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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (22-31/10/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

ην 5,6% ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ην 1
ν
 ηξίκελν έηνπο 2019/20 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El Saeed ζην ηέινο Οθησβξίνπ, 

ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(Ηνπι. – επ. 2019) αλήιζε ζε 5,6%, έλαληη ξπζκνχ 5,3% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. Ωο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο πνπ «νδεγνχλ» ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

ζπλεηζθέξνληαο θαηά πεξίπνπ 56% ζηε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ, ε θα El Saeed αλέθεξε ην 

ιηαλεκπφξην, ηε γεσξγία, ηε κεηαπνίεζε, ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Ωο 

θιάδνπο πνπ παξνπζίαζαλ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019/20, ε Τπνπξγφο αλέθεξε εμάιινπ ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο θαηαζθεπέο, ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ ελέξγεηα. Ζ θα El Saeed αλέθεξε επίζεο φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο 

ηεο ρψξαο απμήζεθαλ θαηά 5%, ελψ νη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο ηεο κεηψζεθαλ θαηά 13% 

θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο, ελψ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ ΑΔΠ ζα 

κεγεζπλζεί θαηά 5,9% ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2019/20. 

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηιέγεη ζπκβνύινπο γηα έθδνζε δηεζλώλ νκνιόγσλ 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επέιεμε 

πέληε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα, ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ηηο 

δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο Citibank, JP Morgan, BNP Paribas, Natixis θαη Standard 

Chartered. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επέιεμε ηνπο νίθνπο Al Tamimi & Company 

θαη Dechert σο ηνπηθφ θαη δηεζλή λνκηθφ ζχκβνπιν γηα ηελ σο άλσ έθδνζε νκνιφγσλ, 

αληίζηνηρα. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε έθδνζε ησλ 

νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ρσξίο λα δηεπθξηληζηεί σζηφζν ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ απηή ζα ιάβεη ρψξα 

θαη ε αμία απηήο. Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Οθησβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφζεηο 

ησλ ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά 

ηνλ Οθηψβξην, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ηάζεο ησλ επελδπηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο 

αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί απφ ηε δεπηεξνγελή αγνξά, κε ζθνπφ λα 

απνξξνθήζνπλ ηα λέα νκφινγα πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην κίαο ελδερφκελεο επηθείκελεο 

έθδνζεο.          

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηα ζρεηηθά βάξε ησλ παξακέηξσλ ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS) αλαθνίλσζε 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρεηηθά βάξε ησλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κεηξνχλ ηνλ 

πιεζσξηζκφ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρεηηθφ βάξνο ηεο θαηεγνξίαο ηξνθίκσλ & 

πνηψλ κεηψζεθε ζε 35,87% απφ 44,2% πξνεγνπκέλσο, εθείλν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

απμήζεθε ζε 9% απφ 5,87%, ελψ απηφ ηνπ θαπλνχ & ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ απμήζεθε 

επίζεο ζε 4,63% απφ 2,45%. Δπηπιένλ, ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ 

νξίζηεθε ζε 1,48%, ελψ εθείλν ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απμήζεθε ζε 4,4% απφ 3,51% 

θαη απηφ ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θφζηνπο ζηέγαζεο, χδξεπζεο, πξνκήζεηαο θαπζίκσλ & θπζηθνχ 

αεξίνπ απμήζεθε ζε 18,05% απφ 17,69%. Σέινο, ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ 

αγαζψλ & ππεξεζηψλ ηξνπνπνηήζεθε ζε 4,5% έλαληη 3,43% πξνεγνπκέλσο.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τπνγξαθή ζπκθσληώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηλά κεηαμύ Αηγύπηνπ & Κνπβέηη 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Π/Θ ηνπ Κνπβέηη 

ζηελ Αίγππην, ππνγξάθεθαλ δχν ζπκθσλίεο ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
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ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πινπνηνχκελνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Υεξζφλεζν ηνπ 

ηλά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, δηθηχσλ χδξεπζεο θαη θαηνηθηψλ. Οη 

ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ απφ ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

θα Nasr θαη ηνλ Κνπβετηηαλφ ΤΠΔΞ θαη επηθεθαιήο ηνπ Κνπβετηηαλνχ Σακείνπ γηα ηελ 

Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED) Sheikh Al Sabah. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ζε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηνπ ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ππεγξάθε θαη πξφζζεηε 

ζπκθσλία αμίαο $86 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκνπ απφ 

ηελ έμνδν ηεο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο πνπ ζπλδέεη ηελ αθξηθαληθή πιεπξά ηεο Αηγχπηνπ κε 

ηε Υεξζφλεζν ηλά, κε ην ζέξεηξν ηνπ Sharm El Sheikh, ζηα λφηηα ηεο Υεξζνλήζνπ. 

Δπηπιένλ, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ θα Nasr θαη ν Κνπβετηηαλφο Τπνπξγφο 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Al Roudan ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ακνηβαία 

πξνψζεζε ησλ εθαηέξσζελ επελδχζεσλ.    

 

Οηθνλνκηθό θόξνπκ Ρσζίαο – Αθξηθήο ζην Sochi (23-24 Οθησβξίνπ 2019) 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην πξψην νηθνλνκηθφ θφξνπκ Ρσζίαο-Αθξηθήο πνπ έιαβε 

ρψξα ζην Sochi ζηηο 23 & 24 Οθησβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi, εθπξνζσπψληαο 

νιφθιεξε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, αλαθέξζεθε ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηεο ελίζρπζεο ησλ 

εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ 

ρσξψλ απηήο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε ζε ηξεηο ππιψλεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηηάρπλζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ, ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ήπεηξν, ζε 

ελαξκφληζε θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Αηδέληαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ην 2063 θαη ηεο 

Αηδέληαο ησλ ΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 2030. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 

επίζεο φηη ν Πξφεδξνο Al Sisi θάιεζε ηηο ξσζηθέο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ελψ παξάιιεια παξφηξπλε ηνπο εγέηεο ησλ αθξηθαληθψλ 

θξαηψλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κεηαθνξηθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ θαη θφκβσλ. ην νηθνλνκηθφ θφξνπκ ηνπ Sochi, παξνπζία 

είραλ επίζεο ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ν Τπνπξγφο 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat θαη ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ θ. Zaki. 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ 

Αηγχπηην Πξφεδξν, ζην πεξηζψξην ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ θφξνπκ ζην Sochi, ν Ρψζνο 

Πξφεδξνο θ. Putin δήισζε φηη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΑΔ έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αίγππην θαη 

ηε Ρσζία, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο 

ηνπ νπέδ. Ο Ρψζνο Πξφεδξνο δήισζε επίζεο φηη ε Ρσζία πξνηίζεηαη λα επελδχζεη άκεζα 

θεθάιαηα χςνπο $190 εθαη. ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηελ σο άλσ βηνκεραληθή δψλε, 

θαζψο θαη λα πξνζειθχζεη επελδπηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $7 δηζ. ζε απηήλ. Ο 

αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Al Sisi, ζην Sochi ζπκθσλήζεθε ε παξάδνζε ησλ πξψησλ ξσζηθψλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ ηνπ νκίινπ Transmashholding ζηελ Αίγππην ηνλ πξνζερή 

Γεθέκβξην, έλα κήλα λσξίηεξα απφ ηελ αξρηθά θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. εκεηψλεηαη φηη 

ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν Transmashholding αθνξά ηελ παξάδνζε ζπλνιηθά 1.300 βαγνληψλ.     

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al Sisi πξνζθάιεζε ην 

Ρψζν Πξφεδξν λα παξαζηεί πξνζερψο ζηα εγθαίληα ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη απηή 

πξνζδνθάηαη λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ην έηνο 2026, ελψ έσο ην έηνο 2029 

αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. 

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi κε ηνλ 

Αηζίνπα Π/Θ θ. Ahmed ζην πεξηζψξην ηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ηνπ Sochi, ζπκθσλήζεθε ε 

άκεζε επαλέλαξμε ησλ ηερληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηνπ νπδάλ, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
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κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιήξσζεο ηεο 

πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ ζηγεί ν εθνδηαζκφο ηφζν ηεο Αηγχπηνπ 

φζν θαη ηνπ νπδάλ κε πδάηηλνπο πφξνπο. Έηζη, θαίλεηαη φηη εθηνλψζεθε -πξνζσξηλά 

ηνπιάρηζηνλ- ε έληαζε πνπ είρε πξνθιεζεί λσξίηεξα ιφγσ ησλ εθαηέξσζελ νμέσλ 

δειψζεσλ αλαθνξηθά κε ηε κε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά θαη ηεο 

αλαδήηεζεο, απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά, δηεζλνχο δηακεζνιαβεηή γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (ΖΠΑ ή Ρσζία), ηδέα ζηελ νπνία αληηηάζζεηαη πιήξσο ε 

αηζηνπηθή πιεπξά. Πάλησο, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ δηεπθξίληζαλ εάλ ηειηθά ε 

επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα γηλφηαλ φλησο κε ηε δηακεζνιάβεζε θάπνηαο άιιεο 

ρψξαο ή δηεζλνχο παξάγνληα.     

 

Αηγππηηαθή παξνπζία ζην 3
ν
 θόξνπκ ηνπ «Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ» ζηε Γεσξγία 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο Οθησβξίνπ ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ θφξνπκ ηνπ 

«Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ» πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Γεσξγίαο, Σηθιίδα, ην 

δηήκεξν 22-23 Οθησβξίνπ. Ζ Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ αλαθέξζεθε ζηελ Αίγππην σο θνκβηθφ 

ζεκείν ζηε δηεζλή πξσηνβνπιία “Belt & Road” ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο 

κεγάιεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο θαη πξνζθάιεζε ηνπο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα 

επελδχζνπλ ζηε ρψξα. Ζ θα Nasr αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξφζθαηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν (AfCFTA), ε νπνία αλακέλεηαη 

λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο εκπνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη 

ξνέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πεξηθεξεηαθφ εκπνξηθφ 

«κπινθ» ζηνλ πιαλήηε (ζπλνιηθά 54 ρψξεο). Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζε ζπλάληεζε 

ηεο θαο Nasr κε ην Γεσξγηαλφ Π/Θ, ζπδεηήζεθε ε ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ ζε 

ηνκείο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο, φπνπ νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο νη επελδχζεηο, ν ηνπξηζκφο, ε εθπαίδεπζε, νη κεηαθνξέο, νη ππεξεζίεο 

logistics θαη ν πνιηηηζκφο.     

 

Αηγππηηαθή παξνπζία ζην δηεζλέο ζπλέδξην “Future Investment Initiative” ζην Ρηάλη 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηεο 

Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζην δηεζλέο ζπλέδξην “Future 

Investment Initiative” (ή “Desert Davos Forum”) πνπ έιαβε ρψξα ζην Ρηάλη ηεο . Αξαβίαο 

ην ηξηήκεξν 29-31 Οθησβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 2.000 δηεζλψλ επελδπηψλ, 300 

αλψηαησλ ζηειερψλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη επηρεηξεκαηηψλ απφ 30 ρψξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ 25 θνξπθαίσλ νκίισλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ θα 

Nasr αλαθέξζεθε ζηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην, θαζψο απηφο θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 40% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 20% ησλ ηδξπηψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα ην 2019. 

Δπηπιένλ, ε θα Nasr αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε αλακνξθσκέλε 

αηγππηηαθή επελδπηηθή θαη εηαηξηθή λνκνζεζία γηα ηηο γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην 

Saudi Fund for Development (SFD), ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε αξθεηψλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηε Υεξζφλεζν ηλά, εμέθξαζε ζηελ 

Τπνπξγφ θα Nasr ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε. εκεηψλεηαη φηη ην SFD έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κε θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο 

$2,6 δηζ. ηελ πξψηε θάζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηλά, ελψ έρεη δεζκεπζεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο. Ζ θα Nasr, ζην πιαίζην ηνπ 

ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζε ανπδάξαβεο επελδπηέο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Αίγππην γηα 

αλάπηπμε projects ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ ππνδνκψλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία ησλ λέσλ πφιεσλ (λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ), αιιά 

θαη ν αλαπηπμηαθφο δηάδξνκνο ηνπ νπέδ.  

ην νηθνλνκηθφ ζπλέδξην ηνπ Ρηάλη παξέζηε επίζεο ε Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, 

θα Al Mashat, ε νπνία αλαθέξζεθε ζηελ εμαηξεηηθή βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε απνηέιεζκα λα θζάζνπλ ηα έζνδα απφ 
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ηνλ ηνπξηζκφ ην επίπεδν ησλ $12,57 δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. Δπίζεο, ε θα Al 

Mashat αλαθέξζεθε –ζε ζπλέληεπμή ηεο ζην ξσζηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Sputnik- 

ζηελ πνιχ πξφζθαηε απφθαζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ 

πηήζεσλ πξνο Sharm El Sheikh, ε νπνία αληαλαθιά ηε κεγάιε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο ζηελ Αίγππην, ηφζν ζηα αεξνδξφκηα φζν θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο.  

 

UNCTAD: Η Αίγππηνο πξώηνο επελδπηηθόο πξννξηζκόο ζηελ Αθξηθή 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο UNCTAD (United nations Conference on Trade & 

Development), ε Αίγππηνο απνηειεί ηνλ πξψην επελδπηηθφ πξννξηζκφ ζηελ αθξηθαληθή 

ήπεηξν θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 2019, πξνζειθχνληαο θεθάιαηα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

χςνπο $3,6 δηζ., έλαληη ζπλνιηθψλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ χςνπο $23 δηζ. ζε νιφθιεξε ηελ 

Αθξηθή (κεησκέλσλ θαηά 2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018). Ζ UNCTAD 

δηεπθξίληζε φηη ε δηαηήξεζε ηεο πξψηεο ζέζεο απφ ηελ Αίγππην ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, πνπ έρεη βειηηψζεη ηφζν 

ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ην επελδπηηθφ θιίκα ζηε ρψξα. Πάλησο, ζηε 

ζρεηηθή ηεο έθζεζε, ε UNCTAD επηζεκαίλεη φηη νη κε πεηξειατθέο επελδχζεηο θαηέγξαςαλ 

πηψζε ζηα $400 εθαη. ην πξψην εμάκελν 2019, πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπο 

απφ ην 2014. Ζ UNCTAD αλαθέξεη ην πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, ηε ρακειή 

θαηαλαισηηθή δήηεζε θαη ηνπο αξγνχο ξπζκνχο ηδησηηθνπνηήζεσλ σο ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ Αίγππην λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο.   

 

Ο Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ ζην 4
ν
 “EU-Arab World Summit” ζηελ Αζήλα  

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla –πνπ αληηθαηέζηεζε θαη θέηνο ηνλ αξρηθά πξνγξακκαηηζζέληα λα 

παξαζηεί Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar- ζηελ ηέηαξηε δηάζθεςε θνξπθήο 

Δ.Δ- αξαβηθνχ θφζκνπ (“EU-Arab World Summit”) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ην δηήκεξν 

29-30 Οθησβξίνπ, κε θεληξηθφ ζεκαηηθφ ηίηιν “A Strategic Partnership”. χκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. El-Molla αλέθεξε, θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζην άλνηγκα 

ηεο δηάζθεςεο ζηηο 29/10 φηη «ε ηξηκεξήο ζπλεξγαζία Αηγχπηνπ-Διιάδαο-Κχπξνπ ζα πξέπεη 

λα απνηειέζεη ππφδεηγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ». Ο Αηγχπηηνο 

Τπνπξγφο ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ησλ ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηα θξάηε ηεο Μεζνγείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ 

πξνζθχγσλ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ επί 

ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο θ. El-Molla αλαθέξζεθε επίζεο ζην ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ησλ 

αξαβηθψλ ρσξψλ κε ηελ Δπξψπε, ππνγξακκίδνληαο φηη νη εμαγσγέο ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε 

αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 11% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, ελψ νη 

εηζαγσγέο ηνπο απφ ηελ Δπξψπε αληηπξνζσπεχνπλ ην 27% ησλ εηζαγσγψλ ηνπο απφ 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καηά ηνλ θ. El-Molla, «ε σο άλσ αληζνξξνπία ζην εκπφξην αξαβηθνχ 

θφζκνπ-Δπξψπεο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί δηα ηεο αλάπηπμεο βηνκεραληψλ πνπ ζα 

παξάγνπλ πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο αξαβηθέο ρψξεο, θαζψο επίζεο δηα ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχλ νη ελ ιφγσ 

ρψξεο». Καηά ηνλ θ. El-Molla, «ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ ζα βνεζήζεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο,». Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε 

θπζηθά θαη ζηηο επηηπρίεο θαη ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο 

ρψξαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ηελ Αίγππην λα επηηπγράλεη απηάξθεηα ζε θπζηθφ αέξην 

θαη λα μεθηλά εθ λένπ ηελ εμαγσγή ηνπ. Ο θ. El-Molla αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ νκίισλ πξνο ηελ Αίγππην, 

ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ.Δ. γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα (Απξίιηνο 2018), σο παξάγνληα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.      
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ην 7,5% ε επίζεκε αλεξγία ην 2
ν
 ηξίκελν 2019: ην ρακειόηεξν επίπεδν 30εηίαο 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά 

ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 7,5%, έλαληη 9,9% θαηά ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018, θζάλνληαο ζην θαηψηαην επίπεδφ ηνπ ηεο ηειεπηαίαο 

ηξηαθνληαεηίαο. Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην απέδσζε ηελ πηψζε ηεο αλεξγίαο ζηελ πινπνίεζε 

ησλ κεγάισλ –αιιά θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο- θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2014 έσο ζήκεξα (άλσ ησλ 9.000 projects), θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλέθεξε φηη ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ 

θφζηνο ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ projects έσο ην ηέινο ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε EGP2,1 

ηξηζ., ελψ ην χςνο ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ζε EGP144,2 δηζ., απφ ην 

Γεθέκβξην 2015 έσο ηνλ Ηνχλην 2019.            

 

ηελ 114
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο “Doing Business 2020” ε Αίγππηνο 

Ζ Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 6 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο ζηε θεηηλή έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο κε ηίηιν “Doing Business 2020”, θαηαιακβάλνληαο ηελ 114
ε 

κεηαμχ 190 θξαηψλ. 

ηε θεηηλή ηεο έθζεζε, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα δηαπίζησζε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ζεηξάο 

κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ βνήζεζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεηαμχ ησλ 

άιισλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαηέγξαςε ηε ζεκαληηθή επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο, θαηεγνξία ζηελ νπνία ε 

Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 19 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο, αλεβαίλνληαο ζηελ 90
ε
. Ζ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα δηαπίζησζε επίζεο ηελ πξφζθαηε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ Αίγππην –

φπσο θαη απφ ηα ΖΑΔ θαη ην Οκάλ- δηα ησλ νπνίσλ εληζρχζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ ζε εηαηξείεο, απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο εηαηξεηψλ 

θαη έγηλαλ επθνιφηεξεο νη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντφλησλ. Ζ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα επηζεκαίλεη επίζεο ηελ απινπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην. ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θεηηλήο 

θαηάηαμεο “Doing Business” βξίζθνληαη νη Ν. Εειαλδία, ηγθαπνχξε θαη Υνλγθ Κνλγθ, 

ελψ ηελ πςειφηεξε ζέζε απφ πιεπξάο ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο θαηέιαβαλ ηα 

ΖΑΔ (16
ε
).   

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί πηζαλήο λέαο ζπκθσλίαο Αηγύπηνπ-ΓΝΣ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε Αίγππηνο 

ελδέρεηαη έσο ηνλ πξνζερή Μάξηην λα ππνγξάςεη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 

λέα ζπκθσλία –κεηά ηελ επηθείκελε ζην ηέινο ηνπ 2019 νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ.- (“post-loan agreement”). Καηά ηνλ θ. Maait, 

«ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε ην ΓΝΣ, αλαθνξηθά κε ηελ εθ 

λένπ αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ηηο δχν πιεπξέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ελψ βξηζθφκαζηε ζε αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αθξηβή κνξθή πνπ ζα ιάβνπλ νη ελ ιφγσ δεζκεχζεηο, κε ζηφρν λα έρνπκε 

νινθιεξψζεη ηεο ζπλνκηιίεο καο έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2020». εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα 

κε ηνλ αξκφδην γηα ηε Μ. Αλαηνιή & Κεληξηθή Αζία δηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ θ. Azour, 

«νηαδήπνηε πηζαλή δέζκεπζε κεηαμχ Σακείνπ θαη Αηγχπηνπ ζα ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππνβνήζεζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

δηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ Αίγππην».  

 

Μόιηο 0,2% ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ αληηπξνζσπεύεη ε Αίγππηνο 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο Credit Suisse κε ηίηιν “Global 

Wealth 2019", νη Αηγχπηηνη πνιίηεο ζπγθεληξψλνπλ ην 0,2% ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ, ελψ 

11 Αηγχπηηνη κεγηζηάλεο θαηέρνπλ πεξηνπζία πνπ ππεξβαίλεη ηα $500 εθαη. χκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο Credit Suisse, 86 Αηγχπηηνη θαηέρνπλ θαζαξή πεξηνπζηαθή ζέζε κεηαμχ $100 θαη 

$500 εθαη., ελψ πνζνζηφ 0,1% ηνπ ζπλνιηθνχ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ έρεη πεξηνπζία άλσ 
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ηνπ $1 εθαη. Καηά ηελ Credit Suisse, ην 75% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ζηελ Αίγππην 

δηαζέηεη πεξηνπζία κηθξφηεξε ησλ $10.000. Ζ κέζε πεξηνπζηαθή ζέζε αλά ελήιηθα ζηελ 

Αίγππην αλήιζε ην 2019 ζε $15.395, παξνπζηάδνληαο άλνδν θαηά 11,5% έλαληη ηνπ 2018 

(ζηα $13.810), ελψ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε ην 2019 ζε $4.689, πάληα ζχκθσλα κε 

ηελ Credit Suisse.        

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η αηγππηηαθή ιίξα ζην αλώηαην ζεκείν δηεηίαο ζε ζρέζε κε ην δνιιάξην 

ηηο 28 Οθησβξίνπ, ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έθζαζε ζην επίπεδν 

ησλ 16,067 ιηξψλ αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), πνπ απνηέιεζε ην πςειφηεξν επίπεδν γηα ηε 

ιίξα έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο, απφ ην Μάξηην 2017. χκθσλα κε νηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο, ε πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ (ηδηαίηεξα ζε 

έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο), ζηα απμεκέλα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, 

θαζψο θαη ζηα ζηαζεξά πςειά επίπεδα ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην δνιιάξην έρεη απνιέζεη απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 14 

πηάζηξεο έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, ελψ ζπλνιηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 έρεη απνιέζεη 

178 πηάζηξεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα ζεσξνχλ πσο ε ελ 

ιφγσ πησηηθή ηάζε ζα ζπλερηζζεί.   

 

Αλαλέσζε ζανπδαξαβηθώλ θαηαζέζεσλ ζηελ αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ππέγξαςε, ζην 

πεξηζψξην ηεο πξφζθαηεο εηήζηαο ζπλφδνπ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, ζπκθσλία κε ην ζανπδαξαβηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν (Saudi Fund for 

Development – SFD) γηα ηε ρξνληθή παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο ζανπδαξαβηθψλ 

θξαηηθψλ θαηαζέζεσλ χςνπο κεηαμχ $5 θαη $6 δηζ. ζηε CBE, έσο ην έηνο 2022. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ζανπδαξαβηθνχ θξάηνπο 

ζηελ Αίγππην αλεξρφηαλ ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε $7,5 δηζ.    

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ παξέρεη πξόζζεηα θεθάιαηα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE), ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, δηνρέηεπζε 

πξφζζεηα θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP235 εθαη. ζε νκίινπο ζηεγαζηηθήο πίζηεο, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα παξάζρνπλ ρακειφηνθα δάλεηα ζε αγνξαζηέο θαηνηθηψλ κεζαίνπ 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. Θπκίδνπκε φηη ε CBE έρεη αλαλεψζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ην 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ην νπνίν είρε μεθηλήζεη ην 2014 θαη 

έιεγε ηνλ Ηαλνπάξην 2019, δεζκεπφκελε λα δηνρεηεχζεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 

EGP50 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ δαλείσλ.    

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Γηεζλέο ζπλέδξην ηειεπηθνηλσληώλ ζην Sharm El Sheikh 

Απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε Αίγππηνο θηινμελεί ην 38
ν
 δηεζλέο ζπλέδξην ξαδην-

ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζέξεηξν Sharm El Sheikh ζηε Υεξζφλεζν ηλά. 

Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά, 

πνπ ε δηνξγάλσζε ηνπ ελ ιφγσ ζπλεδξίνπ ιακβάλεη ρψξα καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (International Telecommunication Union – ITU) ζηε Γελεχε. ην 

θεηηλφ ζπλέδξην κεηέρνπλ πάλσ απφ 3.500 άηνκα απφ 140 ρψξεο, θαζψο θαη πάλσ απφ 50 

ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί ηειεπηθνηλσληψλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σελ έλαξμε ηνπ 

ζπλεδξίνπ θήξπμε ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi. Κεληξηθφ δήηεκα ζην ελ ιφγσ ζπλέδξην 

απνηειεί ε θαηαλνκή ησλ δσλψλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πέκπηεο γεληάο (5G). εκεηψλεηαη φηη ην παγθφζκην ζπλέδξην 

ξαδην-ηειεπηθνηλσληψλ δηνξγαλψλεηαη θάζε 3 κε 4 ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ επηζθφπεζε θαη 

αλαζεψξεζε ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο. Σν ζπλέδξην ηεο ITU, 



7 

 

ην νπνίν μεθίλεζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ, αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο 22 

Ννεκβξίνπ.   

 

Η Αίγππηνο δεύηεξνο ζεκαληηθόηεξνο θόκβνο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο ζηε δώλε Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο δηεζλνχο πιαηθφξκαο δηαζχλδεζεο λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ κε επελδπηέο “venture capital” κε έδξα ην Νηνπκπάη, Magnitt, ε Αίγππηνο 

απνηειεί ην δεχηεξν ελεξγφηεξν θφκβν λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ 

επξχηεξε δψλε Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, πζηεξεί ζεκαληηθά σζηφζν απφ πιεπξάο 

επάξθεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε Magnitt, ζην 

ελλεάκελν 2019 νη ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγηθψλ startups πνπ ζπλάθζεθαλ 

ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά 27%, έλαληη ξπζκνχ αχμεζήο ηνπο 13% ζε νιφθιεξν ην έηνο 

2018. Δλ ηνχηνηο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ έιαβαλ νη αηγππηηαθέο 

ηερλνινγηθέο startups αληηζηνηρνχζαλ ζε κφιηο 7% ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε επίπεδν Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, έλαληη πνζνζηνχ 9% πνπ 

αληηπξνζψπεπζαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηερλνινγηθψλ startups απφ ην Μπαρξέηλ θαη ην 

Λίβαλν, αληίζηνηρα.      
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ηα 5,97 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε θαηαλάισζε θ/α ζηελ Αίγππην ην έηνο 2018/19 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα έθζεζε ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο 

εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ε κέζε εκεξήζηα εγρψξηα θαηαλάισζε αεξίνπ ζηε ρψξα 

αλήιζε ζε 5,97 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19, έλαληη 5,75 δηζ. 

θ.π. ην έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηελ EGAS, νη ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο 

θαηαλάισζαλ ην 62,3% ηεο ζπλνιηθήο αλσηέξσ πνζφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ήηνη πεξίπνπ 

3,72 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Αληίζηνηρα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε ην 22,5% ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ήηνη 1,345 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Ο πεηξειατθφο θιάδνο 

απνξξφθεζε ην 10,1% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηα νρήκαηα θαηαλάισζαλ ην έηνο 2018/19 304,8 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ 

εκεξεζίσο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 5,1% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο.  

ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, ε EGAS αλέθεξε επίζεο φηη έσο ηνλ Ηνχλην 2019 είραλ ππνγξαθεί 

ζπλνιηθά 33 ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε δηεζλείο εηαηξείεο πδξνγνλαλζξάθσλ, νη 22 απφ ηηο 

νπνίεο ππνγξάθεθαλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο απφ ηελ EGAS θαη νη ππφινηπεο 11 απφ ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC). Ζ EGAS επηζήκαλε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλαθνηλψζεθαλ 15 αλαθαιχςεηο λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ, νη 5 εθ ησλ νπνίσλ ζηε Μεζφγεην θαη νη 10 ζηε Γπηηθή Έξεκν, νη νπνίεο ζπλνιηθά 

πξνζέζεζαλ πεξίπνπ 817 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ θαη 2,2 εθαη. βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ 

αεξίνπ ζηα απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ EGAS, ην έηνο 2018/19 

νινθιεξψζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία 7 projects αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ, ζπλνιηθνχ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο $10,6 δηζ., κε αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο πεξίπνπ 1,923 δηζ. θ.π. 

αεξίνπ θαη 2.980 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ εκεξεζίσο. Δπίζεο, ζπλδέζεθαλ κε ην εζληθφ 

δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 56 ζπλνιηθά θξέαηα, κε αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο πεξίπνπ 2,28 

δηζ. αεξίνπ θαη 20,75 εθαη. βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ εκεξεζίσο. Καηά ηελ EGAS, ε 

ζπλνιηθή παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλήιζε ζε 2,52 ηξηζ. θ.π., 

ελψ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο έθζαζαλ ηα 2,33 ηξηζ. θ.π. Ζ EGAS επηζήκαλε εμάιινπ φηη ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα LNG πνπ εμήρζε απφ ηελ Αίγππην ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2018/19 

αλήιζε ζε 172,8 δηζ. θ.π., κέζσ 45 θνξηψζεσλ απφ ηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku. 

Σέινο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ έθζαζε ηα 31,78 εθαη. βαξέιηα, ε 

παξαγσγή LPG ηνπο 1,2 εθαη. ηφλνπο, ε παξαγσγή πξνπαλίνπ ηνπο 561,2 εθαη. ηφλνπο θαη 

ε παξαγσγή αηζαλίνπ / πξνπαλίνπ ηνπο 1,262 δηζ. ηφλνπο. 

 

Δπαλεθθίλεζε ηεο ηξνθνδόηεζεο ηεο Ινξδαλίαο κε αηγππηηαθό θ/α 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ έρεη μεθηλήζεη -απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ- λα πξνκεζεχεη ηελ Ηνξδαλία κε 
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πνζφηεηεο 290 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε αέξην, ήηνη πνζνζηνχ 10% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Ηνξδαλίαο ζε αέξην. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο είρε ππνγξάςεη κε ηελ 

Ηνξδαλία ην 2004  ζπκθσλία 15εηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεχηεξεο κε 

πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ 250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ζε ηηκή $2,5 αλά εθαη. ζεξκηθέο 

κνλάδεο (BTU), σζηφζν, ηνλ Απξίιην 2012, ε ηφηε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αχμεζε ηελ ηηκή 

ηνπ παξερφκελνπ αεξίνπ ζηα $5 αλά εθαη. BTU, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη πξφβιεκα κε ηε 

ζπλέρηζε ησλ θνξηψζεσλ. Σν επηέκβξην 2018, ε Αίγππηνο επαλεθθίλεζε ηηο εμαγσγέο 

θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία, ζε πνζφηεηεο 50 έσο 100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κέζσ 

αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο.     

 

Η ΔΝΙ αλαθνηλώλεη λέα αλαθάιπςε πδξνγνλαλζξάθσλ 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν κεγάινο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ, ν νπνίνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε λέσλ 

πεγψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Abu Rudeis Sidri, 

ζηνλ θφιπν νπέδ. εκεηψλεηαη φηη ν εγρψξηνο φκηινο Petrobel, πνπ απνηειεί θνηλνπξαμία 

ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο ΔΝΗ, είρε πξνβεί ζε 

δηάλνημε δηεξεπλεηηθνχ θξέαηνο ζηελ πεξηνρή, ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο. Ζ ΔΝΗ 

δηεπθξίληζε, ζε ζρεηηθή ηεο αλαθνίλσζε, φηη ην λέν θξέαξ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη 

μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο, κε αξρηθέο 

πνζφηεηεο πεξίπνπ 5.000 βαξειηψλ εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα θάζε, ε 

Petrobel βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ηαρείαο αλάπηπμεο ηνπ λένπ θνηηάζκαηνο δηα ηεο ρξήζεο 

πθηζηάκελσλ γεηηνληθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ θνηηάζκαηνο Sidri South, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο 

εθηηκήζεηο, πεξηέρεη πεξίπνπ 200 εθαη. βαξέιηα πεηξειαίνπ.    

 

Ο ζανπδαξαβηθόο όκηινο ACWA Power ζα θαηαζθεπάζεη ηε κνλάδα παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζην Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο Οθησβξίνπ ππεγξάθε, παξνπζία ηνπ 

Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ε ζπκθσλία αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα 

παξάγεηαη απφ ηελ ειηαθή κνλάδα δπλακηθφηεηαο 200 MW πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ 

πεξηνρή Kom Ombo, ζην Αζνπάλ, κε επελδπηηθφ θφζηνο πεξίπνπ $200 εθαη. χκθσλα κε 

ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην έξγν θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ζα εθηειέζεη ν 

κεηνδφηεο –ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ- ζανπδαξαβηθφο φκηινο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ACWA Power, επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” 

(BOO). Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Ζιεθηξηζκνχ αλέξρεηαη ζε 2,75 ζεληο αλά θηινβαηψξα, ελψ ε πξαγκαηηθή ηηκή ζηελ νπνία 

ζα αγνξάδεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 2,48 ζεληο αλά 

θηινβαηψξα, ε νπνία –ζχκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker- 

απνηειεί ηε ρακειφηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηζκνχ (EETC) έσο ζήκεξα. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ειηαθή κνλάδα ζην 

Kom Ombo αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εληφο ηνπ 2021 θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ειεθηξνδφηεζεο 130.000 λνηθνθπξηψλ, ελψ ε θαηαζθεπή ηεο ππνζηεξίδεηαη ρξεκαηνδνηηθά 

ηφζν απφ ηε γαιιηθή, φζν θαη απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(Agence Française de Développement-AFD θαη Japan International Cooperation Agency-

JICA), αληίζηνηρα.   

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί εμαγνξάο ηνπ 70% ηνπ κεξηδίνπ ηεο Edison ζην νηθόπεδν 12 ηεο 

πεξηνρήο παξαρώξεζεο “North East Hapi” ζηε Μεζόγεην 

Οξηζκέλα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ζηελ Αίγππην αλέθεξαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ φηη, κε 

βάζε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο 

ΔΝΗ εμαγφξαζε πξφζθαηα ην 70% ηνπ κεξηδίνπ ηνπ επίζεο ηηαιηθνχ νκίινπ Edison ζην 

νηθφπεδν 12 ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο “North East Hapi”, ζηηο βφξεηεο κεζνγεηαθέο αθηέο 

ηεο ρψξαο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ εμαγνξά –εθ’ φζνλ 
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αιεζεχεη- ιακβάλεη ρψξα ελφζσ ν ειιεληθφο φκηινο Energean Oil & Gas αλακέλεη ηελ 

ηειηθή έγθξηζε ηεο εμαγνξάο ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Edison φζνλ 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε 

Edison είρε απνθηήζεη κεξίδην ζην αλσηέξσ νηθφπεδν ζην πιαίζην δηεζλνχο δηαγσληζκνχ 

ηνπ 2015, ελψ ην ραξηνθπιάθηφ ηεο ζηελ Αίγππην πεξηιακβάλεη 3 ζπκβάζεηο αλάπηπμεο θαη 

6 ζπκβάζεηο έξεπλαο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Ο δαληθόο όκηινο Vestas ζα εθηειέζεη ην έξγν θαηαζθεπήο αηνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

πεξηνρή Ras Gharib 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) αλέζεζε ζην δαληθφ φκηιν Vestas ην έξγν θαηαζθεπήο αηνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ηνπ θφιπνπ νπέδ, δπλακηθφηεηαο 250 MW. χκθσλα κε 

ηα δεκνζηεχκαηα, ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη νκίινπ Vestas 

αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζεί ε 

ζπγθαηάζεζε ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν, 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηεο γαιιηθήο ππεξεζίαο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD), ηεο γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο KfW, θαζψο θαη 

ηεο Δ.Δ. Καηά ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ε πξνζθνξά ηεο Vestas ππήξμε ε κφλε πνπ εμεηάζηεθε 

απφ ηελ NREA, δεδνκέλνπ φηη νη φκηινη Siemens Gamesa θαη Senvion είραλ απνζχξεη ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο. Ο επελδπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε €260 εθαη. θαη ε 

θαηαζθεπή ηεο αηνιηθήο κνλάδαο ζα γίλεη επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” 

(BOO), γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νκίινπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Lekela Egypt, ν νπνίνο 

ζα δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.                

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα 1,8 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο ηελ πεξίνδν 

2018/19 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζην ηέινο Οθησβξίνπ ν αηγππηηαθφο νξγαληζκφο 

βάκβαθνο (Cotton Arbitration & Testing General Organization), θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε 

εμαγσγηθή πεξίνδν γηα ην βακβάθη (επηέκβξηνο 2018 – επηέκβξηνο 2019), ε Αίγππηνο 

εμήγε ζπλνιηθά 1,8 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, αμίαο $222 εθαη. Ωο κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο θαηαγξάθεθε ε Ηλδία. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηεο Αηγχπηνπ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, νη εμαγσγέο 

βάκβαθνο θαηά ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2019 αλήιζαλ ζε 1,74 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, 

έλαληη 1 εθαη. κεηξηθψλ θαληαξηψλ ην νθηάκελν 2018.   

 

Τπ. Γεσξγίαο: αύμεζε ησλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο ζηηαξηνύ 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα 

απμήζεη ηηο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα θαιιηεξγείηαη ζηηάξη θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν, ζε 3,5 εθαη. feddans, έλαληη 3,16 εθαη. feddans θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (1 

feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). Όπσο αλαθνίλσζε εμάιινπ ν θξαηηθφο νξγαληζκφο ειέγρνπ 

εμαγσγψλ & εηζαγσγψλ (GOEIC), ε πησηηθή ηάζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ ζηηαξηνχ θέηνο 

έρεη ειαθξχλεη θαηά 13,7% ηηο δαπάλεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα εηζαγσγέο ζηηαξηνχ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2019. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ GOEIC, νη 

θξαηηθέο δαπάλεο γηα αγνξά ζηηαξηνχ θαηά ην ελλεάκελν 2019 αλήιζαλ ζε $1,04 δηζ., έλαληη 

$1,2 δηζ. ην ελλεάκελν 2018, παξά κάιηζηα ηελ αχμεζε ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ, απφ 

9,3 εθαη. ηφλνπο ην ελλεάκελν 2018 ζε 9,4 εθαη. ηφλνπο ην ελλεάκελν 2019.    

 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεκνζηεύεη λέν δηαδηθηπαθό ράξηε βηνκεραληθώλ γαηώλ 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα λέν δηαδηθηπαθφ 

ράξηε βηνκεραληθψλ γαηψλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο αμηνπνίεζε, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο 
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θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί ε αξκφδηα Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο 

(IDA). πγθεθξηκέλα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνζθέξεη πξνο αλάπηπμε 2.050 βηνκεραληθά 

νηθφπεδα, δηεζπαξκέλα ζε 13 δψλεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ IDA, νη 

πξνζθεξφκελεο βηνκεραληθέο εθηάζεηο παξέρνπλ 1.510 επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαγσγήο κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ & ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ρεκηθψλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ, κεηαιινπξγηθψλ 

θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη εμνξχμεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή έρεη θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ζηηο 29 

Ννεκβξίνπ.        

 

Αύμεζε ηνπ πξντόληνο ηεο κεηαπνίεζεο θαηά 21,6% ην 4
ν
 ηξίκελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ην πξντφλ ηνπ εγρψξηνπ κε πεηξειατθνχ βηνκεραληθνχ ηνκέα θαηέγξαςε 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21,6% ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, αλεξρφκελν 

ζε EGP188,8 δηζ., έλαληη EGP155,3 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, ε βηνκεραλία παξαγσγήο άλζξαθα θνθ παξήγε ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ 

βηνκεραληθνχ πξντφληνο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, αθνινπζνχκελε απφ ηηο βηνκεραλίεο 

θαηεξγαζίαο κεηάιισλ (21,2%) θαη παξαγσγήο ηξνθίκσλ (19,2%).  

χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ ειέγρνπ εμαγσγψλ & 

εηζαγσγψλ (GOEIC), ην αηγππηηαθφ κε πεηξειατθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε ειαθξά ην 

ελλεάκελν ηνπ 2019, πέθηνληαο ζηα $32,19 δηζ., έλαληη $33,86 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2018. Καηά ηνλ GOEIC, νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε $19,2 

δηζ. ην ελλεάκελν 2019, απμεκέλεο θαηά 3% έλαληη ηνπ ελλεάκελνπ 2018, κε θπξηφηεξεο 

επηκέξνπο απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ (+10%), κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ & ζπζθεπψλ(+9%), ελδπκάησλ (+7%) θαη ηαηξηθψλ εθνδίσλ (+3%).   

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δπαλέλαξμε βξεηαληθώλ πηήζεσλ πξνο ην αηγππηηαθό ζέξεηξν Sharm El Sheikh 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν Βξεηαλφο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Geoffrey Adams, αλαθνίλσζε ηελ 

–έπεηηα απφ πεξίνδν ηεηξαεηίαο- αλαζηνιή ηεο απαγφξεπζεο εθηέιεζεο επηβαηηθψλ πηήζεσλ 

πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν Sharm El Sheikh ζηα λφηηα ηεο Υεξζνλήζνπ ηλά. εκεηψλεηαη 

φηη ε απαγφξεπζε βξεηαληθψλ πηήζεσλ charter πξνο ην Sharm El Sheikh είρε επηβιεζεί απφ 

ην ηέινο ηνπ 2015, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο πηήζεο charter ζην ηλά, πνπ είρε 

ιάβεη ρψξα ζην ηέινο Οθησβξίνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο θαη είρε απνδνζεί ζε ηξνκνθξαηηθή 

ελέξγεηα. Ζ αλαθνίλσζε έγηλε απφ ην Βξεηαλφ Πξέζβε ζην πιαίζην ζπδήηεζεο πνπ 

δηνξγάλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Ο θ. Adams ζπκπιήξσζε φηη ε 

επαλέλαξμε ησλ βξεηαληθψλ πηήζεσλ πξνο Sharm El Sheikh έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Βξεηαλψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο αεξνκεηαθνξψλ 

θαη ησλ αηγππηηαθψλ Αξρψλ, θαζψο επίζεο φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζηεί 

ηψξα κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε πηήζεηο πξνο ην 

Sharm El Sheikh, κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε επαλέλαξμε ησλ πηήζεσλ, πνπ ζα 

απμήζεη ην ξεχκα Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ην βξεηαληθφ 

ΤΠΔΞ πξνέβε αληίζηνηρα ζε αλαζεψξεζε ηεο ηαμηδησηηθήο ηνπ νδεγίαο γηα ηελ Αίγππην, 

κελ απνηξέπνληαο πιένλ ηνπο Βξεηαλνχο ηνπξίζηεο λα πεηνχλ πξνο θαη απφ ηνλ σο άλσ 

δεκνθηιή αηγππηηαθφ πξννξηζκφ. Απφιπηε ηθαλνπνίεζε εμέθξαζε, σο ήηαλ αλακελφκελν, ε 

Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, θα Al Mashat. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αηγππηηαθνχ 

νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, βαζηζκέλα ζε ζρεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο, νη πξψηεο βξεηαληθέο πηήζεηο απφ ην Λνλδίλν πξνο ην Sharm El Sheikh 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην. 

 

εκαληηθή άλνδνο ηνπ ηαπσληθνύ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηελ Αίγππην 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο Οθησβξίνπ κε δειψζεηο ηνπ 

δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηνπ ηαπσληθνχ ηαμηδησηηθνχ νκίινπ Nippon Travel Agency θαη 

αληηπξνέδξνπ ηεο νκνζπνλδίαο Ηαπψλσλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ (JATA) θ. Horisaka, 
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ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ – Οθησβξίνπ 2019 εθηειέζηεθαλ 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 900 πηήζεηο απφ ηελ Ηαπσλία πξνο ηελ Αίγππην, ελψ ππάξρεη απμαλφκελε 

δήηεζε απφ Ηάπσλεο ηνπξίζηεο λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα. Οη σο άλσ δειψζεηο ηνπ θ. 

Horisaka έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ 

θα Al Mashat, ζην πεξηζψξην ηεο αηγππηηαθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 

έθζεζε Tourism Expo Japan 2019 πνπ έιαβε ρψξα ζην δηάζηεκα 24-27 Οθησβξίνπ ζηελ 

Οζάθα. χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, ν αξηζκφο ησλ Ηαπψλσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην επηέκβξην 2019 απμήζεθε θαηά 

38,2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018.               

 

ΟΤΓΑΝ 

Γέζκεπζε ρσξώλ – δσξεηώλ γηα ζηήξημε ηεο ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ζνπδαληθέο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ζην ηέινο Οθησβξίνπ νκάδα ρσξψλ-

δσξεηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πνιηηηθήο κεηάβαζεο ηνπ νπδάλ θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, ζπκθψλεζαλ –ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο ζπλάληεζεο πνπ 

είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην πεξηζψξην ηεο εηήζηαο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ 

Οπάζηγθηνλ- λα ζπζηήζνπλ θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακείν κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε. Όπσο αλέθεξαλ ηα 

ζρεηηθά ζνπδαληθά δεκνζηεχκαηα, νη ΖΠΑ παξάιιεια πξνηίζεληαη λα μεθηλήζνπλ 

ζπλνκηιίεο κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ην νπδάλ απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ ρσξψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηξνκνθξαηία. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ νκάδα 

ρσξψλ-δσξεηψλ ηνπ νπδάλ (πξσηνβνπιία ηεο νπνίαο εγνχληαη νη ΖΠΑ) πεξηιακβάλνληαη 

ε Αίγππηνο, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε . Αξαβία, ε Ννξβεγία, ην Καηάξ, ηα ΖΑΔ, ε 

Βξεηαλία, ε Δ.Δ., θαζψο θαη νη Ηηαιία, Φηλιαλδία θαη νπεδία σο παξαηεξεηέο, αιιά θαη 

αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί (Ζλσκέλα Έζλε, Αθξηθαληθή Έλσζε) θαη ρξεκαηνδνηηθνί 

νξγαληζκνί (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα, Αθξηθαληθή Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο).   

 

Πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε ζνπδαληθή ιίξα ππνηηκήζεθε πεξαηηέξσ έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηελ 

παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πέθηνληαο ζηηο 76 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή 

αγνξάο) έλαληη 75 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηα κέζα Οθησβξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε επίζεκε 

ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο ρψξαο ζηηο 45 ιίξεο αλά δνιιάξην. Δγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο απνδίδνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ πηψζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ αθ’ ελφο ζηελ έιιεηςε 

βειηίσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη 

αθ’ εηέξνπ ζηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ.    

 

Η Δ.Δ. δεζκεύεη θνλδύιηα €466 εθαη. γηα βνήζεηα πξνο ην νπδάλ 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ ζνπδαληθνχ ΤΠΔΞ, ε Δ.Δ. έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα χςνπο €466 

εθαη. γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ην νπδάλ. ην ηέινο 

Οθησβξίνπ, πςειφβαζκν θιηκάθην ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ηε 

ζνπδαληθή πξσηεχνπζα, Υαξηνχκ, γηα ζπλνκηιίεο κε νπδαλνχο αμησκαηνχρνπο. χκθσλα 

κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γηπι. Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζην Υαξηνχκ, «ζθνπφο ηεο 

επίζθεςεο ήηαλ ε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ κε ζθνπφ ηε 

ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ηεο ρψξαο». Ζ ίδηα πεγή 

επηβεβαίσζε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. αλακέλεηαη λα παξάζρνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα 

χςνπο €200 εθαη. ζε πξψηε θάζε, ελψ ζε δεχηεξε θάζε ζα παξάζρνπλ αθφκε €141 εθαη., 

θαζψο θαη €125 εθαη. αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο.    

 


