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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-16/11/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 17,67% ηνλ Οθηώβξην 2018 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνύ ζεκείσζε ηνλ Οθηώβξην 2018 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή άλνδν έλαληη ηνπ 

επηεκβξίνπ, θζάλνληαο ην 17,67% ζε εηήζηα βάζε, Σν επηέκβξην, ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνύ είρε αλέιζεη ζε 15,97% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 14,24% ηνλ Αύγνπζην, 

13,51% ηνλ Ηνύιην θαη 14,38% ηνλ Ηνύλην. Ο δνκηθόο πιεζσξηζκόο παξέκεηλε πάλησο ζε 

πεξίπνπ ζηαζεξά επίπεδα ηνλ Οθηώβξην, ζην επίπεδν ηνπ 8,86% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη  

8,55% ην επηέκβξην, 8,83% ηνλ Αύγνπζην, 8,54% ηνλ Ηνύιην θαη 10,89% ηνλ Ηνύλην. 

ύκθσλα κε έγθπξνπο εγρώξηνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, βαζηθή αηηία ηεο αλόδνπ ηνπ 

πιεζσξηζκνύ ηνλ Οθηώβξην απνηέιεζε ε άλνδνο ησλ ηηκώλ νξηζκέλσλ λσπώλ 

ιαραληθώλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Δπηζεκαίλεηαη πάλησο όηη ν εηήζηνο πιεζσξηζκόο ηνλ Οθηώβξην ηξέρνληνο έηνπο 

θπκάλζεθε ζε πνιύ θαηώηεξα επίπεδα εθείλσλ ηνπ πεξζηλνύ Οθησβξίνπ, πνπ είρε 

αλέιζεη ζε 30,8%, έρνληαο κόιηο πξόζθαηα ηόηε μεθηλήζεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία. 

 

Ρπζκόο αλάπηπμεο 5,3% ζην 1
ν
 ηξίκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 

ύκθσλα κε δήισζε ηεο Τπνπξγνύ Πξνγξακκαηηζκνύ θαο El-Saeed ζηηο 14/11, ν 

ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε πξνθαηαξθηηθά 

ζηνηρεία ζε 5,3% ην πξώην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (2018/19). Καηά 

ηελ Τπνπξγό, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην ηξίκελν Ηνπιίνπ-

επηεκβξίνπ 2018 ζεσξνύληαη νη θιάδνη θπζηθνύ αεξίνπ (κεγέζπλζε 21,8%), 

ηειεπηθνηλσληώλ (κεγέζπλζε 16,5%) θαη θαηαζθεπώλ (κεγέζπλζε 6%), θαζώο θαη ηα 

έζνδα από ηε Γηώξπγα νπέδ (αύμεζε 12,3%).  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο νίθνο αμηνιόγεζεο Standard & Poor’s δηαηεξεί ην αμηόρξεν ηεο Αηγύπηνπ 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν δηεζλήο νίθνο Standard & Poor’s (S&P) δηαηήξεζε ζηαζεξή ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο καθξνπξόζεζκεο θαη ηεο βξαρππξόζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηεο Αηγύπηνπ ζε εγρώξην θαη μέλν λόκηζκα ζε “B”, ελώ επίζεο δηαηήξεζε ζηαζεξέο ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ αμηόρξενπ ηεο ρώξαο. εκεηώλεηαη όηη ηνλ πεξαζκέλν Μάην, ε Standard 

& Poor’s είρε κελ αλαβαζκίζεη ηε καθξνπξόζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο 

Αηγύπηνπ ζε “B” από “B-” πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, ππνβαζκίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ αμηόρξενύ ηεο, από ζεηηθέο ζε ζηαζεξέο. Ο δηεζλήο νίθνο πηζηνπνίεζε 

ηελ πξόνδν ηεο Αηγύπηνπ όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ κε 

ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη ηελ επίηεπμε πςειώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ελώ επηζήκαλε ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο Αηγύπηνπ ην 

2019, εθ’ όζνλ ζπλερηζηνύλ νη ζεηηθέο εμειίμεηο ζην κέησπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαξξπζκίζεσλ. Πάλησο, ε Standard & Poor’s ηόληζε ζηε ζρεηηθή έθζεζή ηεο όηη ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Αηγύπηνπ παξακέλνπλ επηζθαιή εμαηηίαο πςειώλ 

επηπέδσλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ θαη δεκόζηνπ ρξένπο, ρακεινύ εηζνδεκαηηθνύ 

επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ θαη εμαηξεηηθά πςειώλ αλαγθώλ γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην 

εμσηεξηθό. 

 

Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 10% θαηά ην 3
ν
 ηξίκελν 2018 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ν δείθηεο 

αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε ζην 10%, 

έλαληη 9,9% θαηά ην πξνεγνύκελν, δεύηεξν ηξίκελν θαη 11,9% θαηά ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2017. Καηά ηελ CAPMAS, ην εξγαηηθό δπλακηθό ηεο Αηγύπηνπ εθηηκάηαη 

θαηά ην ηξίην ηξίκελν 2018 ζε 29,2 εθαη. άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ 23,5 εθαη. άλδξεο), 

παξνπζηάδνληαο ειαθξόηαηε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6% έλαληη ηνπ δεπηέξνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο αλέξγσλ αλήιζε θαηά ην ηξίην 
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ηξίκελν 2018 ζε 2,9 εθαη. άηνκα, απμεκέλνο θαηά 1,6% ζε ζύγθξηζε κε ην δεύηεξν 

ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο, κεησκέλνο σζηόζν θαηά 16,9% έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2017. Σν πνζνζηό αλεξγίαο ησλ αλδξώλ αλήιζε ζε 6,8% ηνπ αλδξηθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ, ελώ εθείλν ησλ γπλαηθώλ ζε 22,8% ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, 

πάληνηε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018. 

 

Πξώηα βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε αηγππηηαθνύ νξγαληζκνύ επελδύζεσλ ζηελ Αθξηθή 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ην ππνπξγηθό 

ζπκβνύιην έδσζε ηελ έγθξηζή ηνπ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, θαζώο θαη ζε άιιεο 

ζπλεξγαδόκελεο κε απηό αηγππηηαθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί εζληθόο 

θνξέαο επελδύζεσλ ζηελ Αθξηθή (“Egyptian National Corporation for Investment in 

Africa”). Ο ελ ιόγσ θνξέαο, ν αθξηβήο ξόινο θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ 

αλακέλεηαη λα απνζαθεληζηνύλ θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα από ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πξόθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θπξίσο ζε έξγα 

αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ζε αθξηθαληθέο ρώξεο, κε κεξηθή 

ρξεκαηνδόηεζε από αηγππηηαθά θξαηηθά θνλδύιηα.  

ύκθσλα εμάιινπ κε δειώζεηο ηεο Τπνπξγνύ Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο 

θαο Nasr ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε πξόζθαην αθξηθαληθό επελδπηηθό θόξνπκ 

ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ην ζσξεπηηθό ύςνο ησλ αηγππηηαθώλ επελδύζεσλ ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν αλέξρεηαη ζε $10,2 δηζ., ελώ αληίζηνηρα, ην stock ησλ επελδύζεσλ 

αθξηθαληθώλ ρσξώλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $2,8 δηζ. 

 

Αηγππηην-θνπβετηηαλό θόξνπκ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθό εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κνπβέηη θόξνπκ δηκεξνύο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

Αηγύπηνπ θαη Κνπβέηη, ζην νπνίν κεηείρε από αηγππηηαθήο πιεπξάο ν Τπνπξγόο 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. Από πιεπξάο θνπβετηηαλήο θπβέξλεζεο, ηηο 

εξγαζίεο ηνπ θόξνπκ παξαθνινύζεζε ν Π/Θ Sheikh Al-Sabah. ην πιαίζην ηνπ θόξνπκ, 

ν Αηγύπηηνο Τπνπξγόο δηεξεύλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνπβετηηαλό νκόινγό ηνπ θ. 

Al-Rowdan, ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ 

δηκεξώλ εκπνξηθώλ ξνώλ. Ο θ. Nassar πξνέβε εμάιινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θόξνπκ ζε 

αλαζθόπεζε ησλ θύξησλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην, κε 

έκθαζε ζηα βηνκεραληθά επελδπηηθά projects ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο 

νπέδ, θαζώο θαη ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά – θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο Νέαο 

Γηνηθεηηθήο Πξσηεύνπζαο θαη ηεο λέαο πόιεο ηνπ Δι Αιακέηλ. ύκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ν θ. Nassar, ν όγθνο ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ 

κε ην Κνπβέηη απμήζεθε θαηά 34% ην 2017 έλαληη ηνπ 2016, αλεξρόκελνο ζε $1,74 δηζ., 

πεξηιακβαλνκέλσλ κε πεηξειατθώλ πξντόλησλ αμίαο $363 εθαη. Καηά ηνλ θ. Nassar, ην 

Κνπβέηη θαηαηάζζεηαη ηέηαξην κεηαμύ ησλ κεγαιύηεξσλ μέλσλ επελδπηώλ ζηελ 

Αίγππην, κε 1.227 επελδπηηθά projects ζηε ρώξα θαη ζσξεπηηθό ύςνο επελδύζεσλ ζηα 

$3,7 δηζ.  

 

Παγθόζκηα δηάζθεςε γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα (Sharm El-Sheikh, 13-29/11/2018) 

ηηο 13/11 μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζην αηγππηηαθό ζέξεηξν Sharm El-Sheikh ε 14
ε
 

παγθόζκηα δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα (CBD 

COP14), ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αηγύπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. ην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο 

ζπδεηήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ, νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο, ηα κέηξα 

πνιηηηθήο, θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλα κειινληηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. ηόρνπο ηεο δηάζθεςεο απνηεινύλ ε 

επίζπεπζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο λα πεξηνξίζεη ηνπο ξπζκνύο 

κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη λα πξνζηαηεύζεη εθείλα ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ επάξθεηα ηξνθίκσλ θαη ύδαηνο, δηαζθαιίδνληαο ηε δσή θαη ηελ πγεία 

δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ ζηνλ πιαλήηε.   
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Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο 14/11 ην αηγππηηαθό Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο ππέγξαςε ζην πεξηζώξην ηεο δηάζθεςεο δύν ζπκθσλίεο κε ηνλ 

αλαπηπμηαθό νξγαληζκό ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (UNDP), πνπ αθνξνύλ ηε 

βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξώηε ζπκθσλία αθνξά 

πξόγξακκα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Παγθόζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο (GEF) 

θαη ζηνρεύεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηε βηνπνηθηιόηεηα από ηνλ 

αηγππηηαθό ηνπξηζηηθό θιάδν, αιιά θαη από ην αηγππηηαθό θξάηνο. Ζ δεύηεξε αθνξά 

πξόγξακκα ηερληθήο βνήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη ε Αίγππηνο ηελ ηέηαξηε εζληθή 

έθζεζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ επίηεπμε ησλ 

δεζκεύζεώλ ηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε δηάζθεςε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Κιίκα. Σα δύν σο άλσ πξνγξάκκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο $3 

εθαη., πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ από ηελ Αηγππηηαθή Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθώλ 

Τπνζέζεσλ (Egyptian Environmental Affairs Agency). 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η θξίζε ησλ αλαδπόκελσλ αγνξώλ έρεη επηπηώζεηο ζηα μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ησλ αηγππηηαθώλ ηξαπεδώλ 

ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε θξίζε πνπ πιήηηεη θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο έρεη αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε επί ησλ 

θαζαξώλ μέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ αηγππηηαθώλ ηξαπεδώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, ε θαζαξή ζέζε ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεη κάιηζηα έιιεηκκα γηα 

πξώηε θνξά από ην Μάην ηνπ 2017. Με βάζε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

Αηγύπηνπ (CBE), ε αξλεηηθή θαζαξή μέλε πεξηνπζηαθή ζέζε πνπ θαηαγξάθεθε ζην 

ηέινο επηεκβξίνπ 2018 αλέξρεηαη ζε $3,94 δηζ. θαη νθείιεηαη θπξίσο, όπσο επηζήκαλαλ 

εηδηθνί ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ, ζηε θπγή κέξνπο ησλ μέλσλ επελδπηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ 

ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα, αθξηβώο εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηηο αλαδπόκελεο 

αγνξέο. εκεηώλεηαη όηη νη μέλεο επελδύζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα ππήξμαλ 

εθείλεο πνπ ζηήξημαλ ην ζπλνιηθό επίπεδν ησλ μέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

αηγππηηαθώλ ηξαπεδώλ από ηελ επνρή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ην Ννέκβξην 2016. Όπσο ππνζηεξίδνπλ παξάγνληεο ηνπ εγρώξηνπ 

ηξαπεδηθνύ θιάδνπ, δεδνκέλνπ όηη ε Αίγππηνο εκθαλίδεη πνιύ κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα 

έλαληη ησλ αλαδπόκελσλ νηθνλνκηώλ, ζεσξείηαη βέβαηε ε ηαρεία επηζηξνθή ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε εγρώξηα θξαηηθά ρξεόγξαθα. Πάλησο, όπσο 

επηζεκάλζεθε, είλαη αξθεηά πηζαλόλ ηα κεγάια ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο λα 

θαηαθύγνπλ ζε μέλν δαλεηζκό ή θαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζην 

εμσηεξηθό, πξνθεηκέλνπ λα ηνλώζνπλ ηελ θαζαξή πεξηνπζηαθή ηνπο ζέζε ζε μέλν 

λόκηζκα.  

εκεηώλεηαη όηη ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θαζαξέο εηζξνέο) ησλ εγρώξησλ 

ηξαπεδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην εμσηεξηθό αθνξνύλ θπξίσο δάλεηα από μέλα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθνύο νξγαληζκνύο, ηνπνζεηήζεηο μέλσλ 

επελδπηώλ ζε αηγππηηαθνύο ηίηινπο δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηελ εγρώξηα αγνξά ρξήκαηνο, 

αιιά θαη κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα Αηγππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθό.  

 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε επξώ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

ύκθσλα κε πξόζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ζηηο 12/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγύπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξώ, δηάξθεηαο ελόο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο 

€675 εθαη. Καηά ηα δεκνζηεύκαηα, ε CBE δέρζεθε 23 πξνζθνξέο από δηεζλή θαη 

εγρώξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, ζπλνιηθνύ ύςνπο €850,1 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ ηειηθώο δεθηέο νη 17, ζπλνιηθήο αμίαο €695,1 εθαη. Σν επηηόθην πνπ επεηεύρζε 

θαηά ηελ έθδνζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμύ 1,725% 

θαη 1,75%, έλαληη επηηνθίνπ 1,58-1,598% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληόθσλ 

γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ζηα κέζα Απγνύζηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
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Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 15
εο

 

Ννεκβξίνπ, αληίζεηα πξνο ηηο πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθώλ αλαιπηώλ, 

δηαηήξεζε επί ηνπ παξόληνο ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηόθηα αλαθνξάο, κε ην επηηόθην 

θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα παξακέλεη ζην 16,75%, ην επηηόθην δαλεηζκνύ δηάξθεηαο 

κίαο εκέξαο ζην 17,75% θαη ην βαζηθό επηηόθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ην 

πξνεμνθιεηηθό επηηόθην λα παξακέλνπλ ακθόηεξα ζηαζεξά ζην 17,25%. Ζ Κεληξηθή 

Σξάπεδα επηζήκαλε όηη θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηώβξην θαηαγξάθεθαλ 

πςειόηεξνη ηνπ αλακελόκελνπ δείθηεο πιεζσξηζκνύ, δηεπθξίληζε σζηόζν όηη ζεσξεί ηηο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα. εκεηώλεηαη όηη θαη ζηηο ηξεηο πιένλ 

πξόζθαηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είρε κεηαβάιεη ηα 

βαζηθά επηηόθηα αλαθνξάο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα σο άλσ επίπεδα από ην ηέινο 

Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η Αίγππηνο εγθαηληάδεη ηελ πξώηε ελεξγεηαθή κνλάδα βηναεξίνπ ζηε Μ. Αλαηνιή 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο 12/11 ν 

θπβεξλήηεο ηεο πεξηθέξεηαο Kafr El-Sheikh θαη ν πξόεδξνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

πδάησλ (Holding Company for Water and Wastewater – HCWW) εγθαηλίαζαλ ηελ πξώηε 

κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο από βηναέξην ζηε Μ. Αλαηνιή, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε 

θαηόπηλ επέλδπζεο ύςνπο EGP100 εθαη.. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν θπβεξλήηεο ηνπ Kafr 

El-Sheikh, ε κνλάδα παξάγεη 2 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηώληαο βηναέξην 

πνπ εμάγεηαη από ιάζπε πνπ πξνέξρεηαη από πγξά ιύκαηα. 

 

Πξννπηηθέο αύμεζεο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο Ινξδαλία 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηεο Ηνξδαλήο Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο & Οξπθηώλ Πόξσλ 

θαο Zawati, ε Ηνξδαλία ζηνρεύεη λα θαιύπηεη ζην άκεζν κέιινλ ην έλα ηξίην ησλ 

αλαγθώλ ηεο ζε θπζηθό αέξην κέζσ εηζαγσγώλ από ηελ Αίγππην. Καηά ηελ θα Zawati, ε 

Ηνξδαλία έρεη μεθηλήζεη ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην λα ιακβάλεη κέζσ αγσγνύ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε πεηξακαηηθή βάζε πνζόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Αίγππην, ελώ νη δύν 

θπβεξλήζεηο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο πξνθεηκέλνπ από ηηο αξρέο ηνπ 2019 νη 

πνζόηεηεο αηγππηηαθνύ αεξίνπ πνπ δηνρεηεύνληαη ζηελ ηνξδαληθή αγνξά λα απμεζνύλ, 

θαη ζην κέιινλ λα θζάζνπλ λα θαιύπηνπλ ην έλα ηξίην ησλ αλαγθώλ απηήο. Ζ Ηνξδαλή 

Τπνπξγόο δελ δηεπθξίληζε επαθξηβώο πόηε αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζηόρνο. 

Όπσο έρεη αλαθέξεη ν αηγππηηαθόο θιαδηθόο Σύπνο, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ηα 150 

εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ελώ εθηηκάηαη όηη ηνπ ρξόλνπ ζα απμεζνύλ ζε 250 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο. 

 

Νέεο επελδύζεηο ύςνπο $10 δηζ. ζηνλ πεηξειατθό ηνκέα αλακέλνληαη ην έηνο 2018/19 

Όπσο αλέθεξε ζε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ Σύπνπ ηεο 10/11 ν Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla, ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 αλακέλεηαη όηη ζα δηνρεηεπζνύλ 

ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ, θαζώο θαη παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ, επελδπηηθά θνλδύιηα ζπλνιηθνύ ύςνπο $10 δηζ. ύκθσλα κε ηα 

ιερζέληα ηνπ Τπνπξγνύ, ν δηεζλήο δηαγσληζκόο γηα ην έηνο 2018 ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

πεηξειαίνπ (EGPC), γηα αλάζεζε έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 

11 πεξηνρέο παξαρώξεζεο ηνπ Κόιπνπ νπέδ, θαζώο θαη ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 

Δξήκνπ έθιεηζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιόγεζεο 

ησλ πξνζθνξώλ, ελώ νη εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα έξγα πξόθεηηαη λα αλαθνηλσζνύλ 

ζύληνκα. ύκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, ν κεγάινο αξηζκόο δηεζλώλ ελεξγεηαθώλ νκίισλ 

πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζηνπο δηαγσληζκνύο πνπ πξνθεξύζζεη ην Τπνπξγείν 

Πεηξειαίνπ καξηπξεί ηελ εκπηζηνζύλε ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην θαιό επελδπηηθό 

θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ Αίγππην. Ο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ αλέθεξε επίζεο όηη 

πξνεηνηκάδεηαη λένο δηεζλήο δηαγσληζκόο γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ 
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πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί έσο ην 

ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.     

 

ηα 10 ηξηζ. θ.π. εθηηκάηαη ε δπλακηθόηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο Noor 

ύκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, νη αξρηθέο ελδείμεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο δπλακηθόηεηαο ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνύ αεξίνπ Noor ηελ ππνινγίδνπλ ζε 

πεξίπνπ 10 ηξηζ. θ.π.. Σν ελ ιόγσ θνίηαζκα βξίζθεηαη ζην νηθόπεδν παξαρώξεζεο 

Shorouk ζηε Μεζόγεην, γεηηνληθά ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 

50 ρικ. από ηηο αθηέο ηνπ Βνξείνπ ηλά. εκεηώλεηαη όηη νη εξγαζίεο εθηίκεζεο ηεο 

δπλακηθόηεηαο ηνπ Noor δηελεξγνύληαη από ηνλ ηηαιηθό όκηιν ENI θαη ηνλ αηγππηηαθό 

Tharwa, νη νπνίνη θαη δηαρεηξίδνληαη ην θνίηαζκα. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρώξηνο 

θιαδηθόο Σύπνο, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα 

εθρώξεζε από ηνλ όκηιν ENI ζηνλ εκηξαηηλό όκηιν Mubadala Petroleum Company - 

ζπγαηξηθό ηνπ θξαηηθνύ επελδπηηθνύ νκίινπ ηνπ Abu Dhabi, Mubadala Investment 

Company- κεξηδίνπ πεξίπνπ 20% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θνίηαζκα Noor. Ζ ελ ιόγσ 

ζπκθσλία αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αθξηβνύο κεγέζνπο 

ηνπ θνηηάζκαηνο. Με βάζε ηε ζπκθσλία, εθ’ όζνλ απηή νξηζηηθνπνηεζεί, ε ΔΝΗ ζα 

θαηέρεη ην 65% θαη ε Tharwa ην 15% ηνπ θνηηάζκαηνο Noor. Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθόο 

Σύπνο, νη όκηινη ENI θαη Tharwa έρνπλ μεθηλήζεη εξγαζίεο γεσηξήζεσλ ζην θνίηαζκα 

Noor από ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην. Θπκίδνπκε όηη πξν κεξηθώλ κελώλ, ν αηγππηηαθόο 

αιιά θαη ν δηεζλήο Σύπνο είραλ αλαθεξζεί ζε πηζαλή γηγαληηαία δπλακηθόηεηα ηνπ 

θνηηάζκαηνο Noor ζε θπζηθό αέξην, πεξίπνπ ηξηπιάζηα εθείλεο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Αίγππηνο επηβεβαηώλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκώλ ζηηο εηζαγσγέο επξσπατθώλ 

απηνθηλήησλ 

Όπσο επηβεβαηώζεθε από ηηο αηγππηηαθέο Αξρέο ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ύλδεζεο 

Δ.Δ.-Αηγύπηνπ πνπ έιαβε ρώξα ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ζην Κάηξν, από ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2019 πξόθεηηαη λα κεδεληζηνύλ νη δαζκνί γηα ηελ εηζαγσγή απηνθηλήησλ από ρώξεο ηεο 

Δ.Δ., κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία ύλδεζεο ησλ δύν κεξώλ. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο εηζαγσγέο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην από ηελ Δ.Δ., ε ζπκθσλία 

εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ πξνέβιεπε ηελ εηήζηα απνθιηκάθσζε ησλ 

δαζκώλ θαηά 10% από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010 θαη ηελ νινζρεξή εμάιεηςή ηνπο έσο ην 

2019, έηνο θαηά ην νπνίν εθπλέεη ε ζρεηηθή 15εηήο κεηαβαηηθή πεξίνδνο από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο ζπκθσλίαο. Καηά ην πξόζθαην παξειζόλ, ε Αίγππηνο είρε επηηύρεη ηελ 

πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ εηήζησλ πεξηθνπώλ ησλ δαζκώλ εηζαγσγήο νρεκάησλ από ηελ 

Δ.Δ., ζε κία πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο. 

 

Πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ν εγρώξηνο θιάδνο βάκβαθνο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

ύκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεύκαηα ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν αηγππηηαθόο θιάδνο 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2018-2019), ηα νπνία νθείινληαη ζηελ πηώζε ηνπ επηπέδνπ 

θαηαλάισζεο βάκβαθνο από ηα εγρώξηα θισζηήξηα, θαζώο επίζεο ζηελ εμάξηεζε από ην 

εηζαγόκελν βακβάθη, αιιά θαη ζηε γεληθόηεξε πηώζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο γηα ην 

πξντόλ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε παξαγσγή 

βάκβαθνο ζηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν αλήιζε ζε 2,4 εθαη. θαληάξηα, έλαληη 

1,4 εθαη. θαληαξηώλ πέξζη. Ζ ελ ιόγσ αύμεζε ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηελ αύμεζε 

ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε 336.000 feddans (1 feddan = 

4.200 ηεηξ. κέηξα), έλαληη 216.000 feddans ζηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ωο 

απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο, νη εγρώξηεο ηηκέο ηνπ βάκβαθνο πξόθεηηαη 

ζύκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο λα θαηαγξάςνπλ πηώζε ζηα επίπεδα ησλ EGP2.450 

αλά θαληάξη, έλαληη EGP2.700 αλά θαληάξη ζηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηόδνπ. 
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ηνπο 10,1 εθαη. ηόλνπο νη εηζαγσγέο ζηηαξηνύ ην 2018 

ύκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εηζαγσγέο 

ζηηαξηνύ ζηε κέρξη ηώξα δηάξθεηα ηνπ 2018 αλέξρνληαη ζε 10,1 εθαη. ηόλνπο θαη 

πξνέξρνληαη από ελλέα ρώξεο ηεο Αλαη. Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Καηά ηελ έθζεζε, ν 

κεγαιύηεξνο παγθνζκίσο εηζαγσγέαο ζηηεξώλ, ε Αίγππηνο, εηζήγαγε ην 2018 πνζόηεηα 

πιεζίνλ ησλ 7,1 εθαη. ηόλσλ ζηηαξηνύ από ηε Ρσζία, ελώ ζηε δεύηεξε ζέζε ησλ 

πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ήηαλ ε Οπθξαλία κε 100 ρηι. ηόλνπο. Όπσο ζεκεηώλεη ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε Αίγππηνο παξάγεη πεξίπνπ 3 εθαη. ηόλνπο ζηηαξηνύ εηεζίσο θαη 

θαηαλαιώλεη κεηαμύ 13 θαη 16 εθαη. ηόλνπο.   

 

Αύμεζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ ζηηο ρώξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ ην 2017 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξόζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 

(CAPMAS), νη εμαγσγέο πξνο ηηο ρώξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ (νπδάλ, Αηζηνπία, 

Οπγθάληα, Κνλγθό, Κέλπα, Σαλδαλία, Ρνπάληα, Μπνπξνύληη θαη Δξπζξαία) ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2017 απμήζεθαλ θαηά 72%, αλεξρόκελεο ζε EGP19,9 δηζ. (πεξίπνπ $1,11 δηζ. κε 

ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP11,6 δηζ. ην 2016. Αληίζηνηρα, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο 

από ηηο ελ ιόγσ ρώξεο αλήιζαλ ζε EGP6,8 δηζ. (πεξίπνπ $381 εθαη. κε ζεκεξηλέο 

ηζνηηκίεο) ην 2017, έλαληη EGP3,9 δηζ. ην 2016 (αύμεζε πεξίπνπ 74%). Ο κεγαιύηεξνο 

απνδέθηεο αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ ην 2017, κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ, 

ππήξμε ην νπδάλ πνπ απνξξόθεζε αηγππηηαθά πξντόληα ζπλνιηθήο αμίαο EGP8,1 δηζ., 

θπξίσο πιαζηηθά, ζίδεξν / ράιπβα θαη δάραξε. Αληίζηνηρα, ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο 

ηεο Αηγύπηνπ ην 2017, κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ, ππήξμε ε Κέλπα, πνπ 

εμήγε πξντόληα ζπλνιηθήο αμίαο EGP4,7 δηζ. ζηελ Αίγππην, θπξίσο θαθέ, ηζάη θαη 

κπαραξηθά. 
 

Δμνξζνινγηζκόο ηνπ αηγππηηαθνύ ζπζηήκαηνο θαξηώλ ζίηηζεο 

ύκθσλα κε ηνλ εγρώξην νηθνλνκηθό Σύπν, ν Τπνπξγόο Πξνκεζεηώλ θ. Meselhy 

αλαθνίλσζε ζηελ επηηξνπή νηθνλνκηθώλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνύ θνηλνβνπιίνπ όηη ην 

θξάηνο έρεη αλαθαιέζεη πεξίπνπ 1 εθαη. θάξηεο ζίηηζεο Αηγππηίσλ πνιηηώλ, νη νπνίνη 

θξίζεθαλ σο επθαηάζηαηνη (ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε όηη νη ελ ιόγσ ήηαλ ηδηνθηήηεο 

επηρεηξήζεσλ θαη δνύζαλ ζε πνιπηειείο νηθηζκνύο). Ο θ. Meselhy αλέθεξε όηη ην 

Τπνπξγείν Πξνκεζεηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

έρνπλ επηζεσξήζεη κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 55 εθαη. θάξηεο ζίηηζεο, ζην πιαίζην ηεο 

ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνύ θαηαρξήζεσλ ζην ζύζηεκα, κε ζθνπό ηνλ 

εμνξζνινγηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε θξαηηθώλ θνλδπιίσλ. 

 

ηα $3,95 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ηνλ Αύγνπζην  

Όπσο αλέθεξαλ πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), 

ην ύςνο ηνπ αηγππηηαθνύ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 8% ζε εηήζηα βάζε ηνλ 

Αύγνπζην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρόκελν ζε $3,95 δηζ., έλαληη $3,66 δηζ. ηνλ Αύγνπζην 

2017. εκεηώλεηαη όηη ηνλ Ηνύιην ηξέρνληνο έηνπο, ην ύςνο ηνπ αηγππηηαθνύ εκπνξηθνύ 

ειιείκκαηνο είρε αλέιζεη ζε $4,1 δηζ., απμεκέλν θαηά 8,4% έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ 2017 (ζηα 

$3,79 δηζ.). Καηά ηελ CAPMAS, ε αμία ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ κεηώζεθε θαηά 

12,2% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αύγνπζην 2018 ζηα $1,98 δηζ. (έλαληη $2,26 δηζ. ηνλ 

Αύγνπζην 2017), κε κεηώζεηο ζηηο εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (-19,3%), πιαζηηθώλ ζε 

αξρηθέο κνξθέο (-22,6%), δηαθόξσλ πξντόλησλ δηαηξνθήο (-5,6%) θαη ραιηώλ (-20,1%) 

θαη κε απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+22,5%), ιηπαζκάησλ 

(+19,3%), πξντόλησλ πεηξειαίνπ (+86,2%) θαη ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ (+29,2%). 

Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 0,3% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αύγνπζην 2018 ζηα 

$5,94 δηζ., κε απμήζεηο ζηηο εηζαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+83,7%), ζηδήξνπ / 

ράιπβα (+0,3%), νρεκάησλ (+29,2%) θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (+2,6%). 
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Οη Αηγύπηηνη εμαγσγείο πηέδνπλ γηα ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, νη νξγαλώζεηο ησλ 

Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ πηέδνπλ εδώ θαη θαηξό ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

θαηαβάιεη επί καθξόλ - εδώ θαη πεξίπνπ δηεηία- νθεηιόκελεο πξνο απηνύο εμαγσγηθέο 

επηδνηήζεηο, εθηηκώκελνπ ύςνπο κεηαμύ EGP9 θαη EGP12 δηζ. ύκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Maait, ζε πξνζερή ζύζθεςε ηνπ ππνπξγηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ, αλακέλεηαη λα βξεζεί ιύζε πνπ ζα ηθαλνπνηεί 

ηνπο εμαγσγείο, δηεπθξηλίδνληαο όηη πξνο ην ζθνπό απηό ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζα 

ζπλεξγαζηεί κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ώζηε λα πξνζδηνξίζνπλ λέν 

ρξνλνδηάγξακκα ηαθηηθώλ πιεξσκώλ πξνο ηνπο ζηγόκελνπο εμαγσγείο. 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Σν αηγππηηαθό θνηλνβνύιην εγθξίλεη ηε ζπκθσλία γηα ξσζηθή βηνκεραληθή δώλε 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο 11/11 ην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην 

ελέθξηλε ηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ηνλ πεξαζκέλν Μάην νη θπβεξλήζεηο Αηγύπηνπ θαη 

Ρσζίαο, γηα ηε δεκηνπξγία ξσζηθήο βηνκεραληθήο δώλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Πνξη αΐλη, εληόο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο νπέδ, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο 

αμίαο $7 δηζ. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή δώλε αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25 

εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ε νπνία ζα δηαηίζεηαη ζηνπο επελδπηέο κε θαζεζηώο επηθαξπίαο. Σα 

έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ξσζηθό θξαηηθό επελδπηηθό ηακείν Russian Direct 

Investment Fund (RDIF), θαζώο θαη από αηγππηηαθνύο ηξαπεδηθνύο νκίινπο. Ζ 

θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δώλεο ζα ιάβεη ρώξα ζε ηξεηο θάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζνύλ ην 2031, νπόηε θαη ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ησλ ξσζηθώλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ εθεί, πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 35.000 ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο 

απαζρόιεζεο.   

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ε $6 δηζ. εθηηκώληαη ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ θαηά ην 2018 

ύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο νπέδ, 

λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ηα θεηηλά έζνδα από ηε Γηώξπγα 

εθηηκάηαη όηη απμήζεθαλ ζην επίπεδν ησλ $6 δηζ., έλαληη εζόδσλ $5,3 δηζ. ην 2017. 

Καηά ηνλ θ. Mamish, νη δηεζλείο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζηε 

Γηώξπγα νπέδ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνύλ ηε ζαιάζζηα απόζηαζε πνπ δηαλύνπλ 

ηα εκπνξηθά πινία ηνπο κεηαμύ Αζίαο θαη Δπξώπεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη νη δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη, ζπλεπώο, ηα 

κεηαθνξηθά θόζηε. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Άλνδνο ηεο εηζεξρόκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 40% ην 9κελν 2018 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ θαο Al-Mashat ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν 

αξηζκόο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 

ελλέα κελώλ ηνπ 2018 παξνπζίαζε άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 40% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξζηλήο πεξηόδνπ. Όπσο αλέθεξε ε θα Al-Mashat, νη αξηζκνί ησλ εηζεξρόκελσλ 

ηνπξηζηώλ ζύληνκα πξόθεηηαη λα επαλέιζνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010, ιίγν πάλσ από ηα 

14 εθαη. εκεηώλεηαη όηη ην 2017 ηελ Αίγππην είραλ επηζθεθζεί 8,3 εθαη. μέλνη 

ηνπξίζηεο. Ζ Τπνπξγόο ηόληζε όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πινπνηεί πξόγξακκα 

εθζηξαηείαο κε ζθνπό ηε δηεύξπλζε ηνπ εηζεξρόκελνπ ηνπξηζηηθνύ κίγκαηνο, 

ζηνρεύνληαο ζε πεξηζζόηεξνπο ηαμηδηώηεο από ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Ζ θα 

Al-Mashat επηζήκαλε εμάιινπ ηε κεηαβνιή πνπ έρεη ζεκεησζεί ζην εηζεξρόκελν 

ηνπξηζηηθό κίγκα από ηελ επνρή πξηλ ην 2011 έσο ζήκεξα, αλαθέξνληαο όηη πξηλ ην 2011 

ν θύξηνο όγθνο ησλ εηζεξρόκελσλ ηνπξηζηώλ πξνεξρόηαλ από ηε Ρσζία, ελώ 

αθνινπζνύζαλ σο ρώξεο πξνέιεπζεο ε Βξεηαλία θαη ε Γεξκαλία, ελώ ζήκεξα 

κεγαιύηεξε ρώξα πξνέιεπζεο είλαη ε Γεξκαλία, αθνινπζνύκελε από ηε Βξεηαλία θαη 

ηελ Οπθξαλία. 


