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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (17-31/1/2020) 

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, ελδεθακήλνπ 2019 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην θαηά ην 

ελδεθάκελν Ηαλ.-Ννε. 2019 αλήιζε ζε €870,37 εθαη., κεησκέλε θαηά 20,5% ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €1,095 δηζ. Ζ ελ ιφγσ κείσζε 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αμίαο θαη ηεο πνζφηεηαο 

ησλ εμαγσγψλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -29,2% θαη -24,6%, 

αληίζηνηρα). εκεηψλεηαη φηη παξά ηελ ππνρψξεζή ηεο έλαληη ηνπ 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ελδεθακήλνπ 2019 εκθαλίζηεθε αλψηεξε ηεο αληίζηνηρεο πξνπέξζηλεο 

επίδνζεο, ελδεθακήλνπ 2017, πνπ βξηζθφηαλ ζηα €686,48 εθαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €801,71 εθαη., απμεκέλεο θαηά 33,8% 

έλαληη ηνπ ελδεθακήλνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €599 εθαη.  

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεθακήλνπ 2019, ε Αίγππηνο 

θαηαηάζζεηαη 12
ε
 κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, 

απνξξνθψληαο πνζνζηφ 2,8% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θαηαηάζζεηαη 16
ε
 κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,6% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.  

Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην ελδεθάκελν 2019, πνπ έθηαζε ηα €68,66 εθαη., 

παξνπζίαζε κηθξφ πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, κεησκέλν θαηά 86,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε €495,89 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο 

φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε ειαθξφηαηα κεησκέλνο θαηά 1,3%, ζηα €1,672 δηζ., έλαληη 

€1,694 δηζ. ην ελδεθάκελν 2018.  

Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε 

βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 37,9%), ζε κήια / αριάδηα / 

θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 59,2%), ζε ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402-αχμεζε 16,9%), ζε 

εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 326,9%), ζε ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα κε 

θανιίλε (Κ.Γ.4810-αχμεζε 103,2%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο 

(Κ.Γ.3924-αχμεζε 35,1%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνχηα (Κ.Γ.2008-αχμεζε 

94%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Γ.2401-αχμεζε 43,5%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα 

θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 3,4%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αχμεζε 

63,2%), ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηφκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Γ.8210-αχμεζε 119%), 

ζε θπγφθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421-αχμεζε 344,8%), ζε κέξε γηα εκβνινθφξνπο 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-αχμεζε 4,3%), ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο 

χιεο (Κ.Γ.3204-αχμεζε 5,9%), ζε είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ (Κ.Γ.3923-

αχμεζε 13,9%), ζε ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604-αχμεζε 

277,7%), ζε ζαιακεγνχο & ζθάθε αλαςπρήο (Κ.Γ.8903-αχμεζε 185%) θαη ζε ιηπάζκαηα 

αδσηνχρα, θσζθνξνχρα ή θαιηνχρα (Κ.Γ.3105-αχμεζε 76,4%). Σν ελδεθάκελν 2019 

επαλεκθαλίζηεθαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζνγηειαίνπ (Κ.Γ.1507, αμία €1,1 εθαη., έλαληη 

κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην 2018), ελψ εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8407, αμία €1,12 εθαη.).  

Αληηζέησο, κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδψλ & αεξίνπ (ιάδηα απφ 

πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 κείσζε 29,2%, θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 κείσζε 18,7%, αέξηα 

πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 κείσζε 38,3%), ζείνπ (Κ.Γ.2503-κείσζε 66,9%), πιαηέσλ πξντφλησλ 

έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 24,8%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ & 

θαισδίσλ (Κ.Γ.8544-κείσζε 55,9%), βηβιίσλ, θπιιαδίσλ & παξφκνησλ εληχπσλ (Κ.Γ.4901-

κείσζε 1,9%), θνινθσλίσλ & ξεηηληθψλ νμέσλ (Κ.Γ.3806-κείσζε 9,6%) θαη κεξψλ & 

εμαξηεκάησλ γηα ειθπζηήξεο θαη νρήκαηα (Κ.Γ.8708-κείσζε 7,9%). 

Απφ πιεπξάο πνζνηήησλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, απμήζεηο 

ζεκεηψζεθαλ ζην βακβάθη (Κ.Γ.5201, +48,1%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808, 

+57,3%), ζηα ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402, +11,9%), ζηα εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα 
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(Κ.Γ.3808, +265%), ζην ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, +123,8%), ζηα 

πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924, +32,7%), ζηα 

παξαζθεπάζκαηα θαξπψλ & θξνχησλ (Κ.Γ.2008, +102,1%), ζηα αθαηέξγαζηα θαπλά 

(Κ.Γ.2401, +58,4%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106, +58,8%), ζηηο θξάνπιεο, 

ζκένπξα, βαηφκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Γ.0810, +76,3) θαη ζηηο θπγφθεληξεο κεραλέο 

& ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421, +405,8%). Μεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο 

ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -24,6%), θνθ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2713, -17,4%), αεξίσλ 

πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, -27,5%), βεξίθνθσλ, θεξαζηψλ, ξνδάθηλσλ, δακάζθελσλ (Κ.Γ.0809,  

-7,6%), ζείνπ (Κ.Γ. 2503, -45,9%) θαη πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα 

(Κ.Γ.7210, -25,2%). 

Όζνλ αθνξά ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα, σο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ην 

ελδεθάκελν 2019 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα νξπθηά 

(Κ.Γ.2709, αμία €427,65 εθαη., αχμεζε 6,7%), ηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα 

νξπθηά (Κ.Γ.2710, αμία €128,21 εθαη., αχμεζε 1.017,1%), νη παηάηεο (Κ.Γ.0701, αμία 

€50,28 εθαη., αχμεζε 187,9%), ηα νξπθηά ή αδσηνχρα ιηπάζκαηα (Κ.Γ.3102, αμία €44,1 

εθαη., αχμεζε 6,3%), ηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, αμία €33,85 εθαη., αχμεζε 386,3%), νη 

άθπθιεο αιθνφιεο & ηα παξάγσγά ηνπο (Κ.Γ.2905, αμία €15,05 εθαη., κείσζε 53,7%), ηα 

πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Γ.3901, αμία €14,36 εθαη., αχμεζε 36,6%), νη πνιπαθεηάιεο, 

ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα (Κ.Γ.3907, αμία €8,41 εθαη., αχμεζε 622,8%), ε 

θαπζηηθή ζφδα, ε θαπζηηθή πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ λαηξίνπ (Κ.Γ.2815, αμία €6,99 

εθαη., αχμεζε 34,9%), ην ραξηί θαζαξηφηεηαο (Κ.Γ.4803, αμία €6,38 εθαη., αχμεζε 16,2%) 

θαη ηα θξεκκχδηα / ζθφξδα /πξάζα (Κ.Γ.0703, αμία €4,01 εθαη., αχμεζε 2.127,8%).  

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020/21 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε κε ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), φπσο 

απηνί απνηππψλνληαη ζε ζηνηρεία πεγψλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 6,4% ην έηνο 2020/21, έλαληη 6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη 

ζε πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, ζε 6,2%, 

έλαληη 7,2% πνπ αλαθέξεη ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2020/21 ζα πξνβιέπεη επίζεο κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαηά 6,5% ζε εηήζηα βάζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο αλαινγίαο ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ 

ρξένπο πξνο ΑΔΠ, ζην 80%. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά 33%, θζάλνληαο ην 

επίπεδν ησλ EGP176 δηζ. πεξίπνπ. εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξφθεηηαη λα 

δεκνζηεχζεη ην πξνθαηαξηηθφ ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο θάπνηα ζηηγκή έσο ην Μάξηην 2020.      

 

Δθηηκήζεηο Τπ. Οηθνλνκηθώλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ, ε αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην 83% ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), ζε ζεκαληηθά θαηψηεξα επίπεδα ηεο 

αξρηθά ζηνρεπζείζαο (ζην 89% ηνπ ΑΔΠ). Ο θ. Maait αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ ειαθξφηαηε 

δηεχξπλζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ. 2019), ζε 0,5% έλαληη 0,4% ην έηνο 2018/19, 

θαζψο θαη ζην ζηφρν επίηεπμεο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ 

θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Ωζηφζν, ν θ. Maait παξαδέρζεθε φηη θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα απμήζεθε σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε 3,8%, έλαληη 3,6% ην έηνο 2018/19, απνδίδνληαο ηελ ελ ιφγσ αχμεζε 

θπξίσο ζε απμεκέλεο πιεξσκέο ηφθσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2019. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλαθέξζεθε ζε χςνο δεκνζίσλ 
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εζφδσλ ηεο ηάμεσο ησλ EGP304 δηζ. θαηά ην πξψην εμάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

θαζψο θαη ζε πξνσζνχκελα απφ ηελ θπβέξλεζε λέα θίλεηξα θέηνο πξνο ηε βηνκεραλία, πνπ 

ζα πεξηιακβάλνπλ απαιιαγέο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ (ι.ρ. ραξηνπνηίαο) απφ ην ΦΠΑ ζε 

αγνξέο πξψησλ πιψλ, πξφζζεηεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο θαη πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

δηάζεζεο θαπζίκσλ απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεη 

ξπζκφ αλάπηπμεο κεηαμχ 5,8% θαη 5,9% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο.     

 

ηα $109,36 δηζ. ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 

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

επηεκβξίνπ 2019 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, 2019/20), ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 0,6% έλαληη 

ηνπ ηέινπο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ (Μαξ.-Ηνπλ. 2019) θαη αλήιζε ζε $109,36 δηζ., 

έλαληη $108,7 δηζ. ηνλ Ηνχλην. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ 

ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 αθνξνχζε ρξένο ηεο θπβέξλεζεο ($58,86 δηζ.), ελψ αθνινχζεζε 

ην ρξένο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ($27,68 δηζ.), ην ρξένο ησλ ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ($9,2 δηο) θαη ην ρξένο άιισλ θνξέσλ ($13,62 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην καθξνπξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλαινγνχζε ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ 2019 ζε πνζνζηφ 89,9% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη αλήιζε ζε 

$98,33 δηζ., ελψ ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 

ζην επίπεδν ησλ $11,03 δηζ. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηεο 

ρψξαο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 ζε πνζνζηφ 34,4% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 36% 

ηνλ Ηνχλην. 

 

ην επίπεδν ησλ EGP4,186 ηξηζ. ην εζσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ (9.2019)  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), 

ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-επη. 2019) κεηψζεθε θαηά 2,4% ζε ηξηκεληαία βάζε θαη αλήιζε 

ζε επίπεδν EGP4,186 ηξηζ. ($270 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP4,289 ηξηζ. ζην 

ηέινο Ηνπλίνπ. Σν εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 

αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 66,8%  ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 80,6% ζην ηέινο Ηνπλίνπ. Σν 

ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ζε EGP3,66 

ηξηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 87,4% ηνπ ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, κεησκέλν θαηά 

EGP72,7 δηζ. (1,9%) έλαληη ηνπ ηέινπο Ηνπλίνπ 2019.      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Αίγππηνο θνξπθαίνο πξννξηζκόο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο EBRD 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, ε Αίγππηνο απνηέιεζε θαη ην 

2019 –γηα δεχηεξε δηαδνρηθή ρξνληά- καθξάλ ηνλ θνξπθαίν επελδπηηθφ πξννξηζκφ γηα ηα 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο 

(EBRD), κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ΝΑ Μεζνγείνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

Αίγππηνο απνξξφθεζε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο €1,26 δηζ. ην 2019, έλαληη ζπλνιηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο EBRD πξνο ηελ πεξηνρή ηεο ηάμεσο ησλ €1,8 δηζ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο 

ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην ην 2019 αθνξνχζαλ 26 αλαπηπμηαθά projects, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ «πξάζηλε» αλάπηπμε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ηεο ρψξαο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο.   

 

Δθηηκήζεηο ησλ ΗΔ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

Με βάζε πξφζθαηε έθζεζε ησλ ΖΔ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο πξννπηηθέο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο γηα ην 2020 “(United Nations‟ 2020 World Economic Situation and Prospects 

Report”), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα ην ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη ζε 

5,8% -εθ ησλ πςειφηεξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Β. Αθξηθήο- ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

ηξνθνδνηεζεί θπξίσο απφ ηελ αλαθάκπηνπζα εγρψξηα δήηεζε θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ 

πηέζεσλ πνπ δέρζεθε ηα πξνεγνχκελα έηε ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, θαηά 

ηα ΖΔ, νη πξνζδνθίεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
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βειηηνχκελε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηνπ θξάηνπο, ηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο θαη ηα πςειά επίπεδα ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ πξννπηηθψλ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία. Πάλησο, 

ζηελ έθζεζή ηνπο ηα ΖΔ δελ παξαιείπνπλ λα επηζεκάλνπλ σο παξάγνληα πξνβιεκαηηζκνχ, 

ην ζρεηηθά πςειφ ρξένο ηεο ρψξαο θαη ηε βησζηκφηεηα απηνχ ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα.     

 

Τςειόβαζκε αηγππηηαθή εθπξνζώπεζε ζηελ επελδπηηθή ζύλνδν θνξπθήο Βξεηαλίαο-

Αθξηθήο ζην Λνλδίλν 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε εθηεηακέλα κε ηελ 

πςειφβαζκε εθπξνζψπεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζηελ επελδπηηθή ζχλνδν θνξπθήο 

κεηαμχ Βξεηαλίαο θαη αθξηθαληθψλ θξαηψλ (“UK-Africa Investment Summit”) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζην Λνλδίλν, ζην δηάζηεκα 20-22/1, θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

αηγππηηαθήο ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ ζχλνδν. πγθεθξηκέλα, ηεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο 

εγήζεθε ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi, ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο Τπνπξγνχο Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea, Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Al Mashat, αιιά θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ θ. Zaki. 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζηε ζχλνδν κεηείραλ αθφκε 15 εγέηεο θξαηψλ θαη πάλσ 

απφ 2.000 ζχλεδξνη, πεξηιακβαλνκέλσλ ππνπξγηθψλ αληηπξνζσπεηψλ απφ αθξηθαληθά θξάηε, 

εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε Βξεηαλία θαη ηελ Αθξηθή, θαζψο θαη πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν θ. Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ην 

Βξεηαλφ Π/Θ θ. Johnson, θαζψο θαη ηνλ Πξίγθηπα William, θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ 

ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

δεζκψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο δχν ρψξεο. Δπηπξφζζεηα, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ηφληζε ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ (ν νπνίνο ζε ιίγν θαηξφ παξαδίδεη ηελ πξνεδξία ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζην Ννηηναθξηθαλφ Πξφεδξν), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζηε 

ζχλνδν, φηη «ε Αίγππηνο επηζπκεί ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηεο Αθξηθήο 

θαη ηεο Βξεηαλίαο». Ο εγρψξηνο Σχπνο αλαθέξζεθε αθφκε ζε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε 

κεηαμχ ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Al Mashat θαη ηνπ Βξεηαλνχ 

Τπνπξγνχ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα Γηεζλνχο Αλάπηπμεο, θ. Sharma, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθνχ “partenariat” κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην κε θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο £24 εθαη. γηα πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηε 

ρψξα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο θηιφδνμεο 

αλαπηπμηαθήο αηδέληαο ηεο θπβέξλεζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2030. 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζεηξά επηρεηξεκαηηψλ θαη 

επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ ζπλάθζεθαλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βξεηαλίαο, κε 

ζεκαληηθφηεξε εθείλε ηεο ππνγξαθήο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ κεγάινπ δηεζλνχο 

–βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ- επελδπηηθνχ νκίινπ Actis θαη ηνπ λενζχζηαηνπ αηγππηηαθνχ 

θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SFE) –παξνπζία ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed- κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηνλ πξψην επελδχζεσλ 

ζε πνιπάξηζκα αλαπηπμηαθά projects ζηελ Αίγππην, κε θεθάιαηα εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο £3 δηζ., κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο (ηδηαίηεξα αλαλεψζηκσλ πεγψλ), 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ, πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Θπκίδνπκε φηη ν φκηινο Actis ζπγθαηαιέγεηαη 

κεηαμχ ησλ έμη δηεζλψλ επελδπηηθψλ νκίισλ πνπ δηεθδηθνχλ κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 70% ησλ 

ηξηψλ λέσλ ζεξκηθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ έρεη 

θαηαζθεπάζεη ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ 

Orascom Construction & Elsewedy Electric, ζηηο πεξηνρέο Burullus, Beni Suef θαη λέαο 

δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, νη νπνίεο εγθαηληάζηεθαλ ηνλ Ηνχιην 2018. 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ βξεηαληθνχ 

θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ CDC θαη ηεο κεγαιχηεξεο αηγππηηαθήο 

ηδησηηθήο ηξάπεδαο, Commercial International Bank (CIB), γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ πξψην 

δαλεηαθψλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ (“Tier 2 capital financing”), κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο 
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νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ projects 

αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ν κεγάινο, βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο 

θαξκαθεπηηθφο φκηινο GlaxoSmithKline (GSK) ππέγξαςε ζπκθσλία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο £5 εθαη. πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζεη δχν 

παξαγσγηθέο ηνπ κνλάδεο ζηελ Αίγππην, ζηηο πεξηνρέο Salam θαη Γθίδα, ζηα πεξίρσξα ηνπ 

Καΐξνπ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε αλαθνίλσζε –ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ- 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ βξεηαληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ -πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αθξηθή- 

Globeleq λα πξνβεί ζε ζεηξά επελδχζεσλ θαη εμαγνξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

ηεο Αηγχπηνπ, επελδχνληαο –δπλεηηθά- θεθάιαηα χςνπο άλσ ησλ $400 εθαη. Σέινο, ν 

βξεηαληθφο ιηαλεκπνξηθφο φκηινο MATALAN αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλνίμεη πεξί 

ηα 20 θαηαζηήκαηα εηδψλ κφδαο αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα, ζην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο 

πεληαεηίαο, επελδχνληαο θεθάιαηα χςνπο £25 εθαη.   

 

Η Αίγππηνο κεγαιύηεξνο απνδέθηεο μέλσλ επελδύζεσλ ζηελ Αθξηθή (UNCTAD) 

χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε ηεο UNCTAD (UN Conference on Trade & 

Development) ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ξνέο (“Global 

Investment Trends Monitor”), ε Αίγππηνο εμαθνινπζεί λα είλαη ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή θαηά ην έηνο 2019, κε ηηο εηζεξρφκελεο επελδπηηθέο 

ξνέο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 5% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $8,5 δηζ. Καηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο UNCTAD, νη ζπλεπείο πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο λα πινπνηήζεη δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ. Ζ UNCTAD 

επηζεκαίλεη σζηφζν πσο πξνο ην παξφλ, νη εηζεξρφκελεο επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ.  

 

Παξνπζία Αηγύπηνπ ζην θεηηλό Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ηνπ Νηαβόο 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία δχν 

Αηγππηίσλ Τπνπξγψλ ζηε θεηηλή έθδνζε ηνπ εηήζηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ηνπ 

Νηαβφο, πνπ έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα 21-24 Ηαλνπαξίνπ. πγθεθξηκέλα, ζην θεηηλφ Φφξνπκ 

είραλ παξνπζία ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

θα Al Mashat. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ζε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζην πεξηζψξην ηνπ Φφξνπκ ε θα Al Mashat κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θ. Chakrabarti, θαζψο θαη ζε ζπλάληεζή 

ηεο κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο Google, αξκφδην γηα θπβεξλεηηθέο ζρέζεηο, θ. Bhatia, 

επηζεκαίλνληαο φηη κε ακθφηεξνπο ζπδεηήζεθαλ νη πξννπηηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

/ επελδπηηθψλ ηνπο ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο 

θαο Al Mashat, ην ηξέρνλ χςνο ησλ αλαπηπμηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο EBRD ζηελ Αίγππην 

αλέξρεηαη ζε €5,3 δηζ., πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 99 projects ζηνπο θιάδνπο κεηαθνξψλ, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη χδξεπζεο / 

απνρέηεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο αλαθεξχρζεθε ην 2019 ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ ηελ EBRD, απνξξνθψληαο θεθάιαηα €1,26 δηζ. πξνο πινπνίεζε 

26 αλαπηπμηαθψλ έξγσλ.      

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ζπλαληήζεηο ηεο Τπνπξγνχ Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο ηφζν κε ην γεληθφ δηεπζπληή ηνπ ILO θ. Ryder, κε αληηθείκελν ηελ εμεχξεζε 

ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα λένπο, φζν θαη κε ηνλ 

πξφεδξν ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB) θ. Al-Hajjar, απφ θνηλνχ κε ηνλ Τπνπξγφ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο αλάπηπμε 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο λεαληθήο απαζρφιεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ. Σα 

αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ φηη, ζε ζρεηηθή ηνπ δήισζε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Φφξνπκ ζην Νηαβφο, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ηεο 

Αηγχπηνπ έρεη πξφζθαηα απνπιεξψζεη πξφζζεην κέξνο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο πξνο 

δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ ηξέρνλ χςνο απηψλ λα αλέξρεηαη 

πιένλ ζε $200 εθαη., έλαληη $900 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2019. 

Σέινο, ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ζε ζρεδηαδφκελε επίζθεςε ζηελ Αίγππην 

θιηκαθίνπ ζηειερψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηεο EBRD θαη ηεο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο 
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ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), κε ηελ επσλπκία “Global Infrastructure 

Hub” (GI Hub), κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε 

αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ ζηε ρψξα. Παξεκπηπηφλησο, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλαθέξζεθε ζε πξφζθαηε –ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ- επίζθεςε θιηκαθίνπ κειψλ ηνπ Γ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ην 2014, θαη ζηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ απηά είραλ κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο Τπνπξγνχο ηεο 

θπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ επηζεψξεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

πλεξγαζία Αηγύπηνπ-ΓΝΣ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξηεηνύο ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer ζην 

ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνζέθεξε ζηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ηε δπλαηφηεηα λα απνιάβεη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ην Σακείν, 

κεηά ηελ εθπλνή ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηα ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ., ζην 

ηέινο ηνπ 2019, σζηφζν ε θπβέξλεζε αξλήζεθε ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε. Παξάιιεια, ν θ. 

Amer εμέθξαζε ηελ εθηίκεζε φηη ε αηγππηηαθή ιίξα πξφθεηηαη λα αλαηηκεζεί πεξαηηέξσ 

έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηε δήισζε ηεο λέαο επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ γηα 

ηελ Αίγππην, θαο Ramakrishnan, «ε Αίγππηνο δελ έρεη ηδηαίηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο 

θαηά ηελ παξνχζα θάζε θαη δελ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν». Ζ θα 

Ramakrishnan ζπκπιήξσζε φηη «ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζε 

ηζηνξηθά πςειά επίπεδα» θαη φηη «ε Αίγππηνο δηαζέηεη πιήξε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίσλ», θαζψο θαη φηη «ην Σακείν είλαη πάληνηε έηνηκν λα ζηεξίμεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

αηδέληα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ έιεμε ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην». 

 

ηελ 106
ε
 ζέζε παγθνζκίσο ε Αίγππηνο ζηελ θαηάηαμε ηεο Transparency International 

Ζ Αίγππηνο θαηεηάγε ζηελ 106
ε
 ζέζε κεηαμχ 180 ρσξψλ ζηε δηεζλή θαηάηαμε ηνπ 

νξγαληζκνχ Transparency International αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ην 2019 (Corruption Perception Index), βειηηψλνληαο θαηά κία ζέζε ηελ 

θαηάηαμή ηεο έλαληη ηνπ 2018. Ζ Αίγππηνο δηαηήξεζε ηελ ίδηα βαζκνινγία κε ην 2018, 

ζπγθεληξψλνληαο 35 κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κέηξην επίπεδν δηαθζνξάο. εκεηψλεηαη 

φηη ν δείθηεο ηεο Transparency International κεηξά ην επίπεδν δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα 

ησλ ρσξψλ, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη επηρεηξεκαηίεο. Πιένλ 

«θαζαξή» απφ δηαθζνξά ρψξα αλαθεξχρζεθε ην 2019 ε Γαλία κε 87 κνλάδεο, ελψ ε ρψξα κε 

ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα δηαθζνξάο ήηαλ ε νκαιία, ζπγθεληξψλνληαο 9 κνλάδεο. 

 

Καηαιεθηηθόο γύξνο ζπλνκηιηώλ γηα ην αηζηνπηθό θξάγκα ζηελ Οπάζηγθηνλ 

Σν ηεηξαήκεξν 28-31/1 δηεμήρζε ζηελ Οπάζηγθηνλ ν θαηαιεθηηθφο γχξνο ηξηκεξψλ 

ζπλνκηιηψλ Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε νξηζηηθήο ιχζεο ζην δήηεκα 

ηεο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ 

πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο (GERD). Σνπ γχξνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ είραλ πξνεγεζεί ηξηκεξείο 

ηερληθέο ζπλνκηιίεο ζην Υαξηνχκ, ζηηο νπνίεο είρε επηηεπρζεί ε θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

ζπκθσλίαο κε ζχγθιεζε απφςεσλ ζε νξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα κεηαμχ ησλ κεξψλ. Καηά 

ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην γχξν ζπλνκηιηψλ ηεο Οπάζηγθηνλ επεηεχρζε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ επί φισλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ πξφηεξεο δηαθσλίαο ηνπο, 

ηφζν φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, φζν θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο απηνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο 

ππήξμε ε κφλε εθ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ πνπ κνλφγξαςε πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην ζπκθσλίαο, ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία πνπ έγηλαλ απνδεθηά απφ ηηο ηξεηο ρψξεο. Πάλησο, ηα 

δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαη θπξίσο ζε αλαθνηλσζέληα ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ πνπ κεηείρε ζηηο ζπλνκηιίεο σο παξαηεξεηήο, δελ παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο σο 

πξνο ηνπο αθξηβείο φξνπο θαη κεραληζκνχο γηα ηελ πιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο 
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πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ. Ωο επφκελν βήκα 

αλακέλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ησλ 

αξκφδησλ Τπνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζε λέα ζπλάληεζή ηνπο ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, κε πξννπηηθή ε ζπκθσλία λα ππνγξαθεί νξηζηηθά έσο ην ηέινο ηνπ κήλα.      

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ επαλαϋπνινγίδεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ πξνέβε πξφζθαηα ζε αλαζεψξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) πνπ εηζέξεπζαλ ζηε ρψξα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2018/19, κε απνηέιεζκα λα «εθηηλαρζεί» ε αμία ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζην επίπεδν ησλ 

$8,24 δηζ., έλαληη αξρηθήο πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο ζηα $5,9 δηζ. χκθσλα κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ε UNCTAD ήηαλ εθείλε πνπ ζπλέδξακε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηνλ 

επαλαυπνινγηζκφ ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ, δηα ηεο ππφδεημεο λέαο κεζνδνινγίαο πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επελδπηηθά ζηε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα αλαζεσξεζνχλ 

πξνο ηα άλσ νη εηζεξρφκελεο επελδχζεηο, ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ, νη θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ αλήιζαλ ην έηνο 

2018/19 ζε $8,24 δηζ., απμεκέλεο θαηά 6,7% έλαληη ηνπ έηνπο 2017/18. Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο 

ΑΞΔ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθαλ εμάιινπ –κε ηε λέα κεζνδνινγία- απμεκέλεο θαηά 24,5% 

έλαληη ηνπ 2017/18, αλεξρφκελεο ζε $16,39 δηζ., κε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ($9,95 δηζ.) θαη δε ηε Βξεηαλία ($6,42 δηζ.) θαη ην Βέιγην ($2,26 

δηζ.). Σηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ, κε επελδχζεηο χςνπο $1,57 δηο θαη ηα ΖΑΔ, 

κε επελδχζεηο χςνπο $1,1 δηζ. ζηελ Αίγππην ην έηνο 2018/19. 

Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, νη θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

θαηά ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) αλήιζαλ ζε $2,35 δηζ., 

απμεκέλεο θαηά 66,2% έλαληη ηνπ έηνπο 2018/19, κε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο λα αλέξρνληαη ζε 

$4,26 δηζ. (+32,5%) θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

($2,46 δηζ.). 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

πλέρηζε ηεο αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

Έσο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή ιίξα ζπλέρηζε ηελ πνξεία αλαηίκεζήο ηεο έλαληη ηνπ 

δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο 30/1 ηηο 15,75 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 15,97 

ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θηλείηαη ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδά ηεο απφ ην Φεβξνπάξην 2017, έρνληαο ελ ησ κεηαμχ αγγίμεη θαη ρακειφηεξν επίπεδν 

(15,72 ιίξεο / δνιιάξην ζηηο 26/1). Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, βαζηθφ ξφιν ζηελ 

πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο δηαδξακάηηζε ε απμεκέλε εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο ζηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, θαζψο θαη ην απμεκέλν επίπεδν μέλσλ 

επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θεθαιαίσλ. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2019 

ζε πιεζίνλ ησλ $22 δηζ. (ζεκ.: κάιινλ ππεξβνιηθά αηζηφδνμε εθηίκεζε). 

 

Η Bank Audi ζηόρνο εμαγνξάο από εκηξαηηλή ηξάπεδα 

Πξνο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ελδηαθέξνλ ηξηψλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, δχν απφ ηα ΖΑΔ (First Abu Dhabi Bank & Emirates 

NBD) θαη ελφο απφ ην Κνπβέηη (National Bank of Kuwait) λα εμαγνξάζνπλ ηε κνλάδα ηεο 

ιηβαληθήο ηξάπεδαο Bank Audi ζηελ Αίγππην. Καηά ηα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε Bank Audi εξεπλά εδψ θαη ιίγν θαηξφ ηηο δπλαηφηεηεο εμφδνπ ηεο απφ ηελ 

αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά, εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ 

πιήηηεη ην Λίβαλν. εκεηψλεηαη φηη ε Bank Audi βξηζθφηαλ απφ ην πεξαζκέλν έηνο ζε 

δηαδηθαζία εμαγνξάο ηεο εδψ κνλάδαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο (NBG Egypt), ε νπνία 

δελ έρεη αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη βέβαην πψο ζα θαηαιήμεη ε σο 

άλσ πξνζπάζεηα εμαγνξάο.  
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Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε εκηξαηηλή ηξάπεδα First Abu Dhabi Bank έρεη ήδε 

μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο γηα ηελ εμαγνξά ηεο αηγππηηαθήο κνλάδαο ηεο ιηβαληθήο ηξάπεδαο. Σηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ ελέθξηλε ηε δηεμαγσγή 

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο 

Bank Audi ζηελ Αίγππην απφ ηνλ φκηιν First Abu Dhabi Bank, πξνηνχ ν δεχηεξνο πξνβεί ζε 

εμαγνξά απηήο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG 

Hermes έρεη αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Bank Audi, φζνλ 

αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. 

 

Moody’s: ηαζεξό θαη κε πςειά επίπεδα ξεπζηόηεηαο ην αηγππηηαθό ηξαπεδηθό 

ζύζηεκα 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κππξαίνπ, Senior Vice President Financial 

Institutions Group ζην δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ην 

αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζηεί θαηά ην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ 12-18 κελψλ, ελ κέζσ πςειψλ επηπέδσλ 

ξεπζηφηεηαο θαη ηζρπξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα απμήζεη ηελ εγρψξηα δήηεζε γηα 

πηζηψζεηο. Καηά ηνλ θ. Κππξαίν, ηα ζρεηηθά ρακειφηεξα ηξέρνληα εγρψξηα επίπεδα ησλ 

επηηνθίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

γηα ρακειφηνθε ρξεκαηνδφηεζε θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο ε βηνκεραλία, ν ηνπξηζκφο θαη 

ε αγνξά θαηνηθηψλ, αλακέλεηαη λα δψζνπλ ηζρπξή ψζεζε ζηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ απφ ηνλ 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα, νη νπνίεο εθηηκάηαη πσο ζα απμεζνχλ θέηνο θαηά 12% έσο 15%. Ο 

θ. Κππξαίνο ζπκπιήξσζε φηη νη αηγππηηαθέο ηξάπεδεο δηαηεξνχλ ζηαζεξά θαιή πξφζβαζε ζε 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε θαηαζέζεηο, θαη ζπλεπψο δηαζέηνπλ πςειά 

επίπεδα ξεπζηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζε εγρψξην λφκηζκα. Φπζηθά, ν νίθνο Moody‟s ζηηο 

αλαιχζεηο ηνπ δελ παξαιείπεη λα ηνλίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηεο Αηγχπηνπ νξηζκέλνη εζσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο ηα πςειά επίπεδα εγρψξηαο 

γξαθεηνθξαηίαο, αιιά θαη εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο. 

 

Η FRA ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο ηδησηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ ηίηισλ 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) ηξνπνπνίεζε 

πξφζθαηα ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο (“private placement”) ηίηισλ 

ζην Υξεκαηηζηήξην, εμαιείθνληαο ηα ειάρηζηα πνζά πνπ απαηηνχλην πξνθεηκέλνπ θάπνην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα κπνξεί λα εμαγνξάζεη κεηνρέο κέζσ ηέηνησλ ηνπνζεηήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο πξφζθαηα ηξνπνπνηεκέλνπο θαλφλεο, νη κελ ηδηψηεο κε πςειφ 

επίπεδν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ αμία 

ειαρίζηνπ χςνπο EGP1 εθαη. πξνθεηκέλνπ λα εμαγνξάζνπλ ειάρηζην κεξίδην 0,5% ησλ 

κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ “private placement” (ζεκ. ε πξνυπφζεζε ηνπ ειαρίζηνπ 

κεξηδίνπ 0,5% παξακέλεη), νη δε ζεζκηθνί επελδπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ αμία ειαρίζηνπ χςνπο EGP10 εθαη. πξνθεηκέλνπ λα 

εμαγνξάζνπλ ειάρηζην κεξίδην 1% ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ “private placement” 

(ζεκ. ε πξνυπφζεζε ηνπ ειαρίζηνπ κεξηδίνπ 1% παξακέλεη).     

 

Οινθιεξώζεθε ην 1
ν
 ζθέινο roadshow γηα ηδησηηθνπνίεζε ηεο Banque du Caire 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηαλνπαξίνπ, νινθιεξψζεθε πξφζθαηα ην 

πξψην ζθέινο θπβεξλεηηθνχ επελδπηηθνχ roadshow κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ 

επελδπηψλ ελ φςεη ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO) κεηνρψλ ηεο θξαηηθήο ηξάπεδαο 

Banque du Caire ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο απηήο, δηα ηεο δηάζεζεο κεξηδίνπ 49% ησλ κεηνρψλ 

ηεο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πςειφ επίπεδν επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

δηαπηζηψζεθε κεηαμχ κεγάισλ επελδπηηθψλ ηακείσλ ζην Λνλδίλν, ζην Νηνπκπάη θαη ην 

Άκπνπ Νηάκπη. Καηά ηελ παξνχζα θάζε πξνεηνηκάδεηαη ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ roadshow, 

ην νπνίν ζα ιάβεη ρψξα ην Φεβξνπάξην, πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζεη επελδπηηθφ 
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ελδηαθέξνλ απφ ηηο ΖΠΑ (Ν. Τφξθε θαη Βνζηψλε). χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε –

αξθεηέο θνξέο αλαβιεζείζα- εηζαγσγή κεηνρψλ ηεο Banque du Caire ζην Υξεκαηηζηήξην 

εθηηκάηαη πσο ζα ιάβεη ηειηθά ρψξα έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ, ή ην αξγφηεξν ζηελ 

αξρή ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο. 

 

ε EGP254,3 δηζ. ηα αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα εηο ρείξαο επελδπηώλ ην Γεθέκβξην 

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

ζπλνιηθή αμία ησλ εγρσξίσο εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ 

βξίζθνληαη εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλέξρεηαη –ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019- ζε 

EGP254,3 δηζ. ($16,15 δηζ.), έλαληη EGP249,26 ηξηζ. ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2019, 

θαηαγξάθνληαο κεληαία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2%. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο CBE έξρνληαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην χςνο μέλσλ επελδχζεσλ ζε αηγππηηαθά 

έληνθα γξακκάηηα ηεο ηάμεσο ησλ $22 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, πνπ είρε αλαθνηλψζεη ν 

Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα επηζήκαλε επίζεο φηη ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ εηο ρείξαο επελδπηψλ 

(εγρψξησλ & μέλσλ) αλήιζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζε EGP1,512 ηξηζ., έλαληη 

EGP1,47 ηξηζ. ην Ννέκβξην. 

 

Διαθξά πηώζε ησλ ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ ην δηάζηεκα Ινπι.-Ννε. 2019 (Κεληξηθή 

Σξάπεδα) 

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

ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε 

EGP1,84 ηξηζ., ειαθξά κεησκέλεο (θαηά EGP13,3 δηζ. ή 0,72%) έλαληη ηνπ ηέινπο Ηνπιίνπ. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα απέδσζε ηελ αλσηέξσ ειαθξφηαηε πηψζε ησλ ρνξεγήζεσλ ζηε 

κείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ πξνο θξαηηθνχο θνξείο, θαηά EGP56,1 δηζ. 

Αληίζηνηρα, νη ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά EGP42,8 

δηζ. ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ-Ννεκβξίνπ 2019. Σν 59,2% ησλ σο άλσ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε πνζνζηφ 32%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πνζνζηφ 

26,2%, ην εκπφξην πνζνζηφ 10,8%, ε γεσξγία πνζνζηφ 1,8%, ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 29,2%. 

 

Μηθξή αύμεζε ησλ εγρώξησλ ηδησηηθώλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ ην 11κελν 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη ζπλνιηθέο 

εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ ειαθξφηαηα 

απμεκέλεο θαηά 0,5% έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε EGP4,18 ηξηζ., έλαληη 

EGP4,16 ηξηζ. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο αλέξρνληαλ ζην 

ηέινο Ννεκβξίνπ 2019 ζε EGP612,57 δηζ., ελψ εθείλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε EGP3,57 

ηξηζ. εκεηψλεηαη φηη νη εγρψξηεο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα αλέξρνληαλ ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ 2019 ζε EGP3,44 ηξηζ., ελψ εθείλεο ζε ζπλάιιαγκα ζε EGP742,85 δηζ. Οη 

θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηζηνηρνχζαλ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2019 ζε 81,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ, ζε 84,4% ησλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ζην 69,5% ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Κνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία ζπκπξάμεσλ ΓΙΣ 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αηγππηηαθνχ 

θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ –απφ ην έηνο 2010- λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ), κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηαρχηεξε αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε 

ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, 

θ. Eissa, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα ηέηνησλ ζπκπξάμεσλ 

πξνο αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πγείαο. 
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Δπηπιένλ, ε λέα λνκνζεζία ηξνπνπνηεί ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ειάρηζηεο, πεληαεηνχο 

πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ κε ηε κέζνδν 

ΓΗΣ, ψζηε απηή λα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία επίζεκεο απνδνρήο ηνπ νινθιεξσζέληνο 

έξγνπ απφ ην θξάηνο. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ γηα έξγα ζπκπξάμεσλ ΓΗΣ, ελψ 

εηζάγεη λένπο κεραληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο θαη πξνζθνξέο γηα έξγα 

απηνβνχισο, ρσξίο λα έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ην θξάηνο. Δπηπιένλ, ζα επηηξέπεηαη ζην 

θξάηνο λα δηαπξαγκαηεχεηαη απ‟ επζείαο κε ζπγθεθξηκέλν, κνλαδηθφ ππνςήθην αλάδνρν 

ελφο έξγνπ κε ζχκπξαμε ΓΗΣ, ρσξίο λα πξνζθεχγεη ζε επαλαπξνθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Πέληε Αηγύπηηνη κεγηζηάλεο κεηαμύ ησλ 15 πινπζηόηεξσλ Αθξηθαλώλ ην 2020 

ε πξφζθαηε θαηάηαμε πινπζηφηεξσλ Αθξηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην 2020 ηεο γλσζηήο 

δηεζλνχο έθδνζεο Forbes, πέληε Αηγχπηηνη κεγηζηάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 15 

πινπζηφηεξσλ Αθξηθαλψλ. πγθεθξηκέλα, ηε δεχηεξε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ηεο 

Forbes θαηέιαβε ν Nassef Sawiris κε χςνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ $8 δηζ., ηελ έβδνκε ν 

Mohamed Mansour κε $3,3 δηζ., ηελ έλαηε ν Naguib Sawiris κε $3 δηζ., ελψ νη αδεξθνί 

Yasseen θαη Youssef Mansour θαηέιαβαλ ηελ 12
ε
 θαη ηε 14

ε
 ζέζε, κε πεξηνπζίεο ηεο 

ηάμεσο ησλ $2,3 δηζ. θαη $1,9 δηζ., αληίζηνηρα. ηελ πξψηε ζέζε ηεο αθξηθαληθήο 

θαηάηαμεο ηεο Forbes ήηαλ ν Νηγεξηαλφο Aliko Dangote κε πεξηνπζία $10,1 δηζ., ελψ ε 

πξψηε δεθάδα ησλ πινπζηφηεξσλ Αθξηθαλψλ θπξηαξρείηαη απφ ηε Νηγεξία, ηελ Αίγππην 

θαη ηε Ν. Αθξηθή. 

 

πκθσλία εμαγνξάο Vodafone Egypt από ηνλ όκηιν Saudi Telecom 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε κε έκθαζε ζηελ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά απφ ην κεγάιν ζανπδαξαβηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ  

πάξνρν Saudi Telecom (STC) ηνπ κεξηδίνπ 55% πνπ θαηέρεη ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηειεπηθνηλσληαθφο φκηινο Vodafone ζην δεχηεξν κεγαιχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ηεο Αηγχπηνπ, Vodafone Egypt, έλαληη ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, νη δχν πιεπξέο έρνπλ ππνγξάςεη ήδε κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία, ελψ εθ‟ 

φζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ε ζπλαιιαγή, ζα πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε ζπλαιιαγή 

εμαγνξάο / ζπγρψλεπζεο πνπ ζα έρεη ιάβεη πνηέ ρψξα ζηελ Αίγππην. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο φηη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ζπκθσλήζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ 

(“brand name”) ηεο Vodafone απφ ηελ STC, θαζψο επίζεο ηε ρξήζε απφ ην ζανπδαξαβηθφ 

φκηιν ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ πεξηαγσγήο, ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ 

θαζψο θαη άιισλ ξπζκίζεσλ, ζπκθσληψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ πνπ απνιακβάλεη ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά ε Vodafone Egypt. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ν 

φκηινο Vodafone δελ απνρσξεί απφ ηελ Αίγππην, θαζψο ζα δηαηεξήζεη ζηε ρψξα γξαθεία 

ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ππεξεζηψλ “call-center”. Ο φκηινο STC αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 

άκεζα έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο („due diligence”) ηεο Vodafone Egypt πξηλ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο εμαγνξάο απηήο, ελψ αλακέλεηαη ε ζπλαιιαγή λα έρεη νινθιεξσζεί έσο 

ηα κέζα ηνπ 2020, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο 

ξπζκηζηηθέο Αξρέο αληαγσληζκνχ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηέινο φηη, ν θξαηηθφο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt, ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 45% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Vodafone Egypt, αλαθνίλσζε πσο ζα εμεηάζεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο πνπ δηαζέηεη φζνλ αθνξά ηελ επέλδπζή ηνπ ζηελ εηαηξεία, αθφηνπ 

νξηζηηθνπνηεζεί ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο απφ ηελ STC, ρσξίο πάλησο λα θαίλεηαη λα 

πξνηίζεηαη λα απνρσξήζεη απφ ηε Vodafone Egypt.  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ωο ην ηέινο ηνπ 2020 νινθιεξώλεηαη ε αλαθαίληζε ηεο πεξηνρήο ησλ ππξακίδσλ 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ν κεγάινο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο 

Orascom Investment Holding έρεη νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ηεο πεξηβάιινπζαο 
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ηηο ππξακίδεο ηεο Γθίδαο πεξηνρήο, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP500 εθαη., ελψ έσο ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη νη αλαθαηληζκέλεο εγθαηαζηάζεηο λα έρνπλ ηεζεί ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ζχκβαζήο ηεο κε ην Τπνπξγείν 

Αξραηνηήησλ, ε Orascom εθηέιεζε έξγα αλαθαίληζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θέληξνπ 

επηζθεπηψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Γθίδαο, ελψ επίζεο αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηνλ επξχηεξν 

αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ ππξακίδσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα έξγα είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί λα 

νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η Αίγππηνο πξνηίζεηαη λα αλαζέηεη απ’ επζείαο έξεπλεο πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ 

ε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζε αξαβηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla αλέθεξε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε απ‟ επζείαο αλαζέζεηο 

ζπκβάζεσλ γηα δηθαηψκαηα έξεπλαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε νηθφπεδα 

παξαρψξεζεο ζηηο δπηηθέο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο ρψξαο, ζε πεηξειατθνχο νκίινπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερληθή δπλαηφηεηα λα θάλνπλ γεσηξήζεηο ζε βαζηά χδαηα. Καηά 

ηνλ θ. El-Molla, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αζθαιψο πξνγξακκαηίδεη λα πξνζθέξεη δηθαηψκαηα 

έξεπλαο θαη κέζσ δηεζλψλ δηαγσληζηηθψλ γχξσλ, σζηφζν ε πξνηεξαηφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζην 

λα επηιέγεη επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ δηαζέηνπλ πξνρσξεκέλε ηερλνινγία θαη 

ηερλνγλσζία, ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε θαηά ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξεο γεσηξήζεηο. Ο 

Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε κάιηζηα φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

πξφθεηηαη λα πηνζεηεζεί λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαζηζηά δπλαηή ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε. εκεηψλεηαη φηη νη δπηηθέο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ην παξφλ κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

Τπνγξαθή ζπκθσληώλ ηεο EGPC γηα αλάπηπμε θνηηαζκάησλ 

ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, EGPC, ππέγξαςε ελλέα ζπκθσλίεο 

έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε δηεζλείο 

πεηξειατθνχο νκίινπο, κε ζθνπφ ηε δηάλνημε 38 λέσλ θξεάησλ ζε πεξηνρέο παξαρψξεζεο 

ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ θαη ζηε Γπηηθή Έξεκν, ειάρηζηνπ εθηηκψκελνπ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο $452,3 εθαη. εκεησηένλ φηη ζηηο ζπκθσλίεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $84 εθαη., ηα νπνία ζα δψζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο ππφ κνξθή 

επηρνξεγήζεσλ γηα ηε δηάλνημε ησλ θξεάησλ. Ο φκηινο Royal Dutch Shell ππέγξαςε 

ηέζζεξηο ζπκθσλίεο γηα ηε δηάλνημε 23 θξεάησλ ζε θνηηάζκαηα ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ 

(επελδπηηθήο αμίαο $117 εθαη. ζπλ $61 εθαη. επηρνξεγήζεσλ), ελψ ν φκηινο Apache 

πξφθεηηαη λα δηαλνίμεη 10 θξέαηα επίζεο ζηε Γπηηθή Έξεκν (επελδπηηθήο αμίαο $26,3 εθαη. 

ζπλ $10 εθαη. επηρνξεγήζεσλ) θαη ν φκηινο Shell ζε ζπλεξγαζία κε ην καιαηζηαλφ φκηιν 

Petronas πξφθεηηαη λα δηαλνίμνπλ πέληε θξέαηα ζηηο πεξηνρέο παξαρψξεζεο Al Fanar θαη Sidi 

Gaber, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ (επελδπηηθήο αμίαο $309 εθαη. ζπλ $13 εθαη. 

επηρνξεγήζεσλ). χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη πέληε απφ ηηο αλσηέξσ 

ζπκθσλίεο αθνξνχζαλ αλαζέζεηο ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζηηθνχ γχξνπ πνπ είρε πξνθεξχμεη 

ε EGPC ην 2018, ελψ νη ππφινηπεο ηέζζεξηο αθνξνχζαλ παιαηφηεξεο αλαζέζεηο. 

Δπηπιένλ, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ε EGPC ππέγξαςε δχν αθφκε ζπκθσλίεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο 

Αηγχπηνπ, κε ην κεγάιν ακεξηθαληθφ πεηξειατθφ φκηιν Exxon Mobil, κε ζθνπφ ηε δηάλνημε 

επηά λέσλ θξεάησλ ζηηο ππεξάθηηεο πεξηνρέο παξαρψξεζεο North East El Amriya θαη North 

Marakia, ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $332 εθαη. 

 

Μείσζε ηεο παξαγσγήο από ην θνίηαζκα Zohr απνθάζηζε ε EGAS 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε πξφζθαηα ζε απφθαζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) λα πεξηθφςεη εθ λένπ ηελ εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα 

Zohr, θαηά 600 εθαη. θ.π., θέξλνληάο ηελ ζην επίπεδν ησλ 2,4 δηζ. θ.π., ιφγσ αθ‟ ελφο ηεο 

πηψζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη αθ‟ εηέξνπ ηεο πςειήο πίεζεο 

ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο ηνπ αεξίνπ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε EGAS 
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πξνηίζεηαη λα κεηψζεη ηα επίπεδα παξαγσγήο θαη ζε άιια θνηηάζκαηα, ελψ έρεη ήδε 

πεξηθφςεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή ησλ θνηηαζκάησλ ζηηο πεξηνρέο Burullus, Γπηηθνχ Γέιηα 

(βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο) θαη Baltim South West, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ. 

 

Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε ΛΓ ηνπ Κνλγθό 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ζπλνδεπφκελνο απφ 

πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εγρψξησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ Hassan Allam, 

Elsewedy, Taqa Arabia, Orascom Construction θαη Arab Contractors, επηζθέθζεθε ηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο αηγππηηαθψλ νκίισλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα επέθηαζεο ηνπ θξάγκαηνο Inga, φζν θαη 

ζηελ πινπνίεζε άιισλ, ζπλαθψλ κε ην θξάγκα, ελεξγεηαθψλ έξγσλ ζηε ρψξα, κε 

επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα έξγα αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ν 

Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), γηα 

ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε ΛΓ Κνλγθφ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηηο ρψξεο 

ηεο Λεθάλεο ηνπ Νείινπ. Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα γηα ηελ σο άλσ ειηαθή κνλάδα 

πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ 2020. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 

ε αηγππηηαθή «ελεξγεηαθή» αληηπξνζσπεία ζπδήηεζε κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ ηνπ Κνλγθφ 

ηηο πξννπηηθέο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ππφ επέθηαζε πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο Inga 

κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Αηγχπηνπ. 

 

Γηεζλείο εκπεηξνγλώκνλεο ακθηζβεηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο εμαγσγήο αηγππηηαθνύ LNG 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ έζεζαλ ππφ 

ακθηζβήηεζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε Αίγππηνο λα πσιήζεη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ 

αέξην (LNG) ζε ηηκέο ηεο ηάμεσο ησλ $5 αλά εθαη. βξεηαληθέο ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU). 

εκεησηένλ φηη ε ηηκή ησλ $5 αλά εθαη. BTU απνηειεί –ζχκθσλα κε δηεζλείο θιαδηθέο 

εθηηκήζεηο- ηελ ηηκή «λεθξνχ ζεκείνπ» γηα ην αηγππηηαθφ LNG, ήηνη ηελ ηηκή ζηελ νπνία 

πξέπεη λα δηαηίζεηαη ην αέξην πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα ζρεηηθά θφζηε εμφξπμεο θαη 

παξαγσγήο. Αθνξκή γηα ηηο αλσηέξσ δηαηππσζείζεο ακθηζβεηήζεηο ππήξμε ε πξνεγνχκελε 

δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, πεξί πξφζεζεο ηεο 

θπβέξλεζεο λα πξνβαίλεη εθεμήο ζε πσιήζεηο LNG κε βάζε αλαλεψζηκα καθξνπξφζεζκα 

ζπκβφιαηα, αληί βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο, “spot” ζπκβνιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πησηηθή ηάζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. χκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, «ε Αίγππηνο αλακέλεηαη λα δπζθνιεπηεί λα δηαζέζεη ην αέξηφ ηεο ηφζν 

ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηε Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Αζία κε βάζε ζπκβφιαηα 18κελεο δηάξθεηαο, 

ζε ηηκή $5 αλά εθαη. BTU, δεδνκέλνπ ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαηαη απφ άιινπο 

πξνκεζεπηέο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ LNG ζε ρακειφηεξεο 

ηηκέο».  

Οη ίδηεο σο άλσ πεγέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη αλαθαιχςεηο λέσλ εγρψξησλ θνηηαζκάησλ θαη ε 

έλαξμε παξαγσγήο απφ απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηε εθθίλεζε 

εηζξνήο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο αιιά θαη ηε κείσζε 

ησλ πνζνηήησλ εμαγσγψλ αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγνχ πξνο ηελ Ηνξδαλία, 

έρνπλ πξνθαιέζεη ζπλζήθεο ππεξπξνζθνξάο αεξίνπ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.    

 

Καζπζηεξήζεηο αλακέλνληαη ζηελ επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο LNG Γακηέηηεο 

Όπσο ζεκείσζε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, παξά ηηο πξφζθαηεο πξνζδνθίεο 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πεξί ηαρείαο επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πγξνπνίεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γακηέηηε θαηά ην δηάζηεκα ησλ ακέζσο πξνζερψλ εβδνκάδσλ, ππάξρεη 

ζνβαξφ ελδερφκελν λα ζεκεησζνχλ πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο, θαζψο ν Ηζπαλφο εηαίξνο ηεο 

θνηλνπξαμίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα, Union Fenosa Gas, θαίλεηαη πσο δηεθδηθεί εθ λένπ 

απνδεκηψζεηο ηεο ηάμεσο ησλ $2 δηζ. γηα ηε δηαθνπή εθνδηαζκνχ ηεο κνλάδαο κε θπζηθφ 

αέξην ην 2012. πγθεθξηκέλα, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Union Fenosa 

επαλαδηαηχπσζε ην αίηεκά ηεο γηα απνδεκίσζε ελψπηνλ ακεξηθαληθνχ δηθαζηεξίνπ, 
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«μεπαγψλνληαο» έηζη ηελ ππφζεζε, ε νπνία θαηλφηαλ λα βαίλεη κάιινλ πξνο επίιπζε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2019, φηαλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε εηζεγεζεί ηελ απνπιεξσκή ησλ σο άλσ 

απνδεκηψζεσλ απφ ηα έζνδα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο LNG ζηε Γακηέηηε, αθφηνπ απηή 

μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ φκηιν SEGAS, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ηεο Γακηέηηεο, κεηέρεη θαηά 80% θνηλνπξαμία ηεο Union Fenosa Gas 

θαη ηεο ηηαιηθήο ΔΝΗ, ελψ κεηέρεη επίζεο κε κεξίδην 20% ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κέζσ ησλ 

εηαηξεηψλ αεξίνπ (EGAS) θαη πεηξειαίνπ (EGPC). Σν αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη απφ ην 

2014 ζε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν, ν νπνίνο είρε αμηψζεη απνδεκηψζεηο 

χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο κε θπζηθφ 

αέξην απφ ην θξάηνο. Σν δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) 

έρεη επηδηθάζεη απνδεκίσζε ηνπ ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο κε ην πνζφλ ησλ 

$2,01 δηζ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ρεδηαδόκελε αύμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ ζηιό 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηελ πξνζζήθε αθφκε 330.000 ηφλσλ απνζεθεπηηθήο δπλακηθφηεηαο 

ζηα ζηιφ απνζήθεπζεο δεκεηξηαθψλ πνπ δηαζέηεη. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην ζρεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ, ε απνζεθεπηηθή δπλακηθφηεηα ησλ εγρψξησλ ζηιφ έρεη απμεζεί ήδε ζε 3,6 

εθαη. ηφλνπο έσο ην ηέινο ηνπ 2019, έλαληη 3,4 εθαη. ηφλσλ ην 2018. Ζ αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θέηνο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί, ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, δηα ηεο 

θαηαζθεπήο πέληε πξφζζεησλ ζηιφ. 

 

Αίηεκα επηηξνπήο ηνπ αηγππηηαθνύ θνηλνβνπιίνπ γηα αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο 

ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ηελ Σνπξθία 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αίηεκα πνπ δηαηχπσζε 

πξνο ηελ θπβέξλεζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο βνπιεπηψλ-κειψλ ηεο, ε επηηξνπή 

εκπνξίνπ & βηνκεραλίαο ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, γηα αθχξσζε ηεο δηκεξνχο 

ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Αίγππηνο κε ηελ Σνπξθία ην 2005, ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ην 2007. Σα επηρεηξήκαηα ησλ κειψλ ηεο σο άλσ επηηξνπήο 

επηθεληξψλνπλ ην βάξνο ηνπο ζην γεγνλφο φηη πνιινί θιάδνη ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο 

πιήηηνληαη απφ ηελ αδαζκνιφγεηε εηζαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ, 

αιιά θαη απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ αξθεηνχο Σνχξθνπο 

εμαγσγείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο –πνπ ζπρλά δελ πιεξνχλ ηηο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο- ζε ηηκέο αηζζεηά ρακειφηεξεο ησλ δηεζλψο ηζρπνπζψλ, πξνθαιψληαο 

αζέκηην αληαγσληζκφ. Ηδηαίηεξεο αλαθνξέο έγηλαλ απφ ηελ επηηξνπή ζε ζνβαξέο δεκίεο ηνπ 

εγρψξηνπ θιάδνπ θαηεξγαζίαο μχινπ θαη επηπινβηνκεραλίαο, θαζψο θαη ζηελ έληνλε 

αληζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζην δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην, ππέξ ηεο Σνπξθίαο, απφ ηελ 

επνρή έλαξμεο ηζρχνο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο. Δπηπιένλ, φπσο έρεη θαηαγξάςεη ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εμάιεηςε ησλ δαζκψλ ζηα 

εηζαγφκελα απφ Σνπξθία νρήκαηα –βάζεη ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ- 

έρεη δεκηνπξγήζεη έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αηγππηηαθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. εκεηψλεηαη φηη ηνπ σο άλσ αηηήκαηνο ηεο επηηξνπήο εκπνξίνπ θαη 

βηνκεραλίαο πξνεγήζεθε, πξν νιίγσλ εβδνκάδσλ, θαηάζεζε εηζήγεζεο απφ νκάδα 

Αηγππηίσλ βνπιεπηψλ γηα «κπντθνηάξηζκα» ηνπξθηθψλ πξντφλησλ, ζε απάληεζε ησλ 

πξφζθαησλ πνιηηηθψλ εληάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

 

Μεησκέλνο ν όγθνο δηεζλνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ ην 1
ν
 ηξίκελν έηνπο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ν 

φγθνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) εκθαλίζηεθε ειαθξά κεησκέλνο (-1,5%) ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2018/19, θζάλνληαο ηα $23,02 δηζ. έλαληη $23,38 δηζ. χκθσλα 

κε ηε CBE, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20, ζε 
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$15,9 δηζ., κεησκέλεο θαηά 4,2% έλαληη ησλ $16,6 δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ έηνπο 

2018/19, ελψ νη εμαγσγέο αλήιζαλ $7,12 δηζ., απμεκέλεο θαηά 4,9% έλαληη ησλ $6,78 δηζ. ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2018/19. Ωο πιένλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην 

πξψην ηξίκελν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηα 

ΖΑΔ (φγθνο εκπνξίνπ $1,72 δηζ.), νη ΖΠΑ (φγθνο εκπνξίνπ $1,57 δηζ.), ε Κίλα (δηκεξήο 

φγθνο εκπνξίνπ $1,56 δηζ.), ε Βξεηαλία (φγθνο εκπνξίνπ $1,36  δηζ.), ε . Αξαβία (φγθνο 

εκπνξίνπ $1,31 δηζ.), ε Ηηαιία (φγθνο εκπνξίνπ $1,13 δηζ.), ε Γεξκαλία (φγθνο εκπνξίνπ 

$1,03 δηζ.), ε Ηλδία (φγθνο εκπνξίνπ $860,3 εθαη.), ε Διβεηία (φγθνο εκπνξίνπ $843,8 εθαη.) 

θαη ε Σνπξθία (φγθνο εκπνξίνπ $709,9 εθαη.). 

 

ηα $2,97 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ην Ννέκβξην 2019 

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

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Ννέκβξην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 25,3% 

ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $2,97 δηζ. έλαληη $3,97 δηζ. ην Ννέκβξην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, ην Ννέκβξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 0,8% ζην επίπεδν 

ησλ $2,37 δηζ. έλαληη $2,39 δηζ. ην Ννέκβξην 2018, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 

16,1%, ζην επίπεδν ησλ $5,34 δηζ., έλαληη $6,36 δηζ. ην Ννέκβξην 2018.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Γεκνζηεύζεθαλ νη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο εμνξύμεηο 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε ηνπο εθηειεζηηθνχο 

θαλνληζκνχο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ (“Mineral Resources Act”), ε 

νπνία είρε θπξσζεί απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ηνλ Αχγνπζην 2019. Οη εθηειεζηηθνί 

θαλνληζκνί επηβεβαηψλνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παιαηφηεξεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

εηζάγεη ν λένο λφκνο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ πξνο αλάπηπμε ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ ηεο ρψξαο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο, κεηαμχ άιισλ, επεθηείλνπλ ην κέγεζνο ησλ 

πεξηνρψλ παξαρψξεζεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο εηαηξείεο, δεκηνπξγνχλ λέα Αξρή –αληί 

ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηψλ πνπ ήηαλ σο ηψξα αξκφδηεο- κε αξκνδηφηεηα ηελ έθδνζε 

αδεηψλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ γηα πεξηνρέο απεξηφξηζηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο (ελψ κέρξη 

ζήκεξα ππήξρε πεξηνξηζκφο αλψηαηνπ κεγέζνπο ζηα 16 ρηι. ηεηξ. κέηξα αλά πεξηνρή), ελψ 

επίζεο δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα αλαλεψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο γηα 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θνξέο. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ηε ζχλαςε δηαθνξεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη γηα εθζθαθή / εμφξπμε, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ royalties πνπ 

ζα θαηαβάιινπλ νη εηαηξείεο ζην θξάηνο, κε αλψηαην ζπληειεζηή 20% -θαη θαηψηαην 5%- 

επί ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ νξπρείσλ. Δπηπιένλ, νη εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζα θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 6% ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ζηα θπβεξλεία ησλ θαηά 

ηφπνπο πεξηθεξεηψλ. Ζ λέα λνκνζεζία ζπζηήλεη αθφκε εηδηθή επηηξνπή ε νπνία ζα 

αλαζεσξεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα -4 θνξέο ην ρξφλν- ην χςνο ησλ ζπληειεζηψλ 

royalties αλά ηχπν νξπθηνχ θαη θαηεγνξία εμνξπθηηθήο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο ζα 

αζρνιείηαη κε ηελ επίιπζε δηαθνξψλ, αιιά θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξπθηψλ ηα νπνία 

ζα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηε ρψξα. 

 

Παξάηαζε ζηνλ ΣΙΣΑΝΑ γηα πξνζθνξά εμαγνξάο ηεο Alexandria Portland Cement 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial 

Regulatory Authority – FRA), ρνξήγεζε –γηα δεχηεξε θνξά- παξάηαζε δηάξθεηαο ελφο κελφο 

ζηελ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηζηκεληνβηνκεραλία ΣΗΣΑΝ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη 

ππνρξεσηηθή πξνζθνξά (“mandatory tender offer”) γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Alexandria Portland Cement, ζπγαηξηθήο ηεο Alexandria Development Ltd.         

Θπκίδνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, ν ΣΗΣΑΝ είρε πξνβεί ζε επαλαγνξά ησλ 

κεηνςεθηθψλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρψλ πνπ είρε απνθηήζεη, αξρήο γελνκέλεο απφ ην έηνο 2008, 

ε International Finance Corporation (IFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο- ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηνπ ΣΗΣΑΝΑ ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηελ Αίγππην, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 

€81,8 εθαη. Μεηαμχ απηψλ, ν ΣΗΣΑΝ επαλαγφξαζε κεξίδην 17,28% πνπ θαηείρε ε IFC ζηνλ 

φκηιν Alexandria Development Ltd., ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηέρεη κεξίδην 88,93% ζηε 
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κία εθ ησλ δχν ζπγαηξηθψλ ηνπ ΣΗΣΑΝΑ ζηελ Αίγππην, Alexandria Portland Cement. Σν 

γεγνλφο απηφ ψζεζε ηελ  FRA λα δεηήζεη απφ ηνλ ΣΗΣΑΝΑ ηελ θαηάζεζε ππνρξεσηηθήο 

πξνζθνξάο εμαγνξάο ηεο Alexandria Portland Cement θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο ΣΗΣΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ 

επελδπηηθά ζηελ Αίγππην κέζσ δχν βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ζηηο πεξηνρέο Beni Suef θαη 

Αιεμάλδξεηαο, απνηειψληαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγσγψλ ηζηκέληνπ ζηε ρψξα.  

 

Νέα αληηπαξάζεζε ζην εζσηεξηθό ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο γηα ηνπο δαζκνύο 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη 22 εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή 

ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ, νη νπνίεο επιήγεζαλ απφ ηελ πεξζηλή απφθαζε ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο –ζπγθεθξηκέλα, ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο- λα 

επηβάιεη πξνζηαηεπηηθνχο δαζκνχο ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214) θαη ηνπ 16% ζηα 

εηζαγφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 

7207), ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ, πξφθεηηαη 

λα αλαζηείινπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, εμαηηίαο ηνπ πςειφηαηνπ θφζηνπο ησλ 

πξψησλ πιψλ. Θπκίδνπκε φηη νη 22 ελ ιφγσ ραιπβνπξγίεο είραλ πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε 

θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ έσο ηψξα θαηαθέξεη 

λα ηελ αλαηξέςνπλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα 

αλακέλεηαη ε ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε επί ηνπ δεηήκαηνο. 

 

Οη βηνκεραληθνί επελδπηέο δεηνύλ εμάιεηςε ηεο θνξνιόγεζεο ησλ αθηλήησλ 

εξγνζηαζίσλ 

ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Έλσζε Δπελδπηψλ (Union of Egyptian Investors 

Associations) θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα θαηαξγήζεη ηελ ππνρξέσζε ησλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα πιεξψλνπλ θφξνπο επί ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ φπνπ ζηεγάδνληαη νη 

εξγνζηαζηαθέο ηνπο κνλάδεο. Σν ελ ιφγσ αίηεκα ήξζε ζε ζπλέρεηα ηεο πνιχ πξφζθαηεο 

απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα εηζάγεη –κέζσ ηεο πξνσζνχκελεο λέαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο- ζεηξά θνξναπαιιαγψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

επίζεο, θπξίσο, ηεο πξφζθαηεο έγθξηζεο απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηξνπνπνηήζεσλ ζηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηα αθίλεηα, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ –κεηαμχ άιισλ- απαιιαγέο απφ 

ην θφξν αθηλήησλ γηα κε ρξεζηκνπνηνχκελε βηνκεραληθή γε θαη γηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη εθπξφζσπνη ησλ βηνκεραληθψλ 

επελδπηψλ θξίλνπλ φηη νη αλσηέξσ θνξναπαιιαγέο ζα έρνπλ πνιχ κηθξή ζεηηθή επίδξαζε 

ζηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη πξνηίζεληαη ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ λα δεηήζνπλ απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αθφκε θαη ηελ επηζηξνθή θφξσλ αθηλήησλ γηα ηηο εξγνζηαζηαθέο 

ηνπο κνλάδεο, πνπ είραλ θαηαβιεζεί ζην θξάηνο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία.   

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ωο ην ηέινο Ινπλίνπ μεθαζαξίδεη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ γξακκώλ «κνλήο ηξνρηάο» 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη λα 

ιάβνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο απνθάζεηο νη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”), πνπ 

ζα ζπλδέζνπλ ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of October City) κε ηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα. Καηά ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ζηε ιίζηα ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ 

πεξηιακβάλνληαη νη International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB), κε ηηο δχν 

ηειεπηαίεο λα βξίζθνληαη ζε ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. 

Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαζέζεη ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο νη ζπκβνπιεπηηθέο ηερληθέο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ην ζρεδηαζκφ, 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίβιεςε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη 

πξνο ην παξφλ πιεξνθφξεζε επ‟ απηνχ απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Θπκίδνπκε 
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φηη ηνλ Αχγνπζην 2019 ππεγξάθε ε –ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab Contractors γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. 

 

Η θνηλνπξαμία Elsewedy – DB Schenker- 3A International αλάδνρνο ηνπ έξγνπ 

ρεξζαίνπ ιηκέλα 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηέινπο Ηαλνπαξίνπ, ε θνηλνπξαμία Elsewedy Electric 

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

αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηαθνχ 

ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ logistics) ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October City, ζηα δπηηθά 

πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Ο ελ ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 

100 feddans (πεξίπνπ 420.000 ηεηξ. κέηξα), ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ εθηηκάηαη 

ζε πεξίπνπ $110 εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ 

θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο 

ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ 

ζα έρεη ηε κνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο. 

Ζ θνηλνπξαμία πνπ θέξδηζε ην δηαγσληζκφ αληαγσληδφηαλ κε ηελ θνηλνπξαμία Hassan Allam 

(Αίγππηνο), Concorde Logistics India (Ηλδία) θαη PSA (Μαιαηζία).  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Νεόηεξεο πξνβιέςεηο γηα αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ 

ζηελ Αίγππην ην 2020 

ε δεκνζηεπζείζεο –ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ- πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. 

Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2020, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη 

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

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

εκθαλίζνπλ άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά 5%, 

13%, 11% θαη 9% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. χκθσλα κε ηελ Colliers, ην ηξέρνλ 

πςειφηεξν κέζν χςνο εζφδσλ αλά δσκάηην εληνπίδεηαη ζην Κάηξν θαη αλέξρεηαη ζε $126, 

ελψ ην ρακειφηεξν, πνπ αλέξρεηαη ζε $54, εληνπίδεηαη ζην Sharm El Sheikh. Καηά ηελ 

Colliers, ηα κέζα έζνδα αλά δσκάηην ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην θαηέγξαςαλ αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 20% ην 2019, έλαληη αξρηθήο πξφβιεςεο γηα αχμεζε χςνπο 30%. Ζ Colliers 

εθηηκά φηη γηα ην έηνο 2020 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο 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.  

 

Ο ζανπδαξαβηθόο όκηινο Al Sharif αλαιακβάλεη ηελ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ 

Shepheard 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ν ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ 

φκηινο Al Sharif Group Holding πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ λα ππνγξάςεη κε 

ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ηνπξηζκνχ θαη μελνδνρείσλ (Holding Company for 

Tourism & Hotels – HOTAC) ζχκβαζε γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ Shepheard ζην 

θέληξν ηνπ Καΐξνπ, αμίαο EGP1,4 δηζ. ($88,9 εθαη. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα έξγα 

αλαθαίληζεο ηνπ ηζηνξηθνχ μελνδνρείνπ, κε πξννπηηθή λα αλαθηήζεη ηηο δαπάλεο ηνπ φηαλ 

απηφ επαλαιεηηνπξγήζεη. 

 

Σνπξηζηηθά έζνδα $15 δηζ. ζηνρεύεη ε Αίγππηνο ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ & 

Αξραηνηήησλ ζηνρεχεη γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο λα επηηχρεη ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν 

εζφδσλ απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, ηεο ηάμεσο ησλ $15 δηζ., έλαληη εζφδσλ $12,6 δηζ. 

πνπ είραλ επηηεπρζεί ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. ηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απνηεινχλ αθ‟ ελφο ε αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηαλπθηεξεχζεσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα ζην επίπεδν ησλ 260 
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εθαηνκκπξίσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ε αχμεζε ηεο κέζεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ ηνπξηζηηθήο 

δαπάλεο ζην επίπεδν ησλ $100. Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο 

απνηεινχλ ε δηελέξγεηα δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ, ε 

νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ λέσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ή ηεο αλαθαίληζεο 

πθηζηάκελσλ, θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ηεο κεγάιεο δηεζλνχο 

θιαδηθήο ηνπξηζηηθήο έθζεζεο Arabian Travel Market ηνπ Νηνπκπάη, ηα ζπλνιηθά 

ηνπξηζηηθά έζνδα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην έηνο 2019 ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ $16,4 δηζ., ελψ 

αλακέλεηαη εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο λα απμεζνχλ εληππσζηαθά κε κέζνπο εηήζηνπο 

ξπζκνχο 13%, αλεβαίλνληαο ζην επίπεδν ησλ $29,7 δηζ. Καηά ηελ Arabian Travel Market, νη 

δχν πιένλ ζεκαληηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην 

είλαη ε Γεξκαλία (κε 2,48 ηνπξίζηεο ην 2019) θαη ε Οπθξαλία (κε 1,49 εθαη. ηνπξίζηεο ην 

2019). 

 

ΟΤΓΑΝ 

Νέα ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο ζηελ αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο 

έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θαηέγξαςε 

πεξαηηέξσ θάζεηε πηψζε, πιεζηάδνληαο ηηο 100 ιίξεο αλά δνιιάξην, ππξνδνηψληαο λέν 

θχθιν απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη 

δεκηνπξγψληαο λέν θχκα ειιείςεσλ ζηελ ηξνθνδνζία ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε βαζηθά 

πξντφληα, θπξίσο δε κε ςσκί θαη θαχζηκα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζνπδαληθή 

θπβέξλεζε θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο κέηξσλ γηα πάηαμε ησλ παξάλνκσλ 

εκπφξσλ ζπλαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ηηζαζεχζεη ηελ πνξεία έληνλεο δηνιίζζεζεο ηνπ 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, ελψ ν Π/Θ ηεο ρψξαο θ. Hamdok ηζρπξίζηεθε φηη «δπζηπρψο ην 

νπδάλ δελ δηαζέηεη επαξθή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ψζηε λα κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηελ αμία ηεο ιίξαο. χκθσλα κε ηνπηθέο εθηηκήζεηο, ε αμία ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ηνπ 

νπδάλ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ $2 δηζ.    

 

37
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε Υαξηνύκ (20-27 Ιαλνπαξίνπ) 

ην δηάζηεκα 20-27 Ηαλνπαξίνπ έιαβε ρψξα ε θεηηλή 37
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Υαξηνχκ 2020, 

ηελ νπνία εγθαηλίαζε ν Π/Θ ηεο ρψξαο, θ. Hamdok. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

επίζεκνπ ζνπδαληθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ (SUNA), ζηε θεηηλή έθζεζε κεηείραλ 

επηρεηξήζεηο απφ 25 ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 15 εζληθέο ζπκκεηνρέο απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο 

θαη 450 ζνπδαληθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη.  


