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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-10/9/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,97 δηζ. ηνλ Αχγνπζην 2019 

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

Απγνχζηνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο 

ηάμεσο ησλ $52 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,97 δηζ., έλαληη $44,92 δηζ. ηνλ Ινχιην, $44,35 

δηζ. ηνλ Ινχλην, $44,27 δηζ. ην Μάην θαη $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα. Σν σο 

άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο 

Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά 

πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, 

επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. 

εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Αχγνπζην 2018 

αλέξρνληαλ ζε $44,42 δηζ. Πάλησο, φπσο ηφληζαλ νξηζκέλα κέιε ηνπ αηγππηηαθνχ 

θνηλνβνπιίνπ, «ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο θηίδνληαη πξσηίζησο απφ δάλεηα 

δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ αληαλαθινχλ έζνδα απφ εγρψξηα παξαγσγή, 

εμαγσγέο θαη επελδχζεηο, ελψ, κεηά ηελ πξφζθαηε ιήςε ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο δφζεο 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ε ρψξα ζα 

παχζεη λα έρεη θάπνηα αμηφινγε ελαιιαθηηθή πεγή ζπλαιιάγκαηνο». Καηά ηνπο ελ ιφγσ, 

«νη παξαδνζηαθέο πεγέο εηζξνήο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 

Αηγχπηνπ, ήηνη ν ηνπξηζκφο, νη εμαγσγέο θαη ε Γηψξπγα νπέδ πάζρνπλ απφ ζεηξά 

πξνβιεκάησλ θαη δελ κπνξνχλ λα εθνδηάζνπλ ηε ρψξα κε ηηο αλαγθαίεο εηζξνέο 

ζπλαιιάγκαηνο».   

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδηάδεη ηελ έθδνζε δηεζλψλ νκνιφγσλ αμίαο κεηαμχ $3 

δηζ. θαη $7 δηζ. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην πεξηζψξην ηνπ δηεζλνχο 

νηθνλνκηθνχ ζπλεδξίνπ Euromoney πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 9/9, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο ζρεδηάδεη λα εθδψζεη θαη δηαζέζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκφινγα αμίαο κεηαμχ $3 

δηζ. θαη $7 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). χκθσλα κε 

ηνλ θ. Maait, νη εθδφζεηο δηεζλψλ νκνιφγσλ ζα πεξηιακβάλνπλ αηγππηηαθά νκφινγα ζε γηέλ 

θαη γηνπάλ, θαζψο επίζεο θαη «πξάζηλα» νκφινγα θαη «ηζιακηθά» νκφινγα “sukuk”. Ο θ. 

Maait δήισζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη πνιχ ζχληνκα ζπλνκηιίεο κε 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνχλ ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζερψλ 

εθδφζεσλ δηεζλψλ νκνιφγσλ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνέβε δηο ζηελ έθδνζε δηεζλψλ νκνιφγσλ, ζε δνιιάξην (αμίαο $4 δηζ.) 

θαη ζε επξψ (αμίαο €2 δηζ.). Σέινο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε φηη έσο ην ηέινο 

Απγνχζηνπ, ε αμία ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ 

απμήζεθαλ ζε πάλσ απφ $20 δηζ., έλαληη $13,1 δηζ. ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο.         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην Κνπβέηη 

ηηο 31/8 θαη 1/9, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε δηάζθεςε θνξπθήο Ιαπσλίαο-αθξηθαληθψλ 

θξαηψλ (TICAD) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Yokohama, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 

πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ζην Κνπβέηη, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ εκηξάηνπ, επηθεληξψλνληαο ην βάξνο ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ 

θνπβετηηαλψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

επξφθεηην γηα ηελ ηξίηε επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην Κνπβέηη απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζηα κέζα ηνπ 2014. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θνπβετηηαλνχ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ηξέρσλ φγθνο ηνπ 

δηκεξνχο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Κνπβέηη αλέξρεηαη ζε $3,2 δηζ., ελψ ην χςνο ησλ 

θνπβετηηαλψλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $4,7 δηζ., 

κέζσ 1.302 εηαηξεηψλ, θαζηζηψληαο ην εκηξάην ηξίην ζεκαληηθφηεξν επελδπηή ζηελ Αίγππην 
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κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, θαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ επελδπηψλ ζε απηήλ, ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Ωο θχξηνη θιάδνη επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θνπβετηηαλψλ 

νκίισλ ζηελ Αίγππην αλαθέξνληαη νη θαηαζθεπέο θαη ηα δνκηθά πιηθά, ε βηνκεραλία, ε 

γεσξγία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν επηθεθαιήο ηνπ Κνπβετηηαλνχ Σακείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

(Kuwait Fund for Arab Economic Development) θ. Al-Badr, απφ ζπζηάζεψο ηνπ ην Σακείν 

έρεη ζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά 52 επελδπηηθά projects ζηελ Αίγππην, κε θεθάιαηα ζπλνιηθνχ 

χςνπο $3,46 δηζ., ζηνπο θιάδνπο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππνδνκψλ 

κεηαθνξψλ, βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, χδξεπζεο θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ. ε ζπλάληεζε 

ηνπ θ. Al-Badr κε ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ηελ 

1
ε
 επηεκβξίνπ, ε ελ ιφγσ επραξίζηεζε ην θνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε 

ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, θπξίσο δε γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά.            
  

Η Αίγππηνο επηδίδεη πξφηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ 

θξάγκαηνο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο θ. Abdel Ati ζηηο 31/8 

πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξφζθαηα επηδψζεη ζηηο 

θπβεξλήζεηο ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ ηε δηθή ηεο εθδνρή ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ Αηζηνπηθνχ 

Φξάγκαηνο ηεο Αλαγέλλεζεο (GERD), θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο πιεκκπξψλ θαη  μεξαζίαο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

αηγππηηαθή νπηηθή επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηφδνπ ησλ απμεκέλσλ βξνρνπηψζεσλ / πιεκκπξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πιήξσζεο ηεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο, ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν επίζεκνο ζηφρνο 

ηεο αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ «παξαγσγή επαξθνχο ελέξγεηαο, 

ρσξίο λα βιάπηεηαη ην κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ επί ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ». 

χκθσλα κε ηνλ θ. Abdel Ati, ε Αίγππηνο δήηεζε απφ ηελ αηζηνπηθή θπβέξλεζε λα 

επαλαπξνγξακκαηίζεη ηηο πξφζθαηα αλαβιεζείζεο ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο –καδί κε ην νπδάλ- 

επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Φξάγκαηνο ζηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ πδάησλ 

ηνπ Νείινπ, πεξί ηα κέζα επηεκβξίνπ. 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηζίνπα 

Τπνπξγνχ Τδάησλ, Άξδεπζεο & Δλέξγεηαο, θ. Bekele, ε αηγππηηαθή πξφηαζε πξνβιέπεη ηελ 

πιήξσζε ηνπ αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ζε πεξίνδν 7 εηψλ. Καηά ηνλ θ. Bekele, ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην Φξάγκα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ησλ πξνζερψλ 15 

κελψλ, ελψ ε επίζεκε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιέπεηαη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην έηνο 2023.    

 

Ο νίθνο Moody’s δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ 

ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 29/8, ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο 

Moody’s δηαηήξεζε ακεηάβιεηε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ, ζην επίπεδν 

“B2”, κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο. εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, ε Moody’s είρε 

αλαβαζκίζεη ην αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ, απφ ην επίπεδν “B3” ζε “B2”, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πξφνδν ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αλακέλεηαη, εθ’ φζνλ ζπλερηζηνχλ, λα 

επηθέξνπλ ζηαδηαθά δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα. Πάλησο, 

ζηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηεο, ε Moody’s αλαθέξεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ ζε επίπεδν “B2” αληαλαθιά ηηο αλεζπρίεο ηνπ νίθνπ ζρεηηθά κε 

αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζην πηζησηηθφ πξνθίι ηεο ρψξαο, επηζεκαίλνληαο φηη «νη κεγάιεο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο εθζέηνπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο ζε θηλδχλνπο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζηελφηεηα ζηε δηαζεζηκφηεηα εγρψξησλ ή δηεζλψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ». Ωζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ε Moody’s, ην θφζηνο εγρψξηνπ 

δαλεηζκνχ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά.     
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Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε κάιινλ αλαβάιιεη ηε 2
ε
 θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. 

Tawfik, ε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην (δηα ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο – IPO – 

ησλ κεηνρψλ ηνπο) απνθαζίζηεθε λα αλαβιεζεί έσο ηνλ Ιαλνπάξην 2020, ην λσξίηεξν. Η 

δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 10 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

8 πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη εμνξχμεσλ, ελψ νη ππφινηπεο 2 είλαη ν 

θξαηηθφο φκηινο e-Finance, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαη ε κεγάιε θξαηηθή ηξάπεδα Banque du Caire. Ο 

Τπνπξγφο ζπκπιήξσζε φηη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξνγξακκαηίδεη ηε δηάζεζε πξφζζεησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ ηξηψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζην 

πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, αλάινγα βεβαίσο 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ θ. Tawfik, ε αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή 

γηα ηηο κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο έρεη νινθιεξψζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηάζεζε κεηνρψλ ησλ νκίισλ Alexandria Containers & Cargo Handling Company (ACCH), 

Abu Qir Fertilizers θαη Sidi Kerir Petrochemicals ζην Υξεκαηηζηήξην. 

 

Μείσζε ησλ θνλδπιίσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ην έηνο 2018/19 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα 

επηδνηήζεηο θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 εκθαλίζηεθαλ 

κεησκέλεο θαηά πεξίπνπ 30% έλαληη ηνπ έηνπο 2017/18, αλεξρφκελεο ζε EGP85 δηζ. ($5,15 

δηζ.), έλαληη δαπαλψλ EGP120,8 δηζ. ($7,31 δηζ.) ην 2017/18 θαη θαηά EGP4 δηζ. θαηψηεξεο 

ηνπ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηφρνπ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο πεγέο, νη απμήζεηο ηνπ 

επηπέδνπ ησλ εγρψξησλ ηηκψλ θαπζίκσλ κεηά ηηο δχν πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα κέζα ηνπ 2018 θαη ηνπ 2019, αλήιζαλ έσο θαη ζε 50% ην 2018 θαη 

έσο ζε 30% ην 2019, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηνπ πινπνηνχκελνπ απφ ηελ θπβέξλεζε 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ). 

 

ηνηρεία επηδφζεσλ αηγππηηαθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ ην εμάκελν 2019  

χκθσλα κε ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ηα νπνία παξνπζίαζε ζηνλ 

Αηγχπηην Π/Θ ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ζην ηέινο 

Απγνχζηνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πθηζηάκελεο ειεχζεξεο 

δψλεο θπκαίλεηαη πεξί ηα 1.090 projects, κε ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ 

$12,1 δηζ., άκεζεο μέλεο επελδχζεηο χςνπο $2,1 δηζ. θαη ζπλνιηθφ χςνο εμαγσγψλ πνπ 

θζάλεη ηα $10,1 δηζ. Καηά ηελ θα Nasr, ηα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία 192.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ, θαηά ην παξειζφλ έηνο νη 

αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο πξαγκαηνπνίεζαλ εμαγσγέο ζπλνιηθνχ χςνπο $17,3 δηζ., εθ 

ησλ νπνίσλ $7,6 δηζ. αθνξνχζαλ εμαγσγέο ππεξεζηψλ.  

Η θα Nasr αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηηο επηά λέεο, ππφ δεκηνπξγία ειεχζεξεο δψλεο ζηηο 

πεξηθέξεηεο Minya, Ννηίνπ ηλά, Νέαο Ιζκαειίαο, Γθίδα, Dakahlia, Αζνπάλ θαη Kafr El 

Sheikh, πνπ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πάλσ απφ 1.000 λέα επελδπηηθά ζρέδηα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 120.000 ζέζεηο απαζρφιεζεο. Η Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο θαη 

ζην ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 13 επελδπηηθψλ δσλψλ ζε 

επηά αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, πνπ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πεξίπνπ 2.830 επελδπηηθά 

projects, λα δεκηνπξγήζνπλ 500.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζειθχζνπλ επελδπηηθά 

θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ EGP78 δηζ.  

 

ε πηψζε ηνλ Αχγνπζην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα 
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ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε παξνπζηάζεη ηνλ Ινχιην 2019 αμηφινγε άλνδν, ηνλ 

Αχγνπζην επαλήιζε ζε θαζνδηθή ηξνρηά, πέθηνληαο ζηηο 49,4 κνλάδεο, επαλεξρφκελνο ζε 

επίπεδν θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, έλαληη 50,3 

κνλάδσλ ηνλ Ινχιην, 49,2 κνλάδσλ ηνλ Ινχλην θαη 48,2 κνλάδσλ ην Μάην, θπξίσο εμαηηίαο 

ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο, ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ γηα 

εμαγσγέο απμήζεθε γηα δεχηεξε ζπλερφκελε θνξά ζε δηάζηεκα δχν κελψλ. Άλνδν 

θαηέγξαςαλ εμάιινπ ηα θφζηε ησλ εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο –θπξίσο εμαηηίαο ησλ 

πεξαηηέξσ πεξηθνπψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα- 

ελψ ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο κεγέζπλζεο αλήιζε ηνλ Αχγνπζην ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ απφ ην Φεβξνπάξην 

2018.  
 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Καηά 12,1% απμήζεθε ηνλ Ινχιην 2019 ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 

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

ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λφκηζκα, ζπλ 

ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Ινπιίνπ 2019 θαηά 12,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,885 ηξηζ. 

($236,7 δηζ.), έλαληη EGP3,864 ηξηζ. ηνλ Ινχλην θαη EGP 3,797 ηξηζ. ην Μάην ηξέρνληνο 

έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο 

έβαηλε κεηνχκελνο απφ ην ηέινο ηνπ 2018, πέθηνληαο απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην 

11,95% ηνλ Ιαλνπάξην, ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην, ζην 11,38% ην Μάξηην θαη ζην 11,33% 

ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα. Απφ ην Μάην 2019 σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζκφο αχμεζεο 

επαλέθακςε, αλεξρφκελνο ζε 11,65% ην Μάην θαη ζε 11,85% ηνλ Ινχλην.  

 

Αχμεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ απφ ην Ννέκβξην 2016 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αηγχπηνπ θ. Farid ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ηα χςνο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα πνπ ηπγράλνπλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην αλέξρεηαη ζε EGP50 δηζ., απφ ηελ επνρή πνπ 

μεθίλεζε ην πινπνηνχκελν απφ ηελ θπβέξλεζε πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ην Ννέκβξην 2016, έλαληη εηζξνψλ ρακειφηεξσλ ησλ EGP3 δηζ. θαηά ηελ ηξηεηία πνπ 

πξνεγήζεθε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηνλ θ. Farid, νη μέλνη επελδπηέο έρνπλ αθφκε 

αγνξάζεη –θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν- αηγππηηαθά νκφινγα πνπ ηπγράλνπλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην ζπλνιηθήο αμίαο EGP31 δηζ., έλαληη ιηγφηεξν ηνπ 

EGP1 δηζ. πξηλ ην Ννέκβξην 2016.    

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηε 2
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Γνκηθψλ Τιηθψλ “The Big 5 Construct 

Egypt” 

Σν ηξηήκεξν 2-4 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ 

Καΐξνπ ε δεχηεξε αηγππηηαθή έθδνζε ηεο δηεζλνχο –πςεινχ επηπέδνπ αλαγλσξηζηκφηεηαο 

θαη ζεκαληηθφηεηαο σο πεξηθεξεηαθήο εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνλ θιάδν δνκηθψλ πιηθψλ 

θαη θαηαζθεπψλ- έθζεζεο κε ηίηιν “The Big 5 Construct Egypt 2019”, κε ηελ εζληθή 

ζπκκεηνρή 8 ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ νξγάλσζε ηνπ Enterprise Greece Invest & 

Trade. Δπηθεθαιήο ηεο θεηηλήο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ήηαλ ε θα Β. Καιακάξα, ππεχζπλε 

ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Πξνψζεζεο Γνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ ηνπ Enterprise 

Greece. Σελ έλαξμε ηεο έθζεζεο θήξπμε ην πξσί ηεο 2
αο

 επηεκβξίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο 

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, ηνλ νπνίν ππνδέρζεθε θαη μελάγεζε ζηα πεξίπηεξα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ν χκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α΄ ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο ζην Κάηξν θ. 

Γθάζηνο, απνθνκίδνληαο ηα ζεηηθά ζρφιηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο πιηθψλ δνκηθψλ ρξήζεσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ελίζρπζεο ησλ 

ζπλεξγαζηψλ εηαηξεηψλ απφ ηηο δχν ρψξεο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν.  
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χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ (DMG Events, κε έδξα ην Νηνπκπάη), ζηε θεηηλή 

δεχηεξε έθδνζε ηεο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά εθζέηεο κε 198 πεξίπηεξα (έλαληη 220 

πεξηπηέξσλ πέξζη), εθ ησλ νπνίσλ 87 πεξίπηεξα αθνξνχζαλ εγρψξηνπο θαη ηα ππφινηπα 

μέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Καηά ηνπο δηνξγαλσηέο, νη κεγαιχηεξεο μέλεο εζληθέο 

ζπκκεηνρέο θέηνο ππήξμαλ εθείλεο ηεο Κίλαο (20 εηαηξείεο), ηεο Σνπξθίαο (18 εηαηξείεο), ησλ 

ΗΑΔ (18 εηαηξείεο), ηεο . Αξαβίαο (9 εηαηξείεο), ηεο Διιάδαο (8 εηαηξείεο) θαη ηεο 

Γεξκαλίαο (7 εηαηξείεο). Η “Big 5 Construct Egypt 2019” έιαβε ρψξα ζηηο αίζνπζεο 1 θαη 2 

ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ, ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 20.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ ζχκθσλα κε 

πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ δηνξγαλσηψλ νη εκπνξηθνί επηζθέπηεο θαηά ηηο ηξεηο εκέξεο 

ηεο έθζεζεο πιεζίαζαλ ηνπο 15.000. Όπσο καο εμήγεζαλ νη δηνξγαλσηέο, ε θεηηλή ειιεληθή 

εζληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία ήηαλ κνηξαζκέλε ζεκαηηθά κεηαμχ ηεο αίζνπζαο 1 (3 εηαηξείεο) 

θαη ηεο αίζνπζαο 2 (5 εηαηξείεο) ππήξμε ε ηξίηε κεγαιχηεξε απφ πιεπξάο εθζεζηαθήο 

επηθάλεηαο.       

Η ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή απνηειέζηεθε απφ 8 εηαηξείεο δηαθφξσλ ππνθιάδσλ 

πξντφλησλ δνκηθψλ ρξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ νη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο: (1) 

Κακαξίδεο Global Wire ΑΒΔΔ (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο & εμαξηήκαηα), (2) Maris Polymers 

Polyurethane Systems (πνιπνπξεζαληθά ζπζηήκαηα ζηεγαλνπνίεζεο), (3) Μαζηφο Ππξίκαρα 

Α.Δ. (ππξίκαρα δνκηθά πιηθά), (4) Planet Sol (ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ειηαθνί 

ζπιιέθηεο, ζεξκνζίθσλεο), (5) Watera Hellas S.A. (ζπζηήκαηα, ηερλνινγία & εμνπιηζκφο 

επεμεξγαζίαο λεξνχ), (6) Aluminco S.A. (ζπζηήκαηα & θαηαζθεπέο απφ αινπκίλην), (7) 

Interplast (πιαζηηθά νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ & 

απνρέηεπζεο) θαη (8) TEMAK S.A. (νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, 

εμνπιηζκφο δηθηχσλ ξεπζηψλ, ρεκηθά πξφζζεηα). Πέξαλ ησλ πεξηπηέξσλ ησλ 8 ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ην Enterprise Greece Invest & Trade δηέζεηε κηθξνχ κεγέζνπο πιεξνθνξηαθφ 

πεξίπηεξν. εκεηψλεηαη φηη ζηε θεηηλή έθζεζε δηαπηζηψζακε φηη κεηείραλ αλεμάξηεηα –κέζσ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο- νη φκηινη Κεξακνπξγία Β. Διιάδνο θαη Tillos Group.  

Οη Έιιελεο εθζέηεο απνηίκεζαλ σο ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε θεηηλή 

δεχηεξε “Big 5 Construct Egypt”, κε ηθαλνπνηεηηθή ξνή επηζθεπηψλ ηηο ηξεηο εκέξεο ηεο 

έθζεζεο, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηνρεπκέλσλ θαη πνηνηηθψλ επαθψλ κε ηνπο 

εκπνξηθνχο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δηεπζεηήζεθαλ απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο (DMG Events) θαη απφ ην Γξαθείν καο. εκεηψλεηαη φηη ην Γξαθείν καο, ζην 

πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, εθπφλεζε 

εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ θαηαζθεπψλ & δνκηθψλ πιηθψλ, ηελ νπνία 

πξνψζεζε καδί κε πξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηφζν ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, φζν 

θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο ζηελ Διιάδα, ελψ ζε ζπλελλφεζε κε ην 

Enterprise Greece, νξγάλσζε πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ.  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Δμέιημε δηαγσληζκνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Qarun 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πδάησλ (Holding 

Company for Water & Wastewater – HCWW), θ. Raslan, ην αηγππηηαθφ θξάηνο επξίζθεηαη 

ζε δηαδηθαζία επηινγήο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο γηα ην κεγάιν έξγν απνθαηάζηαζεο ηεο 

ιίκλεο Qarun, ζηελ πεξηθέξεηα Fayoum, λνηηνδπηηθά ηνπ Καΐξνπ, ε νπνία κέρξη ζήκεξα 

γίλεηαη δέθηεο ησλ απνξξηπηφκελσλ ιπκάησλ. Καηά ηνλ θ. Raslan, ε επηηξνπή πνπ έρεη 

ζπζηαζεί απφ ηελ HCWW γηα ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

ηεζζάξσλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, αλακέλεηαη 

λα αλαθνηλψζεη ηελ αλάδνρν ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ επηεκβξίνπ. Η ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

πνπ ζα επηιεγεί, πξφθεηηαη λα εηνηκάζεη ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη ηηο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, 

ελψ ζα εμεηάζεη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ε πινπνίεζε 

ηνπ νπνίνπ ζα ιάβεη ρψξα εληφο πεξηφδνπ πεληαεηίαο. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν θαζαξηζκνχ 

θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Qarun, πξνο δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγξψλ 

ιπκάησλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ επίπεδσλ ξχπαλζεο απηήο, έρεη εθηηκψκελν χςνο 

πξνυπνινγηζκνχ €300 εθαη., ελψ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 
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Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θαη 

ηελ Δ.Δ.     

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο Αηγχπηνπ-Ιηαιίαο γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε Minya 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 5/9 νη θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη Ιηαιίαο 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία αμίαο €70,5 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξίηεο θάζεο πξνγξάκκαηνο 

δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Minya, 

ζηελ Άλσ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία λένπ 

ζηαζκνχ αλαθχθισζεο ζηελ πεξηθέξεηα, ν νπνίνο ζα απμήζεη ηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο ζε 500 ηφλνπο εκεξεζίσο, θαζψο επίζεο ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, αιιά 

θαη επηκφξθσζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο αλαθχθισζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ηίζεηαη ππφ ηελ «νκπξέια» ηνπ ηηαιν-

αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (“debt swap 

agreement”), ζπλνιηθνχ χςνπο €300 εθαη.   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ αηγππηην-νκαληθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ & 

θ/α 

ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ππεγξάθε ζην Κάηξν, παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Οκάλ, κε αληηθείκελν 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Σν 

κλεκφλην, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηε 

δηκεξή ζπλεξγαζία γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηνπο σο αλσηέξσ θιάδνπο,  ππέγξαςαλ ν 

Αηγχπηηνο Τθππνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. Saafan θαη ν Πξέζβεο ηνπ Οκάλ ζην Κάηξν θ. Al-

Issaie. ε ζρεηηθέο ηνπ δειψζεηο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla αλέθεξε 

φηη «ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

καθξφρξνλε, θαζψο νη αηγππηηαθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο έρνπλ πινπνηήζεη αξθεηά 

επελδπηηθά projects ζην Οκάλ». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Οκαλφο Πξέζβεο ηφληζε φηη «ε 

ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ήιζε σο απνηέιεζκα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ νη εγέηεο ησλ 

δχν ρσξψλ θαηά ηελ πεξζηλή επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζηε Muscat», 

θαζψο θαη φηη «ην κλεκφλην ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ».  

 

ηα 7 δηζ. θ.π. ε εκεξήζηα παξαγσγή θ/α ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη πιένλ ζε 7 δηζ. θ.π, έλαληη 

6,8 δηζ. θ.π. ζην ηέινο Ινπλίνπ. Η πξφζθαηε σο άλσ αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ηεο 

ρψξαο ζε θπζηθφ αέξην νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr (ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε θζάζεη ην 

επίπεδν ησλ 2,7 δηζ. θ.π., ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα απφ φ,ηη πξνέβιεπε ην ρξνλνδηάγξακκα 

αλάπηπμεο απηνχ), φζν θαη ζε νξηζκέλεο λέεο αλαθαιχςεηο θνηηαζκάησλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηνπ Γέιηα Νείινπ. 

Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο 29/8 ν φκηινο NSCO Investments 

(ζπγαηξηθφο ηεο Egypt Kuwait Holding) μεθίλεζε ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ 

δεχηεξν θξέαξ πνπ δηάλνημε ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ ηλά, κε επίπεδν εκεξήζηαο 

παξαγσγήο 20 εθαη. θ.π. θαη ζπλνιηθφ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 75 εθαη. θ.π. (απφ ηα 

δχν ιεηηνπξγνχληα θξέαηα), ελψ ζηελ παξνχζα θάζε δηαλνίγεη ην ηξίην ηεο θξέαξ ζηελ 

αλσηέξσ πεξηνρή.  

Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν βξεηαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο πεηξειατθφο φκηινο British Petroleum (BP) εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη 

ηε δηάλνημε δχν λέσλ θξεάησλ ζηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ Atoll θαη 

Katameya, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή βνξείσο ηεο Γακηέηηεο, ζην 
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Αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, ην επελδπηηθφ θφζηνο δηάλνημεο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε 

$289 εθαη. Όπσο επηζήκαλαλ ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην πξφζζεην –ηέηαξην- θξέαξ ζην 

θνίηαζκα Atoll αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο θαηά 100 

εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο φηαλ απηφ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, εληφο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Σν ηξέρνλ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Atoll 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 300 εθαη. θ.π. θαη 9.000 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ, απφ ηξία 

θξέαηα. Σν θνίηαζκα Katameya αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θαηά ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, κε αξρηθφ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 60 εθαη. θ.π. 

 

πλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ζε αηγππηηαθή θιαδηθή 

έθδνζε 

ηηο 9/9, ε αηγππηηαθή έθδνζε ησλ θιάδσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, “Egypt Oil & 

Gas”, δεκνζίεπζε ζπλέληεπμε πνπ ηεο παξαρψξεζε ν Έιιελαο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο 

& Δλέξγεηαο, θ. Υαηδεδάθεο. Ο θ. Υαηδεδάθεο αλαθέξζεθε, ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμήο 

ηνπ, ζηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο θαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ηελ Αίγππην ζηνλ 

πεηξειατθφ θαη ηνλ επξχηεξν ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξνζθάησο εθθηλεζείζα επξχηεξε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ρσξψλ 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (East Mediterranean Gas Forum – 

EMGF). Δπίζεο, ν Έιιελαο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αλάδεημήο ηεο ζε ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ θφκβν, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

αλακελφκελε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ Trans 

Adriatic Pipeline (TAP), θαη Interconnector Pipeline Bulgaria-Greece, θαζψο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επαλαεξηνπνίεζεο LNG ζηε Ρεβπζνχζα θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ππνδνρή θνξηίσλ LNG, φπσο ε πισηή κνλάδα 

επαλαεξηνπνίεζεο (FSRU) ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε ηνπ Έιιελα 

Τπνπξγνχ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: https://egyptoil-

gas.com/features/strengthening-the-egyptian-greek-ties-an-interview-with-the-environment-

and-energy-minister-of-greece-kostis-hatzidakis.  

     

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαηαξγεί ην θαζεζηψο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο 

ιίξαο 

Σελ 1
ε
 επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ., Maait, αλαθνίλσζε ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ 

αγαζψλ, ε νπνία απφ ην επηέκβξην 2019 ζα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ επίζεκε εκεξήζηα 

ηζνηηκία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Αχγνπζην, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε είρε δηαηεξήζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία  ηεο ιίξαο ζηαζεξή ζηηο 16 ιίξεο αλά 

δνιιάξην γηα ζηξαηεγηθά θαη βαζηθά αγαζά, ελψ είρε πξνζδηνξίζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία γηα κε βαζηθά ή πνιπηειή πξντφληα ζε EGP16,77 αλά δνιιάξην. Η Αίγππηνο 

άξρηζε λα θαζνξίδεη κεληαία ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο -γηα ηεισλεηαθή 

ρξήζε- απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα 

ζέζεη ζε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηελ αηγππηηαθή ιίξα ην Ννέκβξην ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, θπξίσο δε ησλ εηζαγφκελσλ. Απφ ην Γεθέκβξην 2018, 

ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε θαζεζηψο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην, κε δηαηήξεζε κεησκέλεο ηζνηηκίαο γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη ηελ 

θαζηέξσζε θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο θαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο 

ππνδέρζεθαλ κε ηθαλνπνίεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο 

ιίξαο, σο έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο 

θαη αγνξάο. Πάλησο, εθπξφζσπνη ησλ εηζαγσγέσλ δελ παξέιεηςαλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή 

ζηελ θαηάξγεζε ηνπ σο άλσ θαζεζηψηνο, σο κέηξνπ πνπ ζα επηθέξεη άκεζε αχμεζε ησλ 

εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ αγαζψλ, έσο θαη θαηά 3%. 

 

 

https://egyptoil-gas.com/features/strengthening-the-egyptian-greek-ties-an-interview-with-the-environment-and-energy-minister-of-greece-kostis-hatzidakis
https://egyptoil-gas.com/features/strengthening-the-egyptian-greek-ties-an-interview-with-the-environment-and-energy-minister-of-greece-kostis-hatzidakis
https://egyptoil-gas.com/features/strengthening-the-egyptian-greek-ties-an-interview-with-the-environment-and-energy-minister-of-greece-kostis-hatzidakis
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ηα $3,38 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηνλ Ινχλην 2019 

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

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ινχλην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 21,9% ζε 

εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,38 δηζ. έλαληη $4,33 δηζ. ηνλ Ινχλην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ηνλ Ινχλην θαηά 4,3% ζε εηήζηα βάζε, 

θζάλνληαο ηα $2,3 δηζ. (έλαληη $2,2 δηζ. ηνλ Ινχλην 2018), θπξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ ζηηο 

εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ (+86%), αξγνχ πεηξειαίνπ (+20,2%), λσπψλ θξνχησλ 

(+115,3%) θαη εηνίκσλ ελδπκάησλ (+12,3%). Απφ ηελ άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο 

θαηέγξαςαλ ηνλ Ινχλην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $5,68  

δηζ. έλαληη $6,53 δηζ. ηνλ Ινχλην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ρεκηθψλ 

πξντφλησλ (-11,4%), θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (-28,1%), θαιακπνθηνχ (-7,4%) θαη 

θξεάησλ (-62,3%).  

 

ηα $1,756 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ ην 7κελν 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

επηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $1,756 δηζ., απμεκέλεο θαηά 0,3% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 ($1,752 δηζ.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξνο ηηο ΗΠΑ αλήιζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2019 

ζε $623 εθαη., ελψ ηηο αθνινχζεζαλ ζε αμία νη εμαγσγέο πξνο επξσπατθέο ($561 εθαη.) θαη 

αξαβηθέο ρψξεο ($220 εθαη.).   

 

Αίηεκα εγρψξησλ παξαγσγψλ γηα «πάγσκα» εηζαγσγψλ πνπιεξηθψλ 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή έλσζε 

παξαγσγψλ πνπιεξηθψλ (Egyptian Poultry Association) πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε 

αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, δεηψληαο ην «πάγσκα» φισλ ησλ 

εηζαγσγψλ πνπιεξηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 

χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Αηγχπηησλ παξαγσγψλ πνπιεξηθψλ, νη κεηνχκελεο 

εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ηηο κεησκέλεο πσιήζεηο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θξίζεο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπιεξηθψλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηεί ηελ πηνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ απφ ην θξάηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ληφπηαο παξαγσγήο.   

 

Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο 4,3 εθαη. ηφλνπο ην έηνο 2018/19 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ην ζπκβνχιην Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε Αίγππηνο πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο 4,3 εθαη. ηφλσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαηά ηελ εμαγσγηθή πεξίνδν 2018/19 (επη. 2018 – Απγ. 2019), αμίαο $2,2 δηζ. Η 

κεγαιχηεξε εμαγσγηθή θαηεγνξία ήηαλ εθείλε ησλ λσπψλ θξνχησλ, κε κεγαιχηεξεο ηηο 

εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο εμαγσγέο ζηαθπιηψλ, ξνδηψλ θαη 

θξανπιψλ, αληίζηνηρα. Σα θξέζθα ιαραληθά, κε θχξηεο ππνθαηεγνξίεο απφ απφςεσο 

κεγέζνπο εμαγσγψλ, ηηο παηάηεο, ηα θξεκκχδηα, ηηο ηνκάηεο θαη ηηο γιπθνπαηάηεο, ππήξμαλ ε 

δεχηεξε θχξηα θαηεγνξία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 

2018/19.   

 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο ξπδηνχ θαηά ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ε 

Αίγππηνο δηαζέηεη επαξθή απνζέκαηα θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη εηζαγσγέο ξπδηνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, 

ε εγρψξηα παξαγσγή αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 140% θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη λα αλέιζεη 

ζε 6 εθαη. ηφλνπο, ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο –απφ ηηο αξρέο ηνπ 

έηνπο- λα απμήζεη ηηο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο ξπδηνχ ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 2019 

(Μάηνο-επηέκβξηνο) ζε 1,1 εθαη. feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), έλαληη 820 ρηι. 

feddans ην 2018.   
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Ο Αηγχπηηνο Π/Θ αλαθνηλψλεη λέν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ 

ηηο 4/9, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλαθνίλσζε ηελ εθθίλεζε λένπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε δηάζεζε βηνκεραληθψλ γαηψλ, πξνζζέηνληαο φηη ε δηαλνκή γαηψλ κεηαμχ 

ππνςήθησλ βηνκεραληθψλ επελδπηψλ θαη ε ηηκνιφγεζε αηψλ ζα γίλεηαη -κέζσ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο- κε δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ελδηάκεζσλ κεζηηψλ. 

Καηά ηνλ θ. Madbouly, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 

πιαίζην ηεο εβδνκαδηαίαο ζχζθεςεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε λέα ειεθηξνληθή 

κέζνδνο δηάζεζεο ηεο γεο ζα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. 

χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο 

(IDA), θ. Ghazi, ε IDA πξφθεηηαη πνιχ ζχληνκα λα πξνζθαιέζεη –κέζσ ηεο σο άλσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο- ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα 

δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ. 

 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θξίλεη νξζή ηελ επηβνιή δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ε αξκφδηα γηα κέηξα anti-

dumping ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε πνιχ 

πξφζθαηα έθζεζε –ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε- φπνπ απνθάλζεθε 

φηη ε απφθαζε επηβνιήο, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & 

ράιπβα, βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019, «είλαη νξζή, εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη 

έρεη επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εγρψξηα ραιπβνπξγία». χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ελ 

ιφγσ ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, «ρσξίο ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ είρε πηνζεηήζεη ην 

θξάηνο, νη εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ, ελψ 

εθηηκάηαη φηη ν θιάδνο ζα απνιέζεη πεξίπνπ ην 80% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ».    

εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ έρεη μεζπάζεη λνκηθή δηακάρε 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αίγππην, ζε ζπλέρεηα ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο επηβνιήο πξνζσξηλψλ δαζκψλ, θαζψο ηνλ Ινχιην, ην αηγππηηαθφ 

δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ζην νπνίν είραλ πξνζθχγεη νη ζηγφκελεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή 

ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ, αθχξσζε κε απφθαζή ηνπ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα, δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην απέξξηςε θαη ηηο εθέζεηο πνπ άζθεζαλ ηφζν ην θξάηνο φζν 

θαη νη κεγάιεο, θαζεηνπνηεκέλεο ραιπβνπξγίεο ηεο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλα –θαηά ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν- νη Suez Steel, Ezz Steel, El Marakby Steel θαη Kandil Steel, νη νπνίεο 

επξίζθνληαλ «πίζσ» απφ ηελ απφθαζε επηβνιήο δαζκψλ), δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα.  

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα, ην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην, φπνπ έρεη 

παξαπεκθζεί γηα ηειηθή εθδίθαζε ε ππφζεζε, έρεη αλαβάιεη –γηα ηξίηε ζπλερή θνξά απφ ηα 

κέζα Απγνχζηνπ- ηε ζπδήηεζε επί ησλ εθέζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αλσηέξσ κεγάισλ 

ραιπβνπξγηψλ, γηα ηηο 5 Οθησβξίνπ.  

 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε Κίλα γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθψλ 

απηνθηλήησλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, ν αηγππηηαθφο Δζληθφο 

Οξγαληζκφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization for Military Production – 

NOMP) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ θηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Geely, κε 

αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζεκείσζαλ 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ρσξίο λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζηηο 5/9 ν 

Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar ζπλαληήζεθε κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

θηλεδηθήο βηνκεραλίαο νρεκάησλ Ankai Automobile Company, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ηηο δπλαηφηεηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ ζηελ Αίγππην. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
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έρεη θζάζεη ζε ζπκθσλία κε θηλεδηθφ φκηιν γηα ηε ζπκπαξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ 

Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θξαηηθφ φκηιν Al-Nasr Automobile Company.  

 

Ο φκηινο Mercedes-Benz επηιέγεη Αηγχπηην ζπλεξγάηε γηα ζπλαξκνιφγεζε 

απηνθηλήησλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ν γεξκαληθφο φκηινο 

Mercedes-Benz, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία παξαγσγηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζήο 

ηνπ ζηελ Αίγππην, επέιεμε σο ζπλέηαηξφ ηνπ ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Egyptian German 

Automotive Company (EGA), γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε απηνθηλήησλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ, ε ζχκβαζε ζπλάθζεθε κε ηνλ φκηιν EGA αθνχ 

δηαπηζηψζεθε ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Καηά ηε Mercedes-Benz, ε παξαγσγή ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ απφ 

ηε ζπλεξγαζία κε ηελ EGA πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2020, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κνληέια SUV πνπ δελ θπθινθνξνχλ ήδε ζηελ αηγππηηαθή 

αγνξά. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν γεξκαληθφο φκηινο πξφζζεζε 

ηξεηο λέεο αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζην δίθηπν αληηπξνζψπσλ ηνπ ζηε ρψξα.        

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Πηψζε ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην α΄ εμάκελν 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 

(CAPMAS), ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα θαηά 1,4% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε 

EGP49,1 δηζ. ($2,98 δηζ.), έλαληη EGP49,8 δηζ. ($3,02 δηζ.) ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2018. Σα έζνδα ηνπ Ινπλίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα θαηά 10,3% έλαληη ηνπ Ινπλίνπ 

2018, αλεξρφκελα ζε EGP7,8 δηζ., έλαληη EGP8,7 δηζ. ηνλ Ινχλην 2018. 

  

ΟΤΓΑΝ 

Πξνζπάζεηεο αλαδσνγφλεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ε λέα θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ, 

ππφ ηνλ Π/Θ θ. Hamdok, είλαη επηθνξηηζκέλε, πέξαλ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, κε ην δχζθνιν έξγν ηεο 

αλαδσνγφλεζεο ηεο ρεηκαδφκελεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κε ηνπο πςειφηαηνπο ξπζκνχο 

πιεζσξηζκνχ, ην εμαηξεηηθά αδχλακν εγρψξην λφκηζκα, ην δηαιπκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαη ηηο ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζε θαχζηκα, ηξφθηκα θαη ρξήκα, νη νπνίεο θαη νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξψελ πξνέδξνπ Bashir απφ ηελ εμνπζία. χκθσλα κε 

δειψζεηο ηνπ λένπ νπδαλνχ Π/Θ ζε δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, ε ρψξα ζα ρξεηαζηεί 

πεξίπνπ $10 δηζ. βνήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηηο άκεζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο εγρψξηεο ηηκέο θαη ην λφκηζκα. Καηά ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ε νηθνλνκία ηνπ νπδάλ 

αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά 2,3% ην 2019. Όπσο δήισζε ν λένο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, θ. Al-Badawi, ε θπβέξλεζε δηαζέηεη ρξνλνδηάγξακκα «άκεζεο 

αλάγθεο», δηάξθεηαο 200 εκεξψλ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο πξνο άκεζε αλαθνχθηζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ δηαζέηεη επίζεο 

θαη καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε ησλ 

δνκηθψλ αδπλακηψλ ηεο νηθνλνκίαο. Η λέα θπβέξλεζε, φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά ηα ληφπηα 

κέζα ελεκέξσζεο, δηεμάγεη ήδε επηρεηξήζεηο γηα ηελ πάηαμε ηεο αλεπίζεκεο, παξάιιειεο 

αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζην νπδάλ θαηέγξαςε ηνλ Αχγνπζην λέα αχμεζε, 

κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα αλέξρεηαη ζε 53,13%, έλαληη 52,59% ηνλ Ινχιην.   

  

 


