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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-30/11/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Γηάζεζε αηγππηηαθώλ νκνιόγσλ ζε δνιιάξηα αμίαο $2 δηζ. 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ην αηγππηηαθό θξάηνο δηέζεζε ζην Υξεκαηηζηήξην Λνπμεκβνύξγνπ 

θξαηηθά νκόινγα ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο 4, 12 θαη 40 εηώλ, ζπλνιηθήο αμίαο $2 δηζ. 

ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ε πξνζθνξά ησλ αηγππηηαθώλ νκνιόγσλ ζε 

δνιιάξηα ππεξθαιύθζεθε πάλσ από 7 θνξέο από ηε δήηεζε, ε νπνία αλήιζε ζπλνιηθά ζε 

$14,5 δηζ. Από ηα νκόινγα δηάξθεηαο 4 εηώλ αληιήζεθαλ $500 εθαη. κε απόδνζε 4,55%, από 

ηα δσδεθαεηνύο δηάξθεηαο νκόινγα αληιήζεθε $1 δηζ. κε απόδνζε 7,05%, ελώ από ηα 

ηεζζαξαθνληαεηνύο δηάξθεηαο νκόινγα αληιήζεθαλ $500 εθαη., κε απόδνζε 8,15%. Όπσο 

ζεκείσζε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε έθδνζε ησλ ηεζζαξαθνληαεηνύο δηάξθεηαο νκνιόγσλ 

απνηειεί ηελ πιένλ καθξνπξόζεζκεο πεξηόδνπ σξίκαλζεο έθδνζε νκνιόγσλ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ύλαςε ζπκθσληώλ ζπλεξγαζίαο ηνπ λενζύζηαηνπ αηγππηηαθνύ αλαπηπμηαθνύ ηακείνπ 

ύκθσλα κε ηνλ εγρώξην νηθνλνκηθό Σύπν, ην λενζύζηαην αηγππηηαθό αλαπηπμηαθό ηακείν, 

THARAA, ππέγξαςε πξόζθαηα δύν ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθό επίπεδν, ηελ πξώηε 

κε ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηε δεύηεξε κε ηελ θξαηηθή επελδπηηθή ηξάπεδα 

National Investment Bank (NIB), κε αληηθείκελν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθώλ επελδύζεσλ πξνο 

αμηνπνίεζε απηώλ. 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο πξόζθαηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζην 

Άκπνπ Νηάκπη, ην αλαπηπμηαθό ηακείν THARAA ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην θξαηηθό 

επελδπηηθό ηακείν ηνπ ελ ιόγσ εκηξάηνπ, Abu Dhabi Development Holding Company, κε 

αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία θνηλήο, ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα επελδπηηθήο πιαηθόξκαο αμίαο 

$20 δηζ., ε νπνία ζα επελδύεη ζε ζεηξά θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ε 

βηνκεραλία, ε ελέξγεηα από ζπκβαηηθέο θαη αλαλεώζηκεο πεγέο, ε πςειή ηερλνινγία, ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ν ηνπξηζκόο, ε αγνξά αθηλήησλ, ε πγεία, νη ππεξεζίεο logistics θαη ε 

θαηαζθεπή ππνδνκώλ. Όπσο αλέθεξαλ νξηζκέλα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ηα δύν 

επελδπηηθά ηακεία, ηεο Αηγύπηνπ θαη ηνπ Άκπνπ Νηάκπη, έρνπλ ήδε θαηαιήμεη ζε πέληε 

ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ηελ θνηλή πιαηθόξκα, ελώ 

έρεη ήδε μεθηλήζεη ε εθπόλεζε ζρεηηθώλ νηθνλνκνηερληθώλ κειεηώλ. Σα ελ ιόγσ 

αλαπηπμηαθά έξγα, θαηά ηα αλσηέξσ δεκνζηεύκαηα, αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, logistics, αγνξάο αθηλήησλ θαη ηνπξηζκνύ, αληίζηνηρα.    

ύκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ THARAA, θ. Soliman, ε δηνίθεζε ηνπ αηγππηηαθνύ 

επελδπηηθνύ ηακείνπ βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε αθόκε ηξία κεγάια επελδπηηθά ηακεία ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ εθείλν ηνπ Οκάλ (Oman Investment Fund), κε ζθνπό 

ηε ζύζηαζε θνηλώλ επελδπηηθώλ ηακείσλ, ελώ έρεη δερζεί επηά πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο από 

δηεζλείο επελδπηέο ζηνπο ηνκείο πγείαο, παξαγσγήο θαξκαθεπηηθώλ θαη αγξνβηνκεραλίαο.  

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί εμειίμεσλ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην αηζηνπηθό θξάγκα 

Ο εγρώξηνο Σύπνο αζρνιήζεθε ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ Ννεκβξίνπ κε ηελ εμέιημε ησλ 

ηξηκεξώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ Αηγύπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ –ππό θαηαζθεπή- αηζηνπηθνύ πδξνειεθηξηθνύ θξάγκαηνο, 

ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ ηα κεξίδηα ηεο Αηγύπηνπ θαη ηνπ νπδάλ ζηνπο δσηηθήο ζεκαζίαο 

πδάηηλνπο πόξνπο ηνπ Νείινπ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, βαζηδόκελα θπξίσο ζε ζνπδαληθέο 

θπβεξλεηηθέο πεγέο, αλέθεξαλ όηη νη δηήκεξεο ζπλνκηιίεο ησλ Τπνπξγώλ Τδάηηλσλ Πόξσλ 

ησλ ηξηώλ ρσξώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ζηελ Αληίο Ακπέκπα, κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπσλ ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο, 

είραλ ζπλνιηθά ζεηηθό απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ όηη ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή πξόνδνο ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ζύγθιηζε απόςεσλ ζην «θιέγνλ» δήηεκα ηεο πεξηόδνπ πιήξσζεο ηεο 

πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο, γηα ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε αηγππηηαθή πιεπξά έρεη 
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πξνηείλεη λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ επηά εηώλ. Δπίζεο, ηα ίδηα δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη νη 

πιεπξέο ζπκθώλεζαλ θαη’ αξρήλ ζην λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ 

θξάγκαηνο νη ζπλζήθεο πιεκκύξαο ή μεξαζίαο πνπ επηθξαηνύλ ζην Γαιάδην Νείιν, θαηά ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο ηνπ έηνπο. Σα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ επίζεο όηη, ζύκθσλα 

κε αηζηνπηθέο πεγέο, θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ησλ κέζσλ Ννεκβξίνπ δελ επεηεύρζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία, παξά ην γεγνλόο όηη απηέο ραξαθηεξίζηεθαλ σο «παξαγσγηθέο». 

Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, ε Αίγππηνο θαη ην νπδάλ ζπκθώλεζαλ όπσο ε δηαδηθαζία πιήξσζεο 

ηνπ θξάγκαηνο μεθηλήζεη ηνλ Ηνύλην 2020. 

Οη σο άλσ πεγέο αλέθεξαλ εμάιινπ όηη ζπκθσλήζεθε θαη’ αξρήλ ε δπλαηόηεηα πιήξσζεο 

ηνπ θξάγκαηνο εληόο πεξηόδνπ ηεηξαεηίαο, όπσο επηζπκεί ε αηζηνπηθή πιεπξά, ε νπνία 

σζηόζν δύλαηαη λα παξαηαζεί εθ’ όζνλ παξαηεξεζνύλ ρακειά επίπεδα βξνρνπηώζεσλ. 

Πάλησο, ζύκθσλα κε δηπισκαηηθέο πεγέο ζην Κάηξν, νη αηγππηηαθέο Αξρέο εκθαλίδνληαη 

κάιινλ αληθαλνπνίεηεο από ηηο ζπλνκηιίεο ηεο Αληίο Ακπέκπα. Ο Σύπνο αλέθεξε επίζεο όηη 

νη ηξηκεξείο ηερληθέο ζπλνκηιίεο ζα ζπλερηζηνύλ ην δηήκεξν 2-3 Γεθεκβξίνπ ζην Κάηξν.  

 

Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην Βεξνιίλν γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξσηνβνπιία CwA 

Ο εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αζρνιήζεθε ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ Ννεκβξίνπ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζην Βεξνιίλν πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιύηεξσλ 

νηθνλνκηώλ ηνπ θόζκνπ (G20) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Αθξηθήο, κε ηίηιν “Compact with 

Africa” (CwA), πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 19 Ννεκβξίνπ. Καηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο 

δηάζθεςεο, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζηηο ζεκαληηθέο επελδύζεηο ηνπ αηγππηηαθνύ 

θξάηνπο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκώλ κεηαθνξώλ θαη δηθηύσλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαζώο επίζεο θαη ζε πξνγξακκαηηδόκελν κεγάιν έξγν δηάλνημεο λέαο 

ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο ζηε Γηώξπγα νπέδ, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γεξκαλία. Φπζηθά, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο, θαηέρνληαο επίζεο ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο, πξνζθάιεζε ηε Γεξκαλία θαη ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε λα 

επελδύζνπλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Αθξηθή.  

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην 

Βεξνιίλν ππνγξάθεθαλ 6 ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γεξκαλία, ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδνηηθήο αμίαο €330 εθαη., ζηνπο ηνκείο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, επαγγεικαηηθήο / ηερληθήο θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρόιεζεο, αλάπηπμεο ππνδνκώλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαηλνηνκίαο, θνηλσληθήο ζηέγαζεο, αλάπηπμεο ππνδνκώλ ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. Οη ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ κεηαμύ ηεο Αηγύπηηαο Τπνπξγνύ Δπελδύζεσλ & 

Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη ηνπ Γεξκαλνύ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & 

Αλάπηπμεο θ. Muller. Δπηπιένλ, ζπκθσλήζεθε ε παξνρή γεξκαληθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ύςνπο €10 εθαη. γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ζρνιώλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Αίγππην, θαζώο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ππνδνκώλ αξραηνινγηθώλ 

εθζεκάησλ ζην Μνπζείν ηεο Minya ζηελ Άλσ Αίγππην, αιιά θαη ε παξνρή γεξκαληθήο 

επηρνξήγεζεο ύςνπο €2 εθαη. ζηελ Αίγππην γηα θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. Σα αηγππηηαθά δεκνζηεύκαηα αλαθέξζεθαλ αθόκε ζηελ ππνγξαθή 

ηεζζάξσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Δθβηνκεράληζεο (AOI), 

ζπκθεξόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαηνύ, θαη κεγάισλ γεξκαληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, 

κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα ηε κεηαθνξά γεξκαληθήο ηερλνγλσζίαο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε αηγππηηαθώλ ζηειερώλ ζηνπο ηνκείο ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 

βηνκεραλίαο, εγρώξηαο παξαγσγήο νξζνπεδηθώλ εηδώλ, παξαγσγήο εξγαιείσλ θαη 

εμνπιηζκνύ νδνθαζαξηζκνύ θαη θαζαξηζκνύ λνζνθνκείσλ, όπσο θαη παξαγσγήο κεηαιιηθώλ 

πηλαθίδσλ απηνθηλήησλ.  

Ο Πξόεδξνο Al Sisi θαη ε Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θα Nasr είραλ 

εμάιινπ ζην Βεξνιίλν ζπλνκηιίεο κε εθπξνζώπνπο ηεο δηνίθεζεο ηεο κεγάιεο γεξκαληθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Mercedes-Benz αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Αίγππην ζηελ από θνηλνύ αλάπηπμε νρεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο, θηλνύκελσλ κε βάζε ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθό αέξην. Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ 
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επίζεο όηη ν Πξόεδξνο Al Sisi, ν Τπνπξγόο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar θαη ν 

επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, ζπδήηεζαλ κε εθπξνζώπνπο ηεο γεξκαληθήο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο ηηο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ζε θιάδνπο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. 

εκεηώλεηαη όηη ν αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε επελδπηηθό 

ελδηαθέξνλ ηνπ νκίινπ Volkswagen γηα ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ θηλνύκελσλ κε θπζηθό 

αέξην, θαζώο θαη ηε ζπλαξκνιόγεζε απηνθηλήησλ Skoda ζηελ Αίγππην.   

 

Διαθξώο απμεκέλε ζην 7,8% ε επίζεκε αλεξγία ην 3
ν
 ηξίκελν 2019 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν 

δείθηεο αλεξγίαο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 7,8%, 

έλαληη 7,5% ην πξνεγνύκελν, δεύηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 10% θαηά ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. εκεηώλεηαη όηη ν δείθηεο αλεξγίαο απμήζεθε ην ηξίην 

ηξίκελν 2019 γηα πξώηε θνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο 

CAPMAS, ην αηγππηηαθό εξγαηηθό δπλακηθό εθηηκάηαη ζε 28,4 εθαη. άηνκα ην ηξίην ηξίκελν 

2019, απμεκέλν θαηά 1,2% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ (ζηα 28,1 εθαη. άηνκα). Σν 

εξγαηηθό δπλακηθό ζηα αζηηθά θέληξα εθηηκάηαη ζε 12,4 εθαη., ελώ εθείλν ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε 16 εθαη. άηνκα. Ο αξηζκόο ησλ αλέξγσλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 αλήιζε ζε 

2,21 εθαη. άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην ήκηζπ είλαη άλδξεο θαη ην ινηπό ήκηζπ γπλαίθεο, 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6% έλαληη ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2019 θαη 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24,2% έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2018. 

 

Μεηώζεηο ζηηο ηηκέο ησλ επηδνηνύκελσλ ηξνθίκσλ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε 

ύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνύ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ ΜΔΝΑ, ν Τπνπξγόο 

Πξνκεζεηώλ θ. Meselhy αλαθνίλσζε πξόζθαηα όηη από ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξόθεηηαη λα 

κεησζνύλ πεξαηηέξσ νη ηηκέο νξηζκέλσλ επηδνηνύκελσλ βαζηθώλ ηξνθίκσλ. ύκθσλα κε ην 

ελ ιόγσ δεκνζίεπκα, ε ηηκή ηνπ καγεηξηθνύ ιαδηνύ ζα κεησζεί θαηά 1 ιίξα ζε EGP8,5 αλά 

θηάιε, ε ηηκή ηεο δάραξεο θαηά 0,5 ιίξα ζε EGP8,5 αλά θηιό, ε ηηκή ηνπ ξπδηνύ θαηά 1 ιίξα 

ζε EGP8 αλά θηιό θαη ε ηηκή ηνπ αιεπξηνύ θαηά 25 πηάζηξεο ζε EGP6,5 αλά ζπζθεπαζία. Ο 

θ. Meselhy αλαθνίλσζε επίζεο όηη νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ πνπ επηδνηνύληαη κέζσ ησλ 

θαξηώλ ζίηηζεο ζα αλαζεσξνύληαη αλά ηξίκελν, κε γλώκνλα ηελ πνξεία ηεο ηζνηηκίαο ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ.  

εκεηώλεηαη όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ επαλέληαμε ζην 

ζύζηεκα θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ηξνθίκσλ (θαξηώλ ζίηηζεο) πεξίπνπ 1,8 εθαη. άηνκα πνπ 

είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί από απηό, ζην πιαίζην ηνπ εμνξζνινγηζκνύ θαη ηεο 

εμπγίαλζεο απηνύ. Όπσο αλέθεξαλ νξηζκέλεο εγρώξηεο δεκνζηνγξαθηθέο εθηηκήζεηο, ε 

απόθαζε επαλέληαμεο δηθαηνύρσλ ζην ζύζηεκα ησλ θαξηώλ ζίηηζεο θαη ε κείσζε ηηκώλ 

ησλ επηδνηνύκελσλ ηξνθίκσλ έξρνληαη ζε ζπλέρεηα κεηαζηξνθήο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ δηθηύσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, σο 

απνηέιεζκα ησλ αληηθπβεξλεηηθώλ δηαδειώζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην ηέινο ηνπ 

πεξαζκέλνπ επηεκβξίνπ.    

 

Αηγππηην-ακεξηθαληθό νηθνλνκηθό θόξνπκ ζην Κάηξν (18/11/2019) 

ηηο 18 Ννεκβξίνπ, ην Ακεξηθαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζηελ Αίγππην (AmCham), ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθό ζπκβνύιην ΖΠΑ-Αηγύπηνπ, δηνξγάλσζε ζην 

Κάηξν νηθνλνκηθό θόξνπκ κε ηίηιν “US-Egypt Future Prosperity Forum”. Κεληξηθό ζέκα 

πνπ απαζρόιεζε ην θόξνπκ ήηαλ ε ζπδήηεζε επί ησλ θιάδσλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 

πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην αλαπηπμηαθό κέιινλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηελ αλάδεημή ηεο 

ζε πεξηθεξεηαθό νηθνλνκηθό θόκβν. ην ζπλέδξην κεηείραλ πνιπάξηζκνη εθπξόζσπνη ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Π/Θ θ. Madbouly, ν Τπνπξγόο 

Δπηθνηλσληώλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, ε Τπνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ θα 

El Saeed, ε Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θα Nasr, ν Τπνπξγόο 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, θαζώο θαη ζεκαληηθνί αμησκαηνύρνη ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο, 

όπσο ηνπ λενζπζηαζέληνο ακεξηθαληθνύ νξγαληζκνύ αλαπηπμηαθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

(International Development Finance Corporation – DFC), ηεο ακεξηθαληθήο ππεξεζίαο 
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εκπνξίνπ θαη αλάπηπμεο (US Trade & Development Agency – USTDA) θαη ηεο US EXIM 

Bank, αιιά θαη ν βνεζόο αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Δκπνξίνπ θαη επηθεθαιήο ηεο 

ακεξηθαληθήο ππεξεζίαο Ο.Δ.Τ., θ. Steff. 

ύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, νη εθπξόζσπνη ηεο EXIM Bank αλαθνίλσζαλ ζην 

πιαίζην ηνπ θόξνπκ όηη ε ηξάπεδα έρεη δεζκεύζεη θεθάιαηα ύςνπο $2 δηζ.  γηα 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηνπο θιάδνπο αεξνπινΐαο, γεσξγίαο, επηθνηλσληώλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, θαζώο 

θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ.  

Όπσο αλέθεξαλ εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ζην πεξηζώξην ηνπ θόξνπκ, ν Αηγύπηηνο 

Τπνπξγόο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Steff, 

κε αληηθείκελν ηελ επέθηαζε ησλ ακεξηθαληθώλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην, ζε ζεηξά 

βηνκεραληθώλ θιάδσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε παξαγσγή 

αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ. Δπίζεο, ν θ. Nassar θάιεζε ηνπο ακεξηθαληθνύο νκίινπο λα 

επελδύζνπλ ζηελ Αίγππην, ππνδεηθλύνληαο σο πξόζζεηνπο θιάδνπο ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο εθείλνπο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. 

 

Γηεζλέο επελδπηηθό θόξνπκ “Investment for Africa 2019”   

Σν δηήκεξν 22-23 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ην 

ηέηαξην δηεζλέο νηθνλνκηθό – επελδπηηθό θόξνπκ γηα ηελ Αθξηθή (“Investment for Africa 

2019”), ππό ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο. ηελ εηζαγσγηθή ηνπ ηνπνζέηεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θόξνπκ, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi αλέθεξε όηη ην αηγππηηαθό θξάηνο 

έρεη δαπαλήζεη θνλδύιηα ύςνπο πεξίπνπ EGP4 ηξηζ. από ην έηνο 2012 ζηελ αλάπηπμε 

ππνδνκώλ ζηε ρώξα. Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε αθόκε ζηελ πξννπηηθή νδηθήο 

ζύλδεζεο ησλ 55 θξαηώλ ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, ε νπνία κπνξεί λα νινθιεξσζεί εληόο 

πεξηόδνπ 10 εηώλ, κε ζπλνιηθό εθηηκώκελν επελδπηηθό θόζηνο ηεο ηάμεσο κεηαμύ $200 θαη 

$250 δηζ. ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνύ θόξνπκ, ν Πξόεδξνο Al Sisi είρε ηελ επθαηξία λα 

ζπλαληεζεί θαη’ ηδίαλ ηόζν κε ηνλ πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξόηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) θ. Chakrabarti, όζν θαη κε ην δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηνπ γεξκαληθνύ 

νκίινπ Siemens, θ. Kaeser. ύκθσλα κε ηνλ εγρώξην νηθνλνκηθό Σύπν, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

αθξηθαληθνύ θόξνπκ ηνπ 2019, ε ζπλνιηθή αμία ησλ 11 ζπκθσληώλ πνπ ππνγξάθεθαλ από 

ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθηηκάηαη ζε άλσ ησλ $3 δηζ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηνλ 

ακεξηθαληθό νξγαληζκό αλαπηπμηαθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (International Development 

Finance Corporation – DFC), κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ αμίαο $430 εθαη. γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ East 

Mediterranean Gas (EMG).  

Ο αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε επίζεο ηελ εμαζθάιηζε –ζην πιαίζην ηνπ 

θεηηλνύ θόξνπκ- ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο ιίγν άλσ ησλ $250 εθαη. από ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) πνπ ζα θαηεπζπλζνύλ ζε 

επελδύζεηο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ. πγθεθξηκέλα, ηα δεκνζηεύκαηα 

αλαθέξζεθαλ ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Αηγύπηηαο Τπνπξγνύ Δπελδύζεσλ θα 

Nasr θαη ηνλ πξόεδξν ηεο EBRD θ. Chakrabarti, αμίαο $201 εθαη., γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

έξγσλ αλαβάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ρσξηζηήο ζπκθσλίαο γηα 

παξνρή δαλείνπ ύςνπο $50 εθαη. από ηελ ηξάπεδα ζην θξαηηθό δηπιηζηήξην Suez Oil 

Processing Company γηα ηελ αλάπηπμε λέαο γξακκήο παξαγσγήο αζθάιηνπ. 

ην πιαίζην ηνπ θόξνπκ, ν –εδξεύσλ ζην Άκζηεξληακ- όκηινο ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ 

Lekela αλαθνίλσζε επίζεκα εμάιινπ όηη έρεη μεθηλήζεη ήδε ε θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ 

παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή West Bakr ζηνλ θόιπν νπέδ, δπλακηθόηεηαο 

250 MW θαη επελδπηηθνύ θόζηνπο $350 εθαη., πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2021. 

Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε ζε επίζεκε αλαθνίλσζε, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θόξνπκ, ηεο εθηακίεπζεο δόζεο $100 εθαη. από ηελ International Islamic Trade Finance 

Corporation (ITFC) πξνο ηελ African Export-Import bank (Afreximbank) –έλαληη δαλείνπ 

ζπλνιηθνύ ύςνπο $500 εθαη.- γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ζπλαιιαγώλ εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ 
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κεηαμύ ηεο Αηγύπηνπ θαη αθξηθαληθώλ ρσξώλ. Ο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε αθόκε ζε 

νξηζηηθνπνίεζε, ζην πιαίζην ηνπ θεηηλνύ θόξνπκ, δαλείνπ ύςνπο $83 εθαη. από ην 

θνπβετηηαλό αλαπηπμηαθό ηακείν (Kuwait Fund for Arab Economic Development) γηα ηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ νδηθώλ έξγσλ ζηε ρεξζόλεζν ηνπ ηλά, ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθόιπλζεο 

ύςνπο $50 εθαη. από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (ΔΣΔπ) γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη επηρνξεγήζεσλ ηνπ θηλεδηθνύ θξάηνπο 

πξνο ηελ Αίγππην γηα ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ ηνκέσλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη 

αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ζπλνιηθνύ ύςνπο $43 εθαη., αιιά θαη κηθξήο 

επηρνξήγεζεο ύςνπο $1,7 εθαη. από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα γηα ηε ζηήξημε πξνγξάκκαηνο 

δηαζθάιηζεο ίζεο πξόζβαζεο ζε επελδπηηθέο επθαηξίεο. Σα εγρώξηα νηθνλνκηθά 

δεκνζηεύκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε ππνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληώλ νηθνλνκηθήο, 

εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Γαιιίαο (Agence 

Française de Développement – AFD), ηεο Αγθόια θαη ηνπ Σδηκπνπηί. 

 

Νέν ζύζηεκα ηαρέσλ επηζηξνθώλ ΦΠΑ 

ύκθσλα κε πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο 

ζρεηηθνύ ππνπξγηθνύ δηαηάγκαηνο, νη Αηγύπηηνη θνξνινγνύκελνη –θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα- πνπ ππνβάιινπλ δειώζεηο ΦΠΑ, κπνξνύλ ζην εμήο λα αηηνύληαη επηζηξνθέο 

ΦΠΑ πξνηνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθηίκεζε –από ην θξάηνο- ησλ πνζώλ πνπ απηνί νθείινπλ 

λα πιεξώζνπλ έλαληη ηνπ ελ ιόγσ θόξνπ. Οη δηθαηνύκελνη επηζηξνθέο ΦΠΑ πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζην θξάηνο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο πνπ λα θαιύπηνπλ ην 65% ησλ αηηνύκελσλ 

πνζώλ επηζηξνθώλ, θαζώο θαη απνδείμεηο (ηηκνιόγηα θιπ.) όηη έρνπλ ήδε πιεξώζεη ηα πνζά 

ΦΠΑ πνπ επηζπκνύλ λα ηνπο επηζηξαθνύλ. Όπσο ζεκείσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, εθ’ 

όζνλ ε παξερόκελε –από πιεπξάο ησλ θνξνινγνύκελσλ- ηεθκεξίσζε είλαη πιήξεο θαη 

επαξθήο, απηνί ζα ιακβάλνπλ εληόο πεξηόδνπ 15 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ 

δηθαηνινγεηηθώλ, επηζηξνθή ίζε κε ην ύςνο ηεο ηξαπεδηθήο εγγύεζεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη, 

ελώ ζηε ζπλέρεηα, εληόο δηαζηήκαηνο ηξηώλ κελώλ, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία επαθξηβνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ, θαη εληόο 

πεξηόδνπ έμη κελώλ ζα πξέπεη λα έρεη επηζηξέςεη ην όπνην ππνιεηπόκελν πνζόλ αλαινγεί 

ζηνπο δηθαηνύρνπο. Όπσο αλέθεξε ην ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ, ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηαρέσλ 

επηζηξνθώλ ΦΠΑ ζα εμαηξνύληαη επηρεηξήζεηο κε ηζηνξηθό θνξνδηαθπγήο. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

ηηο 19/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $1,56 δηζ. Ζ CBE δέρζεθε 43 

πξνζθνξέο ζπλνιηθνύ ύςνπο $1,72 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθώο δεθηέο 33 πξνζθνξέο 

ζπλνιηθήο αμίαο 1,56 δηζ. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηόθην πνπ επεηεύρζε θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηεο 19
εο

 Ννεκβξίνπ αλήιζε ζε 3,587%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 

3,877%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ Ηνπλίνπ. 

 

Πηώζε ησλ απνδόζεσλ αηγππηηαθώλ ηίηισλ θξαηηθνύ ρξένπο ζε ιίξεο 

Οη απνδόζεηο ησλ αηγππηηαθώλ ηίηισλ θξαηηθνύ ρξένπο ζε εγρώξην λόκηζκα έρνπλ εκθαλίζεη 

ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πησηηθή ηάζε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξόζθαηε, από 14 Ννεκβξίνπ, 

απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE) γηα ηελ –ηέηαξηε θνξά θέηνο- κείσζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθώλ επηηνθίσλ αλαθνξάο, θαηά 100 επηπιένλ κνλάδεο βάζεο. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ηειεπηαία έθδνζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο, ηεο 26
εο

 

Ννεκβξίνπ, ην κέζν επηηόθην ησλ ηξίκελεο δηάξθεηαο γξακκαηίσλ κεηώζεθε ζε 15,350% 

έλαληη 15,878% ζηελ έθδνζε ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ, ην επηηόθην ησλ εμάκελεο δηάξθεηαο 

κεηώζεθε ζε 15,453% έλαληη 15,8% ζηελ έθδνζε ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ, εθείλν ησλ ελλεάκελεο 

δηάξθεηαο κεηώζεθε επίζεο ζε 15,162% έλαληη 15,512% ζηηο 12 Ννεκβξίνπ, ελώ απηό ησλ 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο κεηώζεθε ζε 14,676% έλαληη 15,036% ζηηο 12 Ννεκβξίνπ.  
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Αλάινγε πησηηθή πνξεία έρνπλ αθνινπζήζεη θαη νη κέζεο απνδόζεηο ησλ θξαηηθώλ 

νκνιόγσλ ζε εγρώξην λόκηζκα, δηαθνξεηηθώλ δηαξθεηώλ. πγθεθξηκέλα, ε κέζε απόδνζε ησλ 

ηξηεηνύο δηάξθεηαο νκνιόγσλ έπεζε ζην 13,863% ζηελ έθδνζε ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ έλαληη 

14,066% ζε εθείλε ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ, ε απόδνζε ησλ πεληαεηνύο δηάξθεηαο έπεζε επίζεο 

ζην 13,837% ζηελ έθδνζε ηεο 19
εο

 Ννεκβξίνπ έλαληη 14,296% ζε εθείλε ηεο 5
εο

 Ννεκβξίνπ, 

ε απόδνζε ησλ επηαεηνύο δηάξθεηαο κεηώζεθε ζε 13,910% ζηελ έθδνζε ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ 

έλαληη 14,072% ζηελ έθδνζε ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ, ελώ ε απόδνζε ησλ δεθαεηνύο δηάξθεηαο 

νκνιόγσλ κεηώζεθε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ζην 13,797% έλαληη 14,225% ζηελ έθδνζε ηεο 5
εο

 

Ννεκβξίνπ. 

 

πκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Banque Misr από ηελ ΔΣΔπ 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ε δεύηεξε κεγαιύηεξε, θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ, 

Banque Misr, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ (ΔΣΔπ) κε 

αληηθείκελν ηελ παξνρή δαλεηαθήο δηεπθόιπλζεο από ηε δεύηεξε, ύςνπο €500 εθαη., κε 

ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ελ ιόγσ δαλεηαθή δηεπθόιπλζε 

είλαη ηξηεηνύο δηάξθεηαο, απνηειεί ηε δεύηεξε ζπλερόκελε ηέηνηα ζπκθσλία ηεο Banque Misr 

κε ηελ ΔΣΔπ, θαη αλεβάδεη ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο δεύηεξεο πξνο ηελ 

αηγππηηαθή ηξάπεδα πξνο ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζε €1 δηζ. Όπσο ζεκείσζε ν 

νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε Banque Misr ππήξμε από ηηο πξώηεο εγρώξηεο ηξάπεδεο πνπ 

ζπκκνξθώζεθαλ πιήξσο κε ηελ απαίηεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE) λα 

αληηπξνζσπεύεη ην ραξηνθπιάθην ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

πνζνζηό 20% ηνπ ζπλνιηθνύ πηζησηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδώλ, έσο ηνλ Ηαλνπάξην 

2020. 

 

«Πξάζηλν θσο» από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα δεκηνπξγία εηαηξείαο αζθάιηζεο 

εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ πξνο Αθξηθή 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) ελέθξηλε ηε ζύζηαζε εηαηξείαο 

αζθάιηζεο εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ, κε θεθάιαηα ύςνπο $600 εθαη., κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό 

ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Αηγύπηηνη εμαγσγείο πξνο ρώξεο ηεο αθξηθαληθήο 

επείξνπ. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε African Export-Import Bank 

(Afreximbank) εξγάζηεθε σο ηερληθόο ζύκβνπινο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο λέαο εηαηξείαο αζθάιηζεο εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ πξνο ηελ Αθξηθή, 

δηεμάγνληαο επίζεο ελδειερή έξεπλα πνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα πςειά επίπεδα 

επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηα πςειά θόζηε ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εμαγσγώλ απνηεινύλ ηα 

βαζηθά εκπόδηα πνπ απνηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εμαγσγηθά θαη ηηο 

ηξάπεδεο από ην λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεύκαηα, ε Afreximbank αλακέλεηαη λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηήζεηο εμαγσγώλ πξνο ηελ 

Αθξηθή, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε λέα, ππό δεκηνπξγία εηαηξεία αζθάιηζεο εμαγσγηθώλ 

πηζηώζεσλ.   

 

Αλαλέσζε ζεηείαο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi αλαλέσζε ην δηνξηζκό ηνπ –θαηά 

γεληθή νκνινγία απνιύησο επηηπρεκέλνπ θαη εθ ησλ ηζρπξώλ αλδξώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

«γίγλεζζαη» ηεο ρώξαο- δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), θ. Tarek Amer, 

γηα κία αθόκε ηεηξαεηή ζεηεία, έσο ην Ννέκβξην 2023. Ζ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Amer 

ππεξςεθίζηεθε από ην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην ζηηο 28/11. Ο θ. Amer ζεσξείηαη ππεύζπλνο 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ηε ζπλαθόινπζε αλάθηεζε 

ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξάιιειεο, «καύξεο» 

αγνξάο, ζην ηέινο ηνπ 2016, ηε ζηαδηαθή ηηζάζεπζε ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ηελ «εθηίλαμε» 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο ρώξαο ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα. 

 

Πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ εγρώξησλ ηδησηηθώλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ ην 9κελν 2019 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), νη εγρώξηεο 

ηδησηηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε ιίξεο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ 
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απμεκέλεο θαηά 15,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2018, αλεξρόκελεο ζε EGP2,82 

ηξηζ., έλαληη EGP2,4 ηξηζ. ύκθσλα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία, νη θαηαζέζεηο ησλ 

λνηθνθπξηώλ ζε εγρώξην λόκηζκα αλέξρνληαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 ζε 2,367 ηξηζ., 

θαηέρνληαο ην 83,9% ησλ ζπλνιηθώλ θαηαζέζεσλ ζε εγρώξην λόκηζκα. Αληίζηνηρα, νη 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζε εγρώξην λόκηζκα αλήιζαλ ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ 2019 ζε EGP395 δηζ. Αληηζέησο, νη ηδησηηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε 

ζπλάιιαγκα ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 7,6% ζε εηήζηα 

βάζε θαη αλήιζαλ ζε EGP686,4 δηζ., έλαληη EGP743,5 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018.  

 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Νέεο ηδησηηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο εμαζθαιίδεη ε Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ 

(NUCA) 

Ζ θξαηηθή Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ (NUCA), ζην ηέινο Ννεκβξίνπ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ύςνπο EGP4 δηζ., δηα ηεο έθδνζεο ηηηινπνηεκέλσλ νκνιόγσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο ηξάπεδαο Banque Misr θαη ηνπ νκίινπ θαηαλαισηηθήο πίζηεο Sarwa Capital, 

νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη αληαζθάιηζεο ηεο έθδνζεο. Όπσο αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε NUCA πξνηίζεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ Ηαλνπαξίνπ-Ηνπλίνπ 

2020 λα ηηηινπνηήζεη απαηηήζεηο ηεο από ζπκβεβιεκέλνπο καδί ηεο, ζπλεξγαδόκελνπο real 

estate developers ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, κε ζθνπό λα αληιήζεη πξόζζεηα θεθάιαηα ύςνπο 

EGP10 δηζ. θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκηνπξγίαο λέσλ πόιεσλ. 

ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε NUCA εμεηάδεη επίζεο θαηά ηελ παξνύζα θάζε 

ηελ εμαζθάιηζε εζόδσλ κέζσ δηάζεζεο νκνιόγσλ από ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ από γαίεο 

πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε πιεηζηεξηαζκό. εκεηώλεηαη όηη θύξηνη ζπλεξγάηεο ηεο NUCA από ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα είλαη νη όκηινη developers SODIC, Palm Hills, Mountain View, Al Ahly for 

Real Estate Development, Iwan θαη Ora Developers. 

 

πκθσλία ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ κε ηελ Emaar Misr 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν κεγάινο όκηινο real estate developers Emaar Misr, εκηξαηηλώλ 

ζπκθεξόλησλ, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ θξαηηθή Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ 

(NUCA) κε ζθνπό ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε παιαηόηεξεο εθθξεκνύο κεηαμύ ηνπο δηαθνξάο, 

ώζηε λα κπνξέζεη ε Emaar λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ησλ γαηώλ πνπ πεξηβάιινπλ ην 

πξνγξακκαηηδόκελν κεγάιν θαηαζθεπαζηηθό έξγν δεκηνπξγίαο ηνπ νηθηζηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο Cairo Gate, ζηελ πεξηνρή Sheikh Zayed, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. 

Όπσο θαηέγξαςαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε δηαθνξά κεηαμύ NUCA θαη 

Emaar Misr είρε πξνθύςεη όηαλ ε δεύηεξε είρε βξεζεί όηη ρξεζηκνπνηνύζε γαίεο πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα αγξνηηθή ρξήζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθηζηηθνύ ηεο project, αγνξάδνληάο 

ηεο ζε ζεκαληηθά ρακειόηεξεο ηηκέο.  

ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ε Emaar Misr ζπλεγόξεζε ζην λα αγνξάζεη ηηο σο άλσ γαίεο, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 52,4 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), ζε θαλνληθέο ηηκέο γεο 

νηθηζηηθήο ρξήζεο, θαζώο θαη λα επαλαγνξάζεη από ηε NUCA γαίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 68,5 

feddans, γηα ηε δεκηνπξγία δξόκσλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ, θαζώο θαη γηα λα 

επεθηείλεη ην ππό δεκηνπξγία νηθηζηηθό ζπγθξόηεκα. ύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, ε 

Emaar Misr αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη θεθάιαηα ύςνπο EGP1 δηζ. γηα ηελ αγνξά ηνπ ζπλόινπ 

ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ πξνο δεκηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Cairo Gate.  

Μεξίδα ηνπ νηθνλνκηθνύ Σύπνπ αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε ππνγξαθή θαη δεύηεξεο ζπκθσλίαο 

ηεο Emaar Misr κε ηε NUCA, κε αληηθείκελν ηελ εθρώξεζε εθηάζεσλ 500 feddans –έλαληη 

αληηηίκνπ EGP5 δηζ.- πξνο δεκηνπξγία έηεξνπ κεγάινπ νηθηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, επίζεο 

ζηελ πεξηνρή Sheikh Zayed, εθηηκώκελνπ ζπλνιηθνύ επελδπηηθνύ θόζηνπο EGP37,8 δηζ.   

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

πκθσλία Αηγύπηνπ κε US International Development Finance & Noble Energy 

Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ν νηθνλνκηθόο Σύπνο ζηελ ππνγξαθή –ζην 

πεξηζώξην ηνπ “Investment for Africa Forum 2019”- ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο –εθπξνζσπνύκελεο από ηελ Τπνπξγό Δπελδύζεσλ θα Nasr- κε ηνλ 
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ακεξηθαληθό νξγαληζκό αλαπηπμηαθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (International Development 

Finance Corporation – DFC, εθπξνζσπνύκελν από ην δηεπζύλνληα ζύκβνπιό ηνπ θ. 

Boehler), κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ αμίαο $430 εθαη. από ηνλ ακεξηθαληθό 

όκηιν Noble Energy, γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζαιάζζηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ East Mediterranean Gas (EMG), πνπ ζπλδέεη ηελ 

πεξηνρή Al Arish ηνπ ηλά κε ην Ashkelon ηνπ Ηζξαήι. Δπηπιένλ, θαηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεύκαηα, ρσξηζηή ζπκθσλία ππνγξάθεθε κεηαμύ DFC, Noble Energy θαη αηγππηηαθνύ 

νκίινπ Dolphinus –πνπ ζα εηζάγεη θπζηθό αέξην από ην Ηζξαήι κε βάζε ζπκθσλία από ηηο 

αξρέο ηνπ 2018 κε ηνπο νκίινπο Noble Energy θαη Delek Drilling- γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ζπκπαξαγσγήο πεηξειατθώλ πξντόλησλ. ύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ –άξηη 

δηνξηζζέληνο- Ακεξηθαλνύ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Cohen, «νη ζπκθσλίεο ηεο Αηγύπηνπ κε 

ηνλ DFC ιεηηνπξγνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνύ 

EMG θαη ηεο εηζαγσγήο ζηελ Αίγππην θπζηθνύ αεξίνπ από ηζξαειηλά θνηηάζκαηα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ρώξαο, ηελ νπνία ζηεξίδεη απόιπηα ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε». 

 

Ζ EETC αλαζέηεη ηξεηο ζπκβάζεηο εγθαηάζηαζεο ππέξγεηαο γξακκήο ειεθηξηθήο 

δηαζύλδεζεο Benban-Toshka 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ε αηγππηηαθή θξαηηθή 

εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ππέγξαςε ηξεηο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ππέξγεηαο γξακκήο ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο ηεο πεξηνρήο Benban ηνπ Αζνπάλ 

ζηελ Άλσ Αίγππην, όπνπ βξίζθεηαη ην άξηη νινθιεξσζέλ ζπγθξόηεκα κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πεξηνρή Toshka –επίζεο ζηελ Άλσ Αίγππην, πιεζίνλ ησλ 

ζπλόξσλ κε ην νπδάλ- ηάζεσο 500 kV. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε πξώηε ζύκβαζε 

ππεγξάθε κε ηελ θνηλνπξαμία High Dam Electrical & Industrial Projects Co / Giza Systems 

θαη είλαη αμίαο EGP118,8 εθαη., ελώ ε δεύηεξε ππεγξάθε κε ηνλ όκηιν Elsewedy Electric 

θαη είλαη αμίαο EGP1,1 δηζ. θαη ε ηξίηε ππεγξάθε κε ηελ εηαηξεία Misr for Mechanical & 

Electrical Projects (Kahromika) θαη είλαη αμίαο EGP493,6 εθαη. 

Ο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε επίζεο όηη ε EETC ππέγξαςε ζύκβαζε κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ 

νκίινπ Elsewedy, Elsewedy Electric for Trading and Distribution, αμίαο EGP687 εθαη., γηα 

ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ ειεθηξηθώλ ππνζηαζκώλ Toshka 2 θαη Benban 3. 

εκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγσ έξγν, ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο 12 κελώλ, 

απνηειεί «πξνπνκπό» ησλ αλσηέξσ ηξηώλ έξγσλ εγθαηάζηαζεο ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο 

πνπ ζα ζπλδέεη ην ειηαθό ζπγθξόηεκα Benban κε ηνλ ειεθηξηθό ππνζηαζκό ηεο Toshka.  

Παξεκπηπηόλησο, όπσο θαηέγξαςαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ε EETC 

απνδεκίσζε πξόζθαηα 30 επηρεηξήζεηο κε θνλδύιηα ύςνπο EGP200 εθαη., γηα ηηο επηπηώζεηο 

πνπ είρε ε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο θαη ε 

ζπλαθόινπζε ππνηίκεζή απηήο επί 53 ζπλνιηθά ζπκβάζεσλ πνπ είρε ππνγξάςεη ε EETC κε 

ηηο σο άλσ εηαηξείεο, έσο ην ηέινο ηνπ 2016.    

 

Ζ ENI ζρεδηάδεη ηελ εθθίλεζε παξαγσγήο από ην 3
ν
 θξέαξ θνηηάζκαηνο θ/α Baltim 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν εγρώξηνο θιαδηθόο Σύπνο αλέθεξε όηη ν ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο 

όκηινο ΔΝΗ πξνγξακκαηίδεη ηε ζύλδεζε ηνπ ηξίηνπ θξέαηνο ηνπ ππεξάθηηνπ θνηηάζκαηνο 

ηνπ λνηηνδπηηθνύ Baltim (Baltim South West), ζην αλαηνιηθό Γέιηα ηνπ Νείινπ, έσο ην 

ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ην εζληθό δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ ζύλδεζε ηνπ ηξίηνπ 

θξέαηνο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο θαηά αθόκε 100 εθαη. θ.π. 

αεξίνπ  θαη θαηά 650 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ εκεξεζίσο, αλεβάδνληαο ην 

ζπλνιηθό επίπεδν παξαγσγήο από ηα ηξία πξώηα θξέαηα ηνπ θνηηάζκαηνο ζε 290 εθαη. θ.π. 

αεξίνπ θαη 1.950 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ εκεξεζίσο, αληίζηνηρα. 

εκεηώλεηαη όηη ηα ππόινηπα 3 θξέαηα ηνπ θνηηάζκαηνο Baltim South West εθηηκάηαη πσο 

ζα έρνπλ μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, 

αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο ζε 500 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο. 

Ζ ΔΝΗ θαηέρεη –ζε θνηλνπξαμία κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, EGPC- ην 50% ησλ 
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δηθαησκάησλ ηεο πεξηνρήο παξαρώξεζεο ηνπ λνηίνπ Baltim, ελώ ην ππόινηπν 50% θαηέρεη 

ν όκηινο British Petroleum (BP).  

      

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ηα $3,51 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ηνλ Αύγνπζην 2019 

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

εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ηνλ Αύγνπζην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλώζεθε θαηά 25,8% 

ζε εηήζηα βάζε, αλεξρόκελν ζε $3,51 δηζ. έλαληη $4,73 δηζ. ηνλ Αύγνπζην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ ηνλ Αύγνπζην θαηά 3% ζε εηήζηα βάζε, 

θζάλνληαο ηα $1,97 δηζ. (έλαληη $2,03 δηζ. ηνλ Αύγνπζην 2018), θπξίσο ιόγσ ησλ κεηώζεσλ 

ζηηο εμαγσγέο αξγνύ πεηξειαίνπ (-18,3%), πξντόλησλ πεηξειαίνπ (-49,8%), ιηπαζκάησλ       

(-21%) θαη δπκαξηθώλ & δηαθόξσλ πξντόλησλ δηαηξνθήο (-19,8%). Αληηζέησο, ηνλ 

Αύγνπζην 2019 απμήζεθαλ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (+1,1%), 

πιαζηηθώλ (+1,9%), ζαπνπληώλ & πξντόλησλ θαζαξηζκνύ (+54,5%), λσπώλ θξνύησλ 

(+23,3%), θαζώο θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ & εηδώλ πγηεηλήο (+31,2%). Οη αηγππηηαθέο 

εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ηνλ Αύγνπζην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρόκελεο ζε $5,48  δηζ. έλαληη $6,76 δηζ. ηνλ Αύγνπζην 2018, θπξίσο ιόγσ ησλ 

κεηώζεσλ ζηηο εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδώλ (-33,3%), πξώησλ πιώλ ραιπβνπξγίαο (-18,8%), 

πιαζηηθώλ (-17,3%) θαη ζηηαξηνύ (-2,9%).  

 

Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο «πξάζηλεο δηόδνπ» γηα απινπνηεκέλεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

ύκθσλα κε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, από ην ηέινο 

Ννεκβξίνπ μεθίλεζε ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο «πξάζηλεο δηόδνπ» (“green channel”), δειαδή 

απινπνηεκέλσλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηαρείαο νινθιήξσζεο ηνπ εθηεισληζκνύ, γηα 

εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 75 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη εληεηαγκέλεο ζε «ιεπθή 

ιίζηα». Με βάζε ην λέν ζύζηεκα, νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ 

εηζαγσγέο πξντόλησλ ρσξίο απηά λα ππόθεηληαη ζε επηζεσξήζεηο, κεηώλνληαο έηζη ηόζν ηνλ 

απαηηνύκελν ρξόλν, όζν θαη ην θόζηνο εθηεισληζκνύ ησλ πξντόλησλ. ύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ζηε «ιεπθή ιίζηα» ησλ αηγππηηαθώλ ηεισλείσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κεγάινπο νκίινπο κε θαιό ηζηνξηθό ζπκκόξθσζεο πξνο ηνπο ηεισλεηαθνύο 

θαλόλεο, ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ άιισλ νη όκηινη Arabian Food Industries (Domty), 

Schneider Electric, Lafarge Egypt, Samsung Electronics, General Motors, Nissan Motors, 

Pfizer, Halwani Bros, GASCO, Oriental Weavers, Arabian Cement, Unionaire, Youssef 

Allam Group θαη Suez Bags.   

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζην πιαίζην ηνπ –ππό νξηζηηθνπνίεζε- λένπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηα ηεισλεία, ε θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη λα επεθηείλεη ην ζύζηεκα ηεο 

«πξάζηλεο δηόδνπ», ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη, πέξαλ ησλ κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίνπο 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο.     
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Δμαγνξά από ηνλ ΣΗΣΑΝΑ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ηεο IFC ζε ζπγαηξηθή ηνπ ζηελ 

Αίγππην 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε ζηε ζπκθσλία ηεο κεγάιεο 

ειιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ΣΗΣΑΝ, γηα επαλαγνξά ησλ κεηνςεθηθώλ κεξηδίσλ 

ζπκκεηνρώλ πνπ είρε απνθηήζεη, αξρήο γελνκέλεο από ην έηνο 2008, ε International Finance 

Corporation –ηνπ νκίινπ ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο- ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ ΣΗΣΑΝΑ ζηε ΝΑ 

Δπξώπε θαη ηελ Αίγππην, έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο €81,8 εθαη. εκεηώλεηαη όηη ν όκηινο 

ΣΗΣΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξόλ επελδπηηθά ζηελ Αίγππην κέζσ δύν βηνκεραληθώλ 

κνλάδσλ, ζηηο πεξηνρέο Beni Suef θαη Αιεμάλδξεηαο, απνηειώληαο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

παξαγσγώλ ηζηκέληνπ ζηε ρώξα, Ο αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ ζηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ 17,28% ηεο IFC ζηνλ όκηιν Alexandria Development Ltd., ν 

νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηέρεη κεξίδην 88,93% ζηε κία εθ ησλ δύν ζπγαηξηθώλ ηνπ ΣΗΣΑΝΑ 

ζηελ Αίγππην, Alexandria Portland Cement. Καηά ηα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, 

ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο ρώξαο (Financial Regulatory Authority – FRA), 
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έρεη δεηήζεη από ηνλ όκηιν ΣΗΣΑΝΑ λα πξνρσξήζεη ζε ππνρξεσηηθή πξνζθνξά (“mandatory 

tender offer”) γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Alexandria Portland 

Cement, ζπγαηξηθήο ηεο πξναλαθεξζείζαο Alexandria Development Ltd.          

         

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

πκθσλία ηεο DP World κε ηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ γηα επελδπηηθά έξγα πιεζίνλ 

ηνπ ιηκέλα Ain Sokhna 

Όπσο αλέθεξαλ εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ν εκηξαηηλόο όκηινο 

DP World (Dubai Ports), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα θαη έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ επέθηαζήο ηνπ, ζπκθώλεζε πξόζθαηα κε 

ηελ Αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο νπέδ ηε δηάζεζε από ηε δεύηεξε 

βηνκεραληθώλ γαηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γηώξπγαο, κε ζθνπό ηελ εθεί επελδπηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θνηλνπξαθηηθήο εηαηξείαο ησλ δύν πιεπξώλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

επέθηαζεο. εκεησηένλ όηη ηα έξγα επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα Ain Sokhna πινπνηνύληαη από 

επελδπηηθή θνηλνπξαμία ηεο DP World κε ηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ, ζηελ νπνία ε 

δεύηεξε ζπκκεηέρεη κε πιεηνςεθηθό κεξίδην (51%). Δπηπιένλ, ζπκθσλήζεθε κεηαμύ ησλ δύν 

πιεπξώλ ε νξηζηηθνπνίεζε, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ησλ ηερληθώλ κειεηώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο σο άλσ επέλδπζεο.  

ύκθσλα εμάιινπ κε ηελ DP World, ηα έξγα επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα ηεο Ain Sokhna, θαη’ 

εθηίκεζε επελδπηηθνύ θόζηνπο ύςνπο $520 εθαη., αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην 

ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

έρεη επελδύζεη ε DP World ζηελ Αίγππην ζε $1,6 δηζ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, πνζνζηό 

40% ησλ αλσηέξσ επελδύζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή δεύηεξνπ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ζην ιηκέλα 

ρξεκαηνδνηείηαη από ηξάπεδεο, ελώ ην ππόινηπν απηνρξεκαηνδνηείηαη. εκεηώλεηαη όηη ν 

δεύηεξνο ηεξκαηηθόο ζηαζκόο αλακέλεηαη λα δηπιαζηάζεη ηε δπλακηθόηεηα ηνπ ιηκέλα ηεο 

Ain Sokhna ζηα 1,75 εθαη. εκπνξεπκαηνθηβώηηα εηεζίσο, έλαληη 970 ρηι. 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζήκεξα.  

 

Νέν ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο πξν ηεο άθημεο θνξηίσλ γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Maait ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πξόθεηηαη ζύληνκα λα ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζηα αηγππηηαθά 

ηεισλεία πεξηζζόηεξν αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εηζεξρόκελα θνξηία, πξνηνύ 

απηά αθηρζνύλ ζηα ιηκάληα ηεο ρώξαο. πγθεθξηκέλα, ν θ. Maait αλέθεξε όηη νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο ζα ππνρξεσζνύλ λα εθαξκόζνπλ ην -θαλαδηθήο έκπλεπζεο- ζύζηεκα “Advance 

Commercial Information” (ACI), ην νπνίν μεθίλεζε λα εθαξκόδεηαη από ηηο θαλαδηθέο 

ζπλνξηαθέο Αξρέο ην 2004, κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πξόιεςε ελδερόκελσλ θηλδύλσλ 

πγεηνλνκηθήο θύζεσο, ή αζθάιεηαο, από εηζεξρόκελα εκπνξεπκαηηθά θνξηία.   

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Πξνβιέςεηο γηα πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 2020 

ε δεκνζηεπζείζεο –ζην ηέινο Ννεκβξίνπ- πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό ζηηο ρώξεο Μ. 

Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2020, ν όκηινο Colliers International επηζεκαίλεη όηη 

νη πεξηνρέο πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα ην Κάηξν, ην Sharm 

El Sheikh, ε Hurghada, θαη ε Αιεμάλδξεηα, αλακέλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνύο έηνπο 

λα εκθαλίζνπλ άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζόδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά 

8%, 13%, 11% θαη 9% αληίζηνηρα, ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

Colliers, γηα ην έηνο 2020 ηα πνζνζηά πιεξόηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ 

ην 81% γηα ην Κάηξν, ην 64% γηα ην Sharm El Sheikh, ην 70% γηα ηε Hurghada θαη ην 84% 

γηα ηελ Αιεμάλδξεηα.  
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Πιεζηάδεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο  

ηνπ λένπ αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ Καΐξνπ 

ύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ ππεπζύλνπ γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ έξγνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ λένπ κεγάινπ αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian 

Museum”), ζηξαηεγνύ Atef Motah, ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κνπζείνπ, έρεη νξηζηεί 

ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ. ύκθσλα κε ην ζηξαηεγό Motah, ε αλαθνίλσζε ηνπ αλαδόρνπ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο δηαζηήκαηνο 2 ½ κελώλ κεηά ηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία. ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ ππνςεθίσλ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κνπζείνπ κέρξη ζηηγκήο πεξηιακβάλνληαη πέληε 

θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθώλ, βξεηαληθώλ, ηηαιηθώλ, γαιιηθώλ θαη ακεξηθαληθώλ εηαηξεηώλ, 

θαζώο θαη κηα εκηξαηηλή εηαηξεία, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε αηνκηθή βάζε. εκεηώλεηαη όηη ν 

ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα δηαρεηξηζηεί ην λέν κνπζείν γηα δηάζηεκα κεηαμύ επηά θαη δέθα 

εηώλ.  

 

ΟΤΓΑΝ 

Υξνληθή παξάηαζε ζπκθσλίαο transit κεηαθνξάο πεηξειαίνπ κεηαμύ νπδάλ & Ν. 

νπδάλ 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, πξόζθαηα νη θπβεξλήζεηο ηνπ 

νπδάλ θαη ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ζπκθώλεζαλ λα παξαηείλνπλ ρξνληθά, έσο ην έηνο 2022, ηελ 

ηζρύ κεηαμύ ηνπο ζπκθσλίαο γηα transit κεηαθνξά πεηξειαίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα εμαγσγή 

από ην Νόηην νπδάλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζνπδαληθό ιηκέλα Port Sudan, ζηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα.    

Θπκίδνπκε όηη ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ είρε αλαθνηλώζεη όηη 

βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ γηα ην δηαθαλνληζκό 

εθθξεκνύο από πιεπξάο ηεο νθεηιήο. πγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, ε 

νπνία ππέγξαςε ην έηνο 2012 ζπκθσλία κε ην νπδάλ γηα θαηαβνιή πνζώλ ζπλνιηθνύ 

ύςνπο $3 δηζ. γηα ηελ απόζρηζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ από ην νπδάλ ην 2011, σο απνδεκίσζε 

γηα ην γεγνλόο όηη δηα ηεο απόζρηζεο απνζηεξνύζε ην νπδάλ από ην 70% ησλ πεηξειατθώλ 

ηνπ απνζεκάησλ –ηα νπνία βξίζθνληαη ζην Νόηην νπδάλ- βιέπνληαο όηη δελ ζα κπνξέζεη 

λα απνπιεξώζεη ηελ ππνιεηπόκελε νθεηιή –ύςνπο $661 εθαη. ζύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό 

Σύπν- έσο ην Γεθέκβξην 2019, πνπ απνηειεί ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία κε βάζε ηε 

ζπκθσλία, πξνζπάζεζε –θαη από όηη θαίλεηαη πέηπρε- λα βξεη ελαιιαθηηθή ζπκβηβαζηηθή 

ιύζε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ. ύκθσλα κε ζρεηηθέο θπβεξλεηηθέο δειώζεηο, ν 

δηαθαλνληζκόο ηνπ πνζνύ ηεο σο άλσ εθθξεκνύζαο νθεηιήο, πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί κεηαμύ 

ησλ δύν πιεπξώλ, αξρήο γελνκέλεο από ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ.  


