδεηήζεηο γηα ρξεκαηνδόηεζε νδηθνύ άμνλα Καΐξνπ-Αζνπάλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) κε ζθνπφ ηελ άληιεζε 

δαλείνπ χςνπο $1,5 δηζ. (πεξίπνπ EGP22,5 δηζ.) γηα ηελ ελ κέξεη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηαζθεπήο νδηθνχ άμνλα Καΐξνπ-Αζνπάλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.155 ρικ., εθηηκψκελνπ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP30 δηζ. Όπσο ζεκείσζε ν θ. El Wazir, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ απηνθηλεηνδξφκσλ κε έκθαζε ζηελ Άλσ 

Αίγππην, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο παλαθξηθαληθνχ άμνλα νδηθψλ θαη 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πνπ ζα ζπλδέεη ην Κάηξν κε ην Cape Town ηεο Ν. Αθξηθήο. Ο 

Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζε επηθείκελε νινθιήξσζε, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ηνπ ζθέινπο 

θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκνπ κεηαμχ Καΐξνπ θαη Minya, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP7 δηζ. θαη 

ζηελ ελ ζπλερεία επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ Λνχμνξ-Αζνπάλ θαη Αζνπάλ-Abu Simbel. 

  

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Δπίζεκε έλαξμε βξεηαληθώλ ηνπξηζηηθώλ πηήζεσλ πξνο Sharm El-Sheikh 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ζηελ επίζεκε επαλέλαξμε –ζηηο 

23/2, κε πηήζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ νκίινπ TUI- ησλ πηήζεσλ βξεηαληθψλ ηνπξηζηηθψλ νκίισλ 

πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν Sharm El Sheikh, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ηέζζεξα ρξφληα πνπ 

ίζρπε ζρεηηθή απαγφξεπζε. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη βξεηαληθέο πηήζεηο πξνο Sharm 

El Sheikh ζα δηεμάγνληαη 5 θνξέο ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηα αεξνδξφκηα Gatwick, 

Μάληζεζηεξ θαη Μπέξκηγρακ, θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ-Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ν 

αηγππηηαθφο αεξνκεηαθνξέαο, EgyptAir, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί απ’ επζείαο πηήζεηο κεηαμχ 

αεξνδξνκίσλ Gatwick θαη Sharm El Sheikh. χκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηγππηηαθνχ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ε επαλέλαξμε ησλ απ’ επζείαο αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

βξεηαληθψλ αεξνδξνκίσλ θαη ηνπ ζέξεηξνπ ηνπ λνηίνπ ηλά αλακέλεηαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην ζε πεξίπνπ 600.000 εηεζίσο. 

Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2019, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε είρε αλαθνηλψζεη ηελ –

έπεηηα απφ πεξίνδν ηεηξαεηίαο- αλαζηνιή ηεο απαγφξεπζεο εθηέιεζεο επηβαηηθψλ πηήζεσλ 

πξνο ην Sharm El Sheikh. εκεηψλεηαη φηη ε απαγφξεπζε βξεηαληθψλ πηήζεσλ charter πξνο ην 

Sharm El Sheikh είρε επηβιεζεί απφ ην ηέινο ηνπ 2015, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο 

πηήζεο charter ζην ηλά, πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζην ηέινο Οθησβξίνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο θαη είρε 

απνδνζεί ζε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 

 

ΟΤΓΑΝ 

Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην νπδάλ ηνλ Ηαλνπάξην 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο 
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πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ κεγάιε αχμεζε ζην επίπεδν 

ηνπ 64,28%, έλαληη 57,01% ην Γεθέκβξην, 60,67% ην Ννέκβξην, 57,7% ηνλ Οθηψβξην θαη 

53,35% ην επηέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο ηνπ ηηκάξηζκνπ απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ 

εγρψξησλ ηηκψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα ζε 

βαζηθά αγαζά θαη ηεο ζπλαθφινπζεο επηδείλσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» αγνξάο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ.  

 

Δκπεηξνγλώκνλεο επηζεκαίλνπλ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ξόινπ ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

χκθσλα κε επηζεκάλζεηο έγθπξσλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, πνζνζηφ κφιηο 

17% κε 20% ηνπ ελ θπθινθνξία ζνπδαληθνχ λνκίζκαηνο δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ελψ κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 80% ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ιακβάλεη ρψξα αλεπηζήκσο, ζην πιαίζην ηεο απνθαινχκελεο «παξανηθνλνκίαο». Οη αλσηέξσ 

εγρψξηνη εκπεηξνγλψκνλεο επηζεκαίλνπλ φηη, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηζνηηκία ηεο 

ζνπδαληθήο ιίξαο, ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζεί νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ζηελ νηθνλνκία πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλνλ θαηαπνιεκψληαο ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηελ νηθνλνκηθή δηαθζνξά, ηε θνξνδηαθπγή θαη 

ηηο «καχξεο» αγνξέο, φπνπ πνιιά αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε δηαηίζεληαη ζε ππεξβνιηθά 

πςειέο ηηκέο.  


