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Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (25-30/9/2018) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο δείκτης ανεργίας στο 11,3% κατά το οικονομικό έτος 2017/18 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το αιγυπτιακό Υπουργείο Προγραμματισμού, ο 

δείκτης ανεργίας στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/18 μειώθηκε στο 11,3%, που 

αποτελεί το κατώτατο επίπεδό του εδώ και πολλά χρόνια, έναντι 12% το οικονομικό έτος 

2016/17. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο δείκτης ανεργίας στην Αίγυπτο προσδοκάται ότι θα 

μειωθεί στο επίπεδο του 8,4% έως το 2022. Θυμίζουμε ότι με βάση τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS) ο δείκτης ανεργίας κατά το 

δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος έτους ανήλθε σε 9,9%, έναντι 10,6% κατά το πρώτο τρίμηνο 2018 

και 11,98% κατά το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2017.  

 

«Εβδομάδα Κλίματος» διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Κάιρο  

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., σε συνεργασία με το αιγυπτιακό 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, διοργάνωσε «Εβδομάδα Κλίματος», με σκοπό την ανάδειξη της 

ευρωπαϊκής συνεισφοράς στην προσπάθεια της Αιγύπτου να συμμορφωθεί προς τις 

προβλέψεις της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και να μειώσει τα επίπεδα εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. Όπως δήλωσε στην εκκίνηση της Εβδομάδας ο επικεφαλής της εδώ 

Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. Πρέσβης κ. Surkos, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έργα κλιματικού 

χαρακτήρα στην Αίγυπτο με κονδύλια επιχορηγήσεων συνολικού ύψους €700 εκατ., με 

βασικό στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μόλυνσης των υδάτων από την 

εγχώρια βιομηχανία. Ο κ. Surkos αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. του 

μεγάλου αιολικού πάρκου που εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι στην περιοχή Gabal El-Zayt, με 

επιχορήγηση ύψους €30 εκατ. Στη διάρκεια της «Εβδομάδας Κλίματος» ανακοινώθηκε επίσης 

η εκκίνηση ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Clima-Med”, με σκοπό την υλοποίηση 

δράσεων για το κλίμα και τη μείωση των επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 

χώρες της νότιας γειτονίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το εν λόγω πρόγραμμα έχει 

τετραετή διάρκεια και διαθέτει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους €7 εκατ. 

 

Απέτυχαν οι συνομιλίες Αιγύπτου-Αιθιοπίας-Σουδάν για το Μεγάλο Αιθιοπικό Φράγμα 

Όπως δήλωσε στις 26/9 ο Αιγύπτιος Υπουργός Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης κ. Abdel- Aty, 

οι τριμερείς συνομιλίες Αιγύπτου-Αιθιοπίας-Σουδάν αναφορικά με το Μεγάλο Αιθιοπικό 

Φράγμα που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Αντίς Αμπέμπα κατέληξαν σε 

αποτυχία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι συνομιλίες μεταξύ των τριών Υπουργών Υδάτινων 

Πόρων δεν κατέληξαν σε συμφωνία επί των κυρίων, δύσκολων θεμάτων, καθώς εκάστη 

πλευρά φάνηκε να εμμένει στις θέσεις της. Όπως ανέφερε σχετικά ο εγχώριος οικονομικός 

Τύπος, βασική αιτία για το αδιέξοδο των συνομιλιών ήταν η απόρριψη από την Αίγυπτο 

αιθιοπικής πρότασης που αφορούσε τη διαδικασία πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής του 

Φράγματος, με την αιτιολογία ότι η πρόταση δεν ανέφερε σαφές χρονοδιάγραμμα, αλλά 

παρέπεμπε το ζήτημα σε μελλοντικές ετήσιες τεχνικές μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη και 

θα συνεκτιμούν τα επίπεδα βροχοπτώσεων και πλημμυρών εκάστου έτους. 

 

Ηλεκτρονικές εφαρμογές για τους πολίτες θέτει σε εφαρμογή το αιγυπτιακό κράτος 

Όπως δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου “Techne Summit” που έλαβε χώρα στη Βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας το διήμερο 29-30/9 ο Υπουργός Επικοινωνιών & Τεχνολογίας 

Πληροφορικής κ. Talaat, ως τα μέσα του 2019 το αιγυπτιακό κράτος θα έχει θέσει σε 

λειτουργία πάνω από 20 ηλεκτρονικές εφαρμογές με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Οι εν λόγω εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες είτε μέσω κινητών τηλεφώνων, ή 

διαδικτυακά. Σύμφωνα με τον κ. Talaat, το αιγυπτιακό κράτος εργάζεται προς την κατεύθυνση 

της αναδόμησης των κρατικών υπηρεσιών με σκοπό τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και 

την ενθάρρυνση των πολιτών να βρίσκουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, σήμερα το 76% του αιγυπτιακού εργατικού δυναμικού 

απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ποσοστό που πρέπει να αυξηθεί. 
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Λήψη τελευταίας δόσης δανείου από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας 

Nasr, στο τέλος Σεπτεμβρίου η Αίγυπτος έλαβε την τρίτη και τελευταία δόση, ύψους $500 

εκατ., δανειακού χρηματοδοτικού πακέτου συνολικού ύψους $1,5 δισ., από την Αφρικανική 

Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB). Σύμφωνα με την κα Nasr, τα εν λόγω κονδύλια θα κατευθυνθούν 

σε δράσεις στήριξης αναπτυξιακών έργων στη χώρα. Σημειώνεται ότι το τρέχον χαρτοφυλάκιο 

της AfDB στην Αίγυπτο περιλαμβάνει 30 αναπτυξιακά επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 

χρηματοδοτήσεων $2,4 δισ.   

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Συνέχιση της πτώσης του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, άνοδος 

προς το τέλος του μήνα 

Σε συνέχεια παλαιότερης υπόθεσης χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και της 

συναφούς απόφασης στις 15/9 του ποινικού δικαστηρίου του Καΐρου να απαγγείλει 

κατηγορίες σε σειρά επιχειρηματιών και στελεχών χρηματιστηριακών / επενδυτικών 

εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των γιών του έκπτωτου Προέδρου Mubarak, το 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου συνέχισε για μερικές ακόμη ημέρες την καθοδική του πορεία. 

Έπειτα από τη μεγάλη ημερήσια πτώση του κεντρικού δείκτη (EGX30) στις 16/9 κατά 3,61%, 

που ήταν η μεγαλύτερη από τον Ιανουάριο 2017, η οξεία πτωτική τάση συνεχίστηκε, με 

αποτέλεσμα στις 19/9 ο δείκτης να απολέσει 3,8% της αξίας του σε ημερήσια βάση, που 

αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Ιούνιο 2016. Όπως μάλιστα ανέφερε ο 

οικονομικός Τύπος, στις 19/9 ο δείκτης EGX30 απώλεσε 555,4 μονάδες, καταγράφοντας τη 

μεγαλύτερη πτώση του σε όρους μονάδων από τις αρχές του 2011. Επίσης, ο οικονομικός 

Τύπος ανέφερε ότι κατά την εβδομάδα 16-20/9, το Χρηματιστήριο Αιγύπτου απώλεσε περίπου 

EGP69,5 δισ. της συνολικής κεφαλαιοποίησής του, η οποία έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδό 

της του τελευταίου δεκαμήνου. Στις 19/9 ο δείκτης EGX30 έκλεισε στις 14.099 μονάδες, με 

93 μετοχές να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτώση τους στη διάρκεια του τελευταίου έτους και 

ακόμη 80 να παρουσιάζουν ημερήσια πτώση άνω του 9%. Την επομένη, 20/9, ο δείκτης 

έκλεισε ακόμη χαμηλότερα, στις 14.083 μονάδες, ωστόσο στη συνέχεια και ως το τέλος 

Σεπτεμβρίου εμφάνισε σημεία σταθεροποίησης και ελαφράς ανόδου, κλείνοντας 14.616 

μονάδες στις 30/9.   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Βρετανική επιχειρηματική αποστολή επισκέπτεται την Αίγυπτο 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, βρετανική επιχειρηματική αποστολή υπό τον Εμπορικό Απεσταλμένο 

του Βρετανού Π/Θ για την Αίγυπτο Sir Jeffrey Donaldson επισκέφθηκε για πέντε ημέρες την 

Αίγυπτο, με σκοπό την οικοδόμηση νέων διμερών εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών. 

Η βρετανική αποστολή αποτελείτο από επιχειρηματικούς ομίλους των κλάδων 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υψηλής τεχνολογίας, εκπαίδευσης και υγείας. Επρόκειτο για 

την όγδοη επίσκεψη του Βρετανού Εμπορικού Απεσταλμένου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας διετίας, περίοδο κατά την οποία πάνω από 100 βρετανικοί επιχειρηματικοί 

όμιλοι τον έχουν συνοδέψει στην Αίγυπτο. Ο Sir Donaldson συναντήθηκε με τους Υπουργούς 

Οικονομικών κ. Maait, Δημοσίων Επιχειρήσεων κ. Tawfeek, Υγείας κα Zayed, 

Προγραμματισμού κα El-Saeed, Πετρελαίου κ. El-Molla και Ηλεκτρισμού κ. Shaker. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Madbouly: το κράτος θα χτίσει 10.000 κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους στην περιοχή 

Badr City 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αιγύπτιου Π/Θ και Υπουργού Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Madbouly 

στο τέλος Σεπτεμβρίου, το αιγυπτιακό κράτος πρόκειται να κατασκευάσει 10.000 κατοικίες 

στην περιοχή Badr City, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών δημοσίων υπαλλήλων που θα 

εργάζονται στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή απέχει 

περίπου 7 χλμ. από τη νέα πρωτεύουσα. Ο Αιγύπτιος Π/Θ προήδρευσε συντονιστικής 
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σύσκεψης με τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τη διαδικασία μετεγκατάστασης των 

Υπουργείων και άλλων κρατικών φορέων στη νέα πρωτεύουσα, που είναι προγραμματισμένη 

να υλοποιηθεί εντός του προσεχούς έτους. Επίσης, ο κ. Madbouly πρόσθεσε ότι υπεγράφη 

συμφωνία-πλαίσιο με τον κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο AVIC International για την 

κατασκευή δικτύου ελαφρού ηλεκτρικού προαστιακού σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας που 

θα συνδέει τα περίχωρα του Καΐρου με τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. Τα κατασκευαστικά 

έργα για το εν λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός περιόδου διετίας.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Υπογραφή αιγυπτιο-ισραηλινών συμφωνιών για μεταφορά φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς Τύπου, οι εταίροι των 

μεγάλων ισραηλινών κοιτασμάτων Leviathan και Tamar, αμερικανική Noble Energy και 

ισραηλινή Delek Drilling, υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία με τον Αιγύπτιο εταίρο τους 

East Gas Company (EGC) -θυγατρική εταιρεία της κρατικής EGAS με αντικείμενο τη 

μεταφορά φυσικού αερίου- για την απόκτηση μεριδίου 39% στην εταιρεία που διαχειρίζεται 

τον αγωγό East Mediterranean Gas (EMG). Η ως άνω κίνηση έγινε με σκοπό την υλοποίηση 

του σχεδίου μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Αίγυπτο. Θυμίζουμε ότι τον 

περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αιγυπτιακής κυβέρνησης να 

καταστεί η χώρα περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος για το αέριο, οι Noble Energy και 

Delek Drilling είχαν υπογράψει δύο συμφωνίες για την πώληση αερίου στην εταιρεία 

Dolphinus Holdings της Αιγύπτου. Με βάση τις εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες έλαβαν την 

έγκριση του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, η Dolphinus πρόκειται να εισάγει φυσικό 

αέριο από το Ισραήλ, αξίας $15 δισ. σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. 

Όπως ανέφερε ο κλαδικός Τύπος. η απόκτηση μεριδίου 39% στον αγωγό East Mediterranean 

Gas –μερίδιο το οποίο σήμερα ανήκει κυρίως σε ισραηλινά επιχειρηματικά συμφέροντα και δη 

δύο επιχειρηματιών που είχαν επιτυχώς διεκδικήσει αποζημιώσεις από το αιγυπτιακό κράτος 

για τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού (βλ. κατωτέρω)- θα διενεργηθεί μέσω κοινοπραξίας 

των εταίρων των ισραηλινών κοιτασμάτων με έδρα την Κύπρο, καθώς και θυγατρικής του 

Αιγυπτίου εταίρου τους, East Gas Company, με έδρα την Ολλανδία. Κατά τον κλαδικό Τύπο, 

oι σημερινοί μέτοχοι του αγωγού EMG περιλαμβάνουν τον αζερικών συμφερόντων 

επενδυτικό όμιλο Mediterranean Gas Pipeline Ltd., τους ισραηλινών συμφερόντων ομίλους 

Merhav και EMI-EGI LP (Ampal American –Israel Corporation), τον ταϊλανδέζικο κρατικό 

ενεργειακό όμιλο PTT και την αιγυπτιακή κρατική εταιρεία πετρελαίου EGPC. 

Η συμφωνία των Noble Energy, Delek και East Gas δίνει τη δυνατότητα στις τρεις εταιρείες 

να έχουν πρόσβαση στον αγωγό East Mediterranean Gas, μήκους 90 χλμ., ο οποίος ξεκινά από 

το Ισραήλ (Ashkelon) και φθάνει στη βόρεια Χερσόνησο του Σινά (Al Arish) υποθαλάσσια, 

ενώ από εκεί συνεχίζει ως υπέργειος αγωγός έως την περιοχή του Πορτ Σαΐντ. Για την 

απόκτηση του 39% του αγωγού, βάσει των συμφωνιών, οι τρεις εταιρείες θα καταβάλουν 

συνολικό ποσό $518 εκατ., εκ των οποίων από $185 εκατ. οι Noble Energy και Delek και $148 

εκατ. η East Gas.  

Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν της Noble Energy στις 27/9, μέσω της συμφωνίας της με 

την Delek Drilling και την East Gas Company  διασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής φυσικού 

αερίου από το γιγάντιο κοίτασμα Leviathan προς την Αίγυπτο με βάση τις συμφωνίες του 

περασμένου Φεβρουαρίου με τον αιγυπτιακό όμιλο Dolphinus, καθώς και η δυνατότητα 

πραγματοποίησης περιστασιακών πωλήσεων στην Αίγυπτο αερίου από το κοίτασμα Tamar. 

Σημειώνεται πάντως ότι οι εξαγωγές από το κοίτασμα Tamar θα προηγηθούν χρονικά, 

δεδομένου ότι η παραγωγή από το κοίτασμα Leviathan αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 

2019. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η οριστικοποίηση της συμφωνίας των τριών ομίλων 

υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες κανονιστικές Αρχές Αιγύπτου και Ισραήλ, καθώς 

επίσης σε έλεγχο οικονομικής / εμπορικής βιωσιμότητας και σε προηγούμενη αναδιάρθρωση 

των χρεών της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό προς αιγυπτιακές τράπεζες.    

Η ανωτέρω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης, κατά τον εγχώριο και διεθνή Τύπο, την 

τακτοποίηση των εκκρεμών οφειλών και την αναστολή οιωνδήποτε περαιτέρω διεκδικήσεων 

των ισραηλινών ομίλων έναντι του αιγυπτιακού κράτους και αιγυπτιακών κρατικών εταιρειών, 
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οι οποίες είχαν επιδικαστεί στην ισραηλινή πλευρά στο πλαίσιο διεθνούς διαιτησίας και 

αφορούν την αναστολή από το έτος 2012 της μεταφοράς αιγυπτιακού φυσικού αερίου προς το 

Ισραήλ, μέσω του αγωγού East Mediterranean Gas. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος εξήγε φυσικό 

αέριο μέσω του εν λόγω αγωγού έως το 2012, ωστόσο έκτοτε διεκόπη η ροή αιγυπτιακού 

αερίου προς το Ισραήλ, εξαιτίας επανειλημμένων ενεργειών δολιοφθοράς επί του αγωγού από 

ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις του Βορείου Σινά, αλλά και της μη επάρκειας των 

αποθεμάτων αερίου της Αιγύπτου για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ζήτησης. Η 

ισραηλινή πλευρά είχε παραπέμψει το ζήτημα στο διαιτητικό δικαστήριο του διεθνούς 

εμπορικού επιμελητηρίου στη Γενεύη, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τους αιγυπτιακούς 

κρατικούς ομίλους πετρελαίου (EGPC) και φυσικού αερίου (EGAS).  

Το ως άνω διεθνές διαιτητικό δικαστήριο επιδίκασε το 2015 ποσά αιγυπτιακών αποζημιώσεων 

ύψους $1,76 δισ. προς την ισραηλινή εταιρεία ηλεκτρισμού (Israeli Electricity Company) και 

$288 εκατ. προς την Eastern Mediterranean Gas Company. Όπως ανέφεραν τα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης, πρόσφατα η αιγυπτιακή κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με την ισραηλινή 

πλευρά για μείωση του συνολικού ποσού των ως άνω αποζημιώσεων στο επίπεδο των $470 

εκατ., με προοπτική απόσβεσής του εντός περιόδου 15ετίας, ενώ συνεχίζονται 

διαπραγματεύσεις με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των 

αποζημιώσεων. 

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από το Ισραήλ από τον αιγυπτιακό όμιλο Dolphinus Holdings 

εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ στη συνέχεια θα 

αυξηθούν σταδιακά για να φθάσουν τη μέγιστη δυναμικότητά τους περί το Σεπτέμβριο του 

2019. Σύμφωνα με τον όμιλο Delek, ως το τέλος του 2019 αναμένεται να μεταφέρεται 

ποσότητα τουλάχιστον 350 εκατ. κ.π. ημερησίως από τα ισραηλινά κοιτάσματα προς την 

Αίγυπτο, ενώ σε περίοδο δεκαετίας, η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που θα έχει 

μεταφερθεί θα ανέρχεται σε περίπου 64 δισ. κυβικά μέτρα.  

Ο όμιλος Delek και οι συνεργαζόμενες εταιρείες επί του παρόντος αναμένεται να ελέγξουν την 

κατάσταση του αγωγού και να ξεκινήσουν εργασίες προκειμένου να αναστρέψουν τη ροή του, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά αερίου από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο.  

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου της 27/9, «η συμφωνία 

των ομίλων Delek-Noble Energy-East Gas Company έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της 

Αιγύπτου να απελευθερώσει την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και να ανοίξει τις 

δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής και εμπορίας αερίου σε ιδιωτικές εταιρείες». Περαιτέρω, 

«το Υπουργείο χαιρετίζει το νέο εν λόγω βήμα από τους ιδιωτικούς ομίλους που είναι 

υπεύθυνοι για την υλοποίηση του εμπορικού σχεδίου μεταφοράς ισραηλινού φυσικού αερίου 

στην Αίγυπτο». Κατά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πετρελαίου, κ. Hamdi Abdelaziz, «το 

Υπουργείο είναι έτοιμο να εξετάσει τη χορήγηση αδειών εισαγωγής και εμπορίας αερίου στον 

ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της Αιγύπτου σε περιφερειακό κόμβο 

για το φυσικό αέριο». 

 

Συμφωνία τεχνικής συνεργασίας μεταξύ ENPPI και βρετανικού ομίλου 

Στις 24/9, ο αιγυπτιακός κρατικός τεχνικός όμιλος του κλάδου υδρογονανθράκων ENPPI 

υπέγραψε συμφωνία με το βρετανικό όμιλο Wood Group με αντικείμενο την τεχνική 

συνεργασία στον τομέα της έρευνας για φυσικό αέριο σε βαθιά ύδατα. Στην υπογραφή της 

συμφωνίας παρέστη ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla, ο Εμπορικός 

Απεσταλμένος του Βρετανού Π/Θ για την Αίγυπτο Sir Jeffrey Donaldson και ο νέος Βρετανός 

Πρέσβης στο Κάιρο Sir Geoffrey Adams. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πετρελαίου κ. El-Molla, 

στόχο της συμφωνίας αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών από τις 

δύο πλευρές, όσον αφορά την έρευνα για φυσικό αέριο σε μεγάλα βάθη, με σκοπό την 

υποβοήθηση της αιγυπτιακής πλευράς καθώς αυτή εντείνει τις προσπάθειές της για εντοπισμό 

πρόσθετων κοιτασμάτων αερίου σε υπεράκτιες περιοχές, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στον 

Κόλπο του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα.     
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Υπογραφή σύμβασης για εκσυγχρονισμό περιφερειακού κέντρου ελέγχου του ηλεκτρικού 

δικτύου 

Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στο τέλος Σεπτεμβρίου, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (EETC) υπέγραψε στις 25/9 σύμβαση με το διεθνή 

τεχνολογικό όμιλο ABB Alliance για τον εκσυγχρονισμό περιφερειακού κέντρου ελέγχου του 

ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή της Διώρυγας Σουέζ, κόστους EGP324 εκατ. (περίπου $18,2 

εκατ.). Σύμφωνα με τον Υπουργό Ηλεκτρισμού κ. Shaker, το εν λόγω κέντρο χρησιμοποιείται 

για τον έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου επτά αιγυπτιακών περιφερειών στην 

περιοχή της Διώρυγας, και πιο συγκεκριμένα της Ισμαηλίας, του Σουέζ, του Πορτ Σαΐντ, του 

Βορείου και του Νοτίου Σινά, της Ερυθράς Θάλασσας και της Sharqiya.    

 

Διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου από την Αίγυπτο 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίου κ. El-Molla στο τέλος Σεπτεμβρίου, η 

Αίγυπτος μόλις έχει ολοκληρώσει την παραλαβή του τελευταίου της φορτίου εισαγόμενου 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πηγές του Υπουργείου Πετρελαίου ανέφεραν σχετικά 

ότι η Αίγυπτος διακόπτει τις εισαγωγές LNG, δεδομένου ότι έχει επιτευχθεί επίπεδο 

αυτάρκειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, δια της αύξησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας των νέων κοιτασμάτων και της σύνδεσής τους με το εθνικό δίκτυο φυσικού 

αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το επίπεδο της εγχώριας ημερήσιας παραγωγής αερίου έχει 

φθάσει τα 6,6 δισ. κ.π., κατόπιν της πρόσφατης αύξησης της παραγωγής από το γιγαντιαίο 

κοίτασμα Zohr στα 2 δισ. κ.π. ημερησίως. Κατά τις ίδιες πηγές, οι εισαγωγές υγροποιημένου 

φυσικού αερίου κοστίζουν στο αιγυπτιακό κράτος περίπου $280 εκατ. σε μηνιαία βάση, ενώ 

κατά το τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται να εξοικονομηθούν κονδύλια συνολικού ύψους $3 

δισ. από την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την παύση των εισαγωγών LNG.   

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Διατήρηση της τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας τον Οκτώβριο 

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε στο τέλος Σεπτεμβρίου τη διατήρηση 

της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές των 

επιχειρήσεων με τα τελωνεία για τον Οκτώβριο, στο σταθερό επίπεδο των 16 λιρών ανά 

δολλάριο. Σημειώνεται ότι η προκαθορισμένη τελωνειακή ισοτιμία της λίρας αντιστοιχεί σε 

περίπου 90% της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας της έναντι του δολλαρίου, η οποία 

ανήλθε στις 17,86 λίρες ανά δολλάριο στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

Στοιχεία για την αιγυπτιακή αγορά κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ τον Ιούνιο 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής, 

τον Ιούνιο τρέχοντος έτους η αιγυπτιακή αγορά κινητής τηλεφωνίας έχασε περίπου 800 χιλ. 

συνδρομητές, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός αυτών να ανέλθει σε 95,7 εκατ., έναντι 

96,5 εκατ. το Μάιο 2018. Αντίστοιχα, η εγχώρια αγορά υπηρεσιών διαδικτύου «κέρδισε» κατά 

τη διάρκεια του Ιουνίου περίπου 1,6 εκατ. νέους συνδρομητές. Επίσης, ο αριθμός των χρηστών 

υπηρεσιών διαδικτύου από κινητές συσκευές αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 4,7% έναντι του 

Μαΐου, φθάνοντας τους 32,8 εκατ. χρήστες, ενώ η αναλογία χρηστών διαδικτύου από κινητές 

συσκευές επί του συνόλου συνδρομητών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανήλθε τον Ιούνιο σε 

34,4%. Η έκθεση έδειξε επίσης ελαφρά μηνιαία άνοδο του αριθμού χρηστών διαδικτυακών 

υπηρεσιών τεχνολογίας ADSL κατά 1,5% έναντι του Μαΐου, στο επίπεδο των 5,83 εκατ. τον 

Ιούνιο, με το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών ADSL (40%) να συγκεντρώνεται στη 

μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου, η οποία ακολουθήθηκε από την περιοχή του Δέλτα 

Νείλου (31% των χρηστών). Τέλος, η έκθεση κατέδειξε την ελαφρά μηνιαία πτώση (-4,2%) 

του αριθμού συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας τον Ιούνιο στο επίπεδο των 7,4 εκατ. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αιγυπτιο-ιταλικό φόρουμ θαλάσσιων μεταφορών στην Αλεξάνδρεια 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA, στο τέλος Σεπτεμβρίου 

πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια επιχειρηματικό φόρουμ με τίτλο “Egyptian-Italian 
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Dialogue on Maritime Economy”, με σκοπό την προώθηση διμερών συνεργασιών στον τομέα 

των θαλάσσιων μεταφορών. Το φόρουμ διοργανώθηκε από την εδώ ιταλική Πρεσβεία, σε 

συνεργασία με το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορών, τον ιταλικό φορέα προώθησης 

εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων (ICE) και το ιταλικό εμπορικό επιμελητήριο στην 

Αίγυπτο. Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των 

θαλάσσιων μεταφορών από τις δύο χώρες παρακολούθησαν το φόρουμ, 

συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων λιμενικών αρχών, ναυπηγείων και κατασκευαστικών 

ομίλων που ασχολούνται με έργα λιμενικών υποδομών. Κύριοι υποκλάδοι που απασχόλησαν 

τις εργασίες του φόρουμ περιέλαβαν τις θαλάσσιες μεταφορές, τα συστήματα logistics και 

πολυτροπικών μεταφορών (multimodal transport), καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

υπάρχουν στην Αίγυπτο στους ως άνω τομείς.  

 

Υπογραφή συμφωνίας προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού 

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, στις 25/9 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της 

αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων (ENR) και της ρωσο-ουγγρικής κοινοπραξίας 

Transmashholding-Hungary για την εισαγωγή και εγχώρια τελειοποίηση 1.300 νέων 

σιδηροδρομικών βαγονιών, συμβατικής αξίας €1,2 δισ. Κατά τα δημοσιεύματα, η εν λόγω 

συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων. Μεταξύ των 

1.300 βαγονιών, τα 800 πρόκειται να είναι κλιματιζόμενα, ενώ η πρώτη παράδοση από 

πλευράς της κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί έπειτα από 14 μήνες. Κατά τον οικονομικό 

Τύπο, η ρωσο-ουγγρική κοινοπραξία φέρεται να κέρδισε το σχετικό δημόσιο διαγωνισμό από 

τον κινεζικό όμιλο CRCC Corporation Limited. Η συμφωνία των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων 

με την κοινοπραξία προβλέπει τη συμμετοχή σε ποσοστό 40% στα βαγόνια σε αιγυπτιακά 

εξαρτήματα, σε συνεργασία με βιομηχανικές μονάδες συμφερόντων του αιγυπτιακού Στρατού. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αύξηση 42% του αριθμού εισερχομένων τουριστών το επτάμηνο 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού, ο αριθμός 

εισερχομένων ξένων τουριστών στη χώρα παρουσίασε το επτάμηνο τρέχοντος έτους αύξηση 

της τάξεως του 42% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, ανερχόμενος σε 6,146 εκατ., 

έναντι 4,341 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης κατά το 

επτάμηνο 2018 προήλθε από την Ευρώπη (3,66 εκατ. τουρίστες), ενώ οι αφίξεις από αραβικές 

χώρες ανήλθαν σε 1,74 εκατ. Ακολούθησαν οι αφίξεις από την Ασία (373,4 χιλ.), την Αμερική 

(254 χιλ.) και την Αφρική (92 χιλ.). Από πλευράς ευρωπαϊκών αφίξεων, τη μεγαλύτερη άνοδο 

κατέγραψαν οι αφίξεις από Γερμανία, με 927,6 χιλ. έναντι 612,3 χιλ. το επτάμηνο 2017. 

Αντίστοιχα, οι αφίξεις από τη Βρετανία ανήλθαν το επτάμηνο 2018 σε 243,3 χιλ., από την 

Ιταλία σε 194,8 χιλ., από τις χώρες Benelux σε 188,4 χιλ., από τη Γαλλία σε 115,6 χιλ., από τις 

σκανδιναβικές χώρες σε 98 χιλ. και από την Αυστρία σε 90,5 χιλ.       

 

 


