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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-15/11/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Δθθίλεζε πξνεηνηκαζία θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε πξφζθαηα 

αλαθνηλσζέλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 

πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21). πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 6,4%, κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε 6,2% ηνπ 

ΑΔΠ, θαζψο επίζεο κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην 80% ηνπ ΑΔΠ. χκθσλα 

εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ, θ. Maait, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο ζα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηθεληξψλνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε κεγέζπλζε ησλ επελδχζεσλ 

ζηνπο ηνκείο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ.  

χκθσλα εμάιινπ κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην 

πξψην δίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Απγ. 2019), ην χςνο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο κεηψζεθε ζε EGP78,234 δηζ., έλαληη EGP83,911 δηζ. ην 

αληίζηνηρν δίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην επίπεδν ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ δηκήλνπ Ηνπι-Απγ. 2019 αληηπξνζσπεχεη ην 1,3%, έλαληη πνζνζηνχ 1,6% 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξζη, ελψ θαηά ην θεηηλφ σο άλσ δίκελν ε Αίγππηνο πέηπρε 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP2,3 δηζ., έλαληη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

EGP1,9 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Σα ζπλνιηθά δεκφζηα έζνδα απμήζεθαλ θαηά 

6,5% ζε εηήζηα βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ Ηνπι.-Απγ. 2019, αλεξρφκελα ζε 

EGP107,154 δηζ., ελψ νη δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 0,6%, θζάλνληαο ηηο EGP185,351 δηζ. 

 

εκαληηθά απμεκέλνο ν φγθνο δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ην έηνο 2018/19 

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

φγθνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 

εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 6,8% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $95,02 δηζ. έλαληη $88,93 

δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηε CBE, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, 

θαηά ην έηνο 2018/19, ζε $66,53 δηζ., απμεκέλεο θαηά 5,4% έλαληη ησλ $63,1 δηζ. ην έηνο 

2017/18, ελψ νη εμαγσγέο αλήιζαλ $28,49 δηζ., απμεκέλεο θαηά 10,3% έλαληη ησλ $25,83 

δηζ. ην έηνο 2017/18. Ωο πιένλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 208/19 θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ε Κίλα (δηκεξήο φγθνο 

εκπνξίνπ $6,5 δηζ.), νη ΖΠΑ (φγθνο εκπνξίνπ $6,24 δηζ.), ε . Αξαβία (φγθνο εκπνξίνπ 

$5,99 δηζ.), ηα ΖΑΔ (φγθνο εκπνξίνπ $5,82 δηζ.), ε Ρσζία (φγθνο εκπνξίνπ $4,78 δηζ.), ε 

Ηηαιία (φγθνο εκπνξίνπ $4,48 δηζ.), ε Γεξκαλία (φγθνο εκπνξίνπ $4,25 δηζ.), ε Βξεηαλία 

(φγθνο εκπνξίνπ $4,23 δηζ.) θαη ε Σνπξθία (φγθνο εκπνξίνπ $3,62 δηζ.). 
    
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,25 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2019 

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

Οθησβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κεληαία άλνδν ηεο 

ηάμεσο ησλ $129 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,25 δηζ., έλαληη $45,12 δηζ. ην επηέκβξην, $44,97 

δηζ. ηνλ Αχγνπζην, $44,92 δηζ. ηνλ Ηνχιην θαη $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2019, αληίζηνηρα. Σν σο 

άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ, 

ηα νπνία θαιχπηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο CBE, πάλσ απφ 8 κήλεο εηζαγσγψλ 

αγαζψλ. 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. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Οθηψβξην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,5 δηζ.  
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ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηειεπηαίσλ 9 εηψλ ν πιεζσξηζκφο ηνλ Οθηψβξην 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε θαη ηνλ Οθηψβξην 2019 –γηα πέκπην ζπλερφκελν 

κήλα- πεξαηηέξσ αμηφινγε πηψζε, θαηά ζρεδφλ δχν αθφκε πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 

επηεκβξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 3,15% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 4,77% ην επηέκβξην, 

θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 9 εηψλ. Πξνεγνπκέλσο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 7,45% ηνλ Αχγνπζην, 8,66%, 

ηνλ Ηνχιην θαη 9,38% ηνλ Ηνχλην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ 

ηνλ Οθηψβξην 2019 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, πεξηνξηζζείο ζην επίπεδν ηνπ 2,72% 

ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,6% ην επηέκβξην, 4,91% ηνλ Αχγνπζην, 5,9% ηνλ Ηνχιην θαη 6,4% 

ηνλ Ηνχλην. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε 

αλέιζεη ζε 17,67% ζε εηήζηα βάζε.  

 

ε έθδνζε νκνιφγσλ ζε δνιιάξην αμίαο ηνπιάρηζηνλ $1,5 δηζ. ζα πξνβεί ε Αίγππηνο 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο μεθίλεζε ηηο ηειηθέο πξνεηνηκαζίεο θαη άξρηζε λα 

δέρεηαη πξνζθνξέο γηα ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε ζηα Υξεκαηηζηήξηα Λνπμεκβνχξγνπ θαη 

Λνλδίλνπ, θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ $1,5 δηζ., εληφο ηνπ ακέζσο 

πξνζερνχο δηαζηήκαηνο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα ζπλνιηθά 

πξνζδνθψκελα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ νκνιφγσλ, πνπ ζα έρνπλ δηάξθεηεο 4, 12 

θαη 40 εηψλ, αλέξρνληαη ζε κεηαμχ $2 θαη $3 δηζ. Οη αξρηθέο ελδεηθηηθέο απνδφζεηο ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ νκνιφγσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε 4,9% 

κε 5% γηα ηα ηεηξαεηνχο, ζε 7,5% γηα ηα δσδεθαεηνχο θαη ζε 8,6% γηα ηα 

ηεζζαξαθνληαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα. Θπκίδνπκε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 

πξφζθαηα επηιέμεη ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο Citibank, JP Morgan, BNP Paribas, 

Natixis θαη Standard Chartered σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο νίθνπο Al 

Tamimi & Company θαη Dechert σο λνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ ελ ιφγσ έθδνζε.       

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Γηνξγάλσζε 3
εο

 έθδνζεο ηεο Αξαβηθήο Δβδνκάδαο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ε ηξίηε έθδνζε ηεο «Αξαβηθήο Δβδνκάδαο 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο» (“Arab Sustainable Development Week”), πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηνπ UNDP θαη ηεο Δ.Δ., 

κε θεληξηθφ ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε ηεο Μ. Αλαηνιήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Αηδέληαο ησλ ΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 2030. Καηά ηελ νκηιία ηεο ζηε 

θεηηλή Δβδνκάδα, ε νπνία είρε θεληξηθφ ζεκαηηθφ ηίηιν “ Integrated Partnership for 

Sustainable Future”, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed επηζήκαλε φηη νη 

αξαβηθέο ρψξεο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπο, 

παξέρνληαο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Καηά ηελ θα El-Saeed, «ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί κελ πξφθιεζε, 

σζηφζν, απηή θαζίζηαηαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ ηα έζλε επελδχνπλ ζηνπο 

αλζξψπνπο, παξέρνληαο ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ». Ο επηθεθαιήο ηεο εδψ Γηπι. 

Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., Πξέζβεο θ. Surkos, ζηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε ηφληζε φηη «ε 

Αξαβηθή Δβδνκάδα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ θφξνπκ πνπ 

ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Δ.Δ. κε ηα κέιε ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ, κε ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πνξεία ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ ΖΔ γηα ην 2030, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ, ν ππνζηηηζκφο, ε 

θηψρεηα θαη νη έλνπιεο δηελέμεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ θξαηψλ ηεο 

πεξηνρήο».          
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Αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ ην δίκελν Ινπιίνπ-Απγνχζηνπ 2019 

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

χςνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 5,5% (ή $227,1 

εθαη.) ζε εηήζηα βάζε ην δίκελν Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ 2019, αλεξρφκελν ζε $4,4 δηζ., έλαληη 

$4,2 δηζ. ην αληίζηνηρν δίκελν ηνπ 2018. εκεηψλεηαη φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 

έρνπλ εκθαλίζεη αλνδηθή πνξεία απφ ην Ννέκβξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο θαη ζπλαθνινχζσο εμαιείθζεθε ε 

παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θζάλνληαο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 ην 

επίπεδν ησλ $26,39 δηζ. θαη ην έηνο 2018/19 ηα $25,15 δηζ., ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο CBE. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε επίζεκεο θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, πεξίπνπ 9,4 εθαη. Αηγχπηηνη 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Ξεθηλά δπλακηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ αηγππηηαθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ  

ην δηάζηεκα απφ ηηο αξρέο σο ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αζρνιήζεθε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ / αλαπηπμηαθνχ 

ηακείνπ (Sovereign Wealth Fund – SWF κέρξη πξφηηλνο, ην νπνίν πξφθεηηαη ζχληνκα λα 

κεηνλνκαζζεί ζε “THARAA” πνπ ζεκαίλεη «πινχηνο» ζηελ αξαβηθή), πνπ ζα απνηειέζεη 

ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζεη 

δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηνλ πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ, ην 

αξρηθφ θεθάιαην ηνπ λενζχζηαηνπ ηακείνπ αλέξρεηαη ζε EGP5 δηζ., ελψ ηα ζπλνιηθά 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα πνπ απηφ ζρεδηαδφηαλ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ –φηαλ θζάζεη ζε 

επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο- ππνινγίδνληαη ζε EGP200 δηζ. (πεξίπνπ $12,4 δηζ. κε βάζε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).  

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-

Saeed δήισζε φηη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα ην θξάηνο ζα ζπλεηζθέξεη ζην ηακείν 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο EGP50 έσο EGP60 δηζ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νξηζκέλσλ εθηάζεσλ γεο, κέζσ κεηαβηβάζεσλ ηδηνθηεζίαο, ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο θαη 

επηθαξπίαο. Δπίζεο ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ηφζν ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi, φζν θαη ν 

Π/Θ ηεο ρψξαο, θ. Madbouly, αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε επξείαο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζην λενζχζηαην ηακείν, θαζψο θαη ζηελ ηαρεία αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απηφ ζα έρεη ππφ ηε δηαρείξηζε θαη επνπηεία 

ηνπ, κε ζθνπφ λα πιεζηάζνπλ –ζχκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο- ην επίπεδν ηνπ EGP1 

ηξηζ.  

χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηνπ ηακείνπ, θ. Soliman, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηε δηθαηνδνζία απηνχ, 

αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ζεκαηηθψλ 

ππνηακείσλ, αλαπηπμηαθά projects ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

βηνκεραλίαο, logistics, ηξνθίκσλ, πγείαο θαη κεηαθνξψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ THARAA, 

ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ ζε 

πξψηε θάζε, εηδηθεπκέλσλ ζηελ ελέξγεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο αξραηφηεηεο, θαζψο θαη ηε 

βηνκεραλία, αληίζηνηρα, ελψ επίζεο πξνγξακκαηίδεηαη ε ζχζηαζε –ζε ακέζσο επφκελε θάζε- 

θαη ηέηαξηνπ ππνηακείνπ, εηδηθεπκέλνπ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αγξνβηνκεραλία 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε απηφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη εθθξαζζεί απφ ηνπο 

κεγάινπο ηδησηηθνχο νκίινπο Orascom Development Egypt θαη Al Ismaelia for Real Estate 

Investment γηα λα επελδχζνπλ ζην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν, ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε απηφ 

γηα ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη έρεη 

ππάξμεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπ ηακείνπ κε ην Τπνπξγείν Αξραηνηήησλ θαη ηνλ φκηιν Al 

Ismaelia γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο Bab El Azab ηνπ Καΐξνπ (φπνπ βξίζθεηαη ην 

δεκνθηιέο κλεκείν ηεο Αθξφπνιεο αιαληίλ – Citadel), κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηακείν, 

θαζψο θαη ηνλ Αηγχπηην κεγηζηάλα Samih Sawiris, επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Orascom.  

Πεξαηηέξσ, ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν θ. Soliman αλαθνίλσζε φηη ην ηακείν πξνζαλαηνιίδεηαη 

λα εμαγνξάζεη ζπκκεηνρή –πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%, δελ απνθιείεηαη σζηφζν θαη 

κεγαιχηεξε- ζηηο ηξεηο λέεο κεγάιεο ζεξκηθέο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 
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αηγππηηαθψλ νκίισλ Orascom Construction & Elsewedy Electric, ζηηο πεξηνρέο Burullus, 

Beni Suef θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, πνπ εγθαηληάζηεθαλ ηνλ Ηνχιην 2018. Καηά ηνλ 

θ. Soliman, ε απφθηεζε κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ηνπ ηακείνπ ζε κία κφλνλ απφ ηηο ηξεηο 

αλσηέξσ κνλάδεο εθηηκάηαη πσο ζα έρεη νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο, 

ελψ ζα αθνινπζήζεη ε απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ζηηο ινηπέο δχν.  

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Soliman, 

πέξαλ ηνπ αηγππηηαθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ, έμη δηεζλείο επελδπηηθνί φκηινη δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ησλ σο άλσ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη φκηινη Zarou (ζπγαηξηθφο 

ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ Blackstone), Edra Power Holdings (απφ ηε 

Μαιαηζία), Actis (δηεζλήο επελδπηηθφο φκηινο κε έδξα ηε Βξεηαλία), Engie (κεγάινο 

γαιιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο) θαη China Datang Overseas Investment (θηλεδηθφο επελδπηηθφο 

φκηινο ζηελ ελέξγεηα). χκθσλα κε παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 

Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ν μέλνο φκηινο πνπ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ κνλάδσλ 

ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηε Siemens, ε νπνία  ην επηέκβξην 2018 έρεη ππνγξάςεη κε ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο (ζπγθεθξηκέλα, ηελ θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Egyptian 

Electricity Holding Company – EEHC), ζχκβαζε νθηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο πεξίπνπ $352 

εθαη., γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ ππεξζχγρξνλσλ σο άλσ 

ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ.  

Ο θ. Soliman δήισζε επίζεο φηη ην λέν θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα 

επηδηψμεη ηελ εηζαγσγή ηνπ κεξηδίνπ πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ζηηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο 

κνλάδεο, είηε ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ή ζε θάπνην άιιν δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην, κε 

ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε απηέο. Καηά ην δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηνπ ηακείνπ, ην THARAA πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζσ ηξηψλ εηδψλ 

ζπλεξγαζηψλ: (α) κε επελδπηέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο πινπνίεζε έξγσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, (β) κε θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία άιισλ ρσξψλ, θαη (γ) κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα πξνο πινπνίεζε κεγάισλ projects, κέζσ ζρεκάησλ ΓΗΣ, θνηλνπξαμηψλ ή 

ζχζηαζεο κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ππνηακείσλ. Καηά ηνλ θ. Soliman, ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ηακείνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηηο επελδχζεηο κέζσ απφθηεζεο ζπκκεηνρψλ ζηα κεηνρηθά 

θεθάιαηα επηρεηξήζεσλ, ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ, θαζψο θαη ππνδνκψλ θαη ελέξγεηαο.    

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθδίδεη ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο λέαο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ε θπβέξλεζε εμέδσζε ηνπο –πνιπαλακελφκελνπο- εθηειεζηηθνχο 

θαλνληζκνχο ηεο λέαο λνκνζεζίαο (“Public Contracts Act”, Ν. 182/2018) πνπ ξπζκίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέρξη ηψξα ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 1998 (Ν. 89/1998). χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, 

νη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ λέα 

λνκνζεζία αλακέλεηαη εμάιινπ λα επηηξέςεη ζην θξάηνο λα επηδηψθεη απμεκέλε ζπκκεηνρή 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, 

λα επηκεθχλεη ηελ πεξίνδν πιεξσκήο ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

θαζψο θαη λα κεηψζεη ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο θαηάζεζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζην 

επίπεδν ηνπ 1,5% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (έλαληη πνζνζηνχ 2% πνπ ηζρχεη 

ζήκεξα). χκθσλα εμάιινπ κε ην θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε λέα λνκνζεζία γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο εθηηκάηαη πσο «ζα θαηαπνιεκήζεη ηελ χπαξμε κνλνπσιίσλ θαη ηελ 

ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο δχλακεο ζηα ρέξηα νιίγσλ επηρεηξεκαηηψλ, φζνλ 

αθνξά ηνπο δηαγσληζκνχο γηα αλάζεζε έξγσλ ή πξνκεζεηψλ απφ ην θξάηνο». 

 

Δθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο εθηηκάηαη ζε 5,5%, ζε 

πνιχ πςειφηεξν επίπεδν απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μ. Αλαηνιήο 
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& Β. Αθξηθήο. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο κεγάιεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πινπνίεζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, θπξίσο ζην δεκνζηνλνκηθφ, αιιά 

θαη ζην ελεξγεηαθφ κέησπν, σο θπξίαξρσλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηελ Αίγππην ζε 

πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο έθζεζεο, ε Αίγππηνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ απνδεθηψλ 

δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ιακβάλνληαο 

ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $1,5 δηζ. ην 2019, ζηελ ηέηαξηε ζέζε πίζσ απφ ηελ Ηλδία, 

ηελ Ηλδνλεζία θαη ηελ Ηνξδαλία.     

 

Αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ε αξκφδηα γηα ηε γεσξγία επηηξνπή ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ 

ελέθξηλε νξηζηηθά ηξνπνπνηήζεηο ζηελ -ππφ θπβεξλεηηθή επεμεξγαζία θαη θνηλνβνπιεπηηθή 

ζπδήηεζε απφ ηελ πεξίνδν 2017-2018- λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

(“Water Act”), ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ εδψ θαη 33 έηε. Οη εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο ζα 

πξνσζεζνχλ άκεζα ζηελ νινκέιεηα πξνο ςήθηζε. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο αλακέλεηαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ην παιαηφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαηαπνιεκψληαο ηα πςειά επίπεδα ξχπαλζεο, ηελ απμαλφκελε έιιεηςε 

πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη λα επηβάιινπλ 

λέεο, απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα ηελ θαηαζπαηάιεζε λεξνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο αλακέλεηαη 

επίζεο λα ελνπνηήζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ θιάδν πδάηηλσλ πφξσλ, ελζσκαηψλνληαο 

ζρεηηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ήηαλ δηάζπαξηεο κέρξη ηψξα ζε ζεηξά άιισλ λνκνζεηεκάησλ, 

δηαζθαιίδνληαο βειηησκέλεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ αλάινγα κε ηε ρξήζε απηψλ, ρακειφηεξα επίπεδα θαηαζπαηάιεζεο πδάηηλσλ πφξσλ, 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο, θαζψο 

θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ εγρψξησλ πδάηηλσλ πφξσλ, αιιά θαη 

αλαβάζκηζε ησλ εγρψξησλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο πδάησλ.        

 

Σξηκεξείο ζπλνκηιίεο ζηελ Οπάζηγθηνλ γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, νη ΤΠΔΞ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ είραλ 

ζπλνκηιίεο ζηελ Οπάζηγθηνλ, θαζψο νη ηξεηο ρψξεο απνδέρζεθαλ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, ζε κία πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί ην αδηέμνδν πνπ είρε ζεκεησζεί 

ζηηο ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ην ππφ θαηαζθεπή κεγάιν αηζηνπηθφ 

πδξνειεθηξηθφ θξάγκα ζην Νείιν θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπ επί ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ. Σε ζπλάληεζε ησλ ΤΠΔΞ ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

ζπληφληζε ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Mnuchin, ελψ παξψλ ήηαλ επίζεο ν 

πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θ. Malpass. Θπκίδνπκε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε 

πξηλ κεξηθνχο κήλεο εηζεγεζεί ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ.       

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, νη ηξεηο πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ηειηθά λα ηεζεί κία δηνξία 

έσο ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξνζερνχο έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλία. Καηά ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ΤΠΔΞ, νη Τπνπξγνί Τδάησλ ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ πξφθεηηαη λα ζπλαληεζνχλ 4 θνξέο έσο ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, κε ζηφρν λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία επί ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ 

θξάγκαηνο, θαζψο θαη επί ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. χκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δχν απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, ζηηο 9/12/2019 θαη ζηηο 13/1/2020. Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, ε πξψηε 

ζπλάληεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ζηελ ηνπνζεζία φπνπ βξίζθεηαη ην 

θξάγκα, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγψλ θαη ηερληθψλ αληηπξνζσπεηψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, 

αιιά θαη εθπξνζψπσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Σν αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ 

ραξαθηήξηζε ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλνκηιηψλ ζηηο ΖΠΑ, δεδνκέλνπ φηη απηέο, 

θαζψο θαίλεηαη, νδεγνχλ ζε επαλεθθίλεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζαθέο 

ρξνλνδηάγξακκα, ελψ νη ηξεηο πιεπξέο απνδέρζεθαλ ηε δηεζλή δηακεζνιάβεζε, ζε πεξίπησζε 

πνπ νη ηξεηο ρψξεο δελ έρνπλ θζάζεη ζε ζπκθσλία έσο ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2020.        
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ε ειαθξά πηψζε ηνλ Οθηψβξην 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 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, κεηά ηελ ειαθξά άλνδν πνπ είρε ζεκεηψζεη ην επηέκβξην ζηηο 

49,5 κνλάδεο, ηνλ Οθηψβξην θαηέγξαςε πηψζε ζηηο 49,2 κνλάδεο, παξακέλνληαο ζε επίπεδν 

θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. εκεηψλεηαη φηη ηνλ 

Αχγνπζην ν δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 49,4 κνλάδεο, έλαληη 50,3 κνλάδσλ ηνλ Ηνχιην.  

Σνλ Οθηψβξην, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ λέσλ παξαγγειηψλ κεηψζεθε γηα 

ηξίηε ζπλερφκελε θνξά ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, ελψ κεηψζεηο εκθάληζαλ επίζεο ηα 

επίπεδα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ. Σα 

θφζηε ησλ εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο αλήιζαλ ζην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπο απφ ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνχλην. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θπκάλζεθε ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν -ζε 

αληίζεζε κε ην επηέκβξην πνπ είρε πιεζηάζεη ζε θαηψηαην ηξηεηίαο- κε ην 48% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα απαληνχλ φηη αλακέλνπλ αλάθακςε ηεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ πξνζερνχο δσδεθακήλνπ.  

 

Δπλντθέο εθηηκήζεηο ηεο EBRD γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) αλακέλεη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ζα αλέιζεη ζε 5,9%, παξά ηελ «αλαηκηθή» αλάπηπμε πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ. Καηά ηελ EBRD, ε 

αλάπηπμε ζηελ Αίγππην θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα ππνζηεξηρζεί απφ ηε κεγέζπλζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ εμαγσγψλ, θαζψο θαη απφ ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ζεηξάο 

κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ δεκνζίσλ έξγσλ. Πάλησο, ε EBRD δηαθξίλεη θάπνηνλ θίλδπλν 

γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πξνεξρφκελν απφ ηελ ελδερφκελε 

«δηάβξσζε» ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ, εμαηηίαο αθ’ ελφο ηεο αλαηίκεζεο ηεο 

ιίξαο θαη αθ’ εηέξνπ ησλ αξλεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Δ.Δ. 

θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα.   

 

Δπηβνιή νξνθήο ζηελ μέλε ηδηνθηεζία ησλ αηγππηηαθψλ ζρνιείσλ 

ηα κέζα Οθησβξίνπ, δηα ππνπξγηθνχ δηαηάγκαηνο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο επέβαιε νξνθή 

ζηελ μέλε ηδηνθηεζία ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, ζεζπίδνληαο αλψηαην 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, ην νπνίν δχλαληαη λα θαηέρνπλ επηρεηξεκαηηθά ή άιια 

ζπκθέξνληα απφ ην εμσηεξηθφ επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ αηγππηηαθψλ ζρνιείσλ. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ην ελ ιφγσ κέηξν θπξηνιεθηηθά «πάγσζε» ηφζν 

ηνπο μέλνπο επελδπηέο νη νπνίνη ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη εθείλνπο πνπ εμεηάδνπλ κία ηέηνηα πξννπηηθή. Ζ σο άλσ νξνθή αθνξά, 

ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ηφζν άηνκα πνπ θαηέρνπλ μέλν δηαβαηήξην 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Αηγππηίσλ κε δηπιή ππεθνφηεηα), θαζψο θαη επελδπηηθά ηακεία, 

νξγαληζκνχο θαη Αξρέο ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη εθηφο αηγππηηαθήο επηθξάηεηαο. Δπίζεο, 

θάζε κεηαβίβαζε κεηνρψλ αηγππηηαθψλ ζρνιείσλ ζα απαηηεί πξνεγνχκελε θπβεξλεηηθή 

έγθξηζε. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ε αλσηέξσ απφθαζε 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, πέξαλ ηνπ φηη ζα αλαζηείιεη πξαθηηθά ηελ πινπνίεζε αξθεηψλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, ζηέιλεη εληειψο αξλεηηθφ κήλπκα ζην 

εμσηεξηθφ φζνλ αθνξά ηε θηιηθφηεηα ηεο ρψξαο σο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ. Όπσο 

αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαίλεηαη φηη ηψξα εμεηάδεη λα 

εηζάγεη νξηζκέλεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα, ελδερνκέλσο εμαηξψληαο κεγάινπο μέλνπο 

επελδπηέο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ αλψηαηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 20%. 
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε επξψ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

ηηο 11/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξψ, 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €695 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε 49 

πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο €851,5 εθαη. (ε πξνζθνξά ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 

1,2 θνξέο), εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο  36 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο €695 εθαη. 

Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 

11
εο

 Ννεκβξίνπ αλήιζε ζε 1,434%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 1,49%, θαηά ηελ αληίζηνηρε 

πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο 20
εο

 Απγνχζηνπ. 

χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζην ηέινο επηεκβξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ 

αλήιζε ζε $15,29 δηζ., έλαληη $15,06 δηζ. ην επηέκβξην 2018.  

 

Η Commercial International Bank ζρεδηάδεη λα απνθηήζεη ζπκκεηνρή ζε θελπαηηθή 

ηξάπεδα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο κεγαιχηεξεο ηδησηηθήο ηξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ, Commercial International Bank (CIB) 

απνθάζηζε λα επηδηψμεη ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ζε θελπαηηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν, 

ρσξίο σζηφζν λα απνθαιχπηεηαη ην φλνκα απηνχ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

αηγππηηαθή ηξάπεδα πεξηκέλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηε 

δηαδηθαζία εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ ζηελ θελπαηηθή ηξάπεδα. Ζ απφθηεζε κεξηδίνπ ζε ηξάπεδα 

ζηελ Κέλπα εληάζζεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο CIB γηα επέθηαζε ζηελ Αθξηθή, ε πινπνίεζε ηνπ 

νπνίνπ μεθίλεζε ηνλ Απξίιην 2019 κε ην άλνηγκα γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο ζηελ Αηζηνπία. 

εκεηψλεηαη φηη ηα θέξδε ηεο CIB απμήζεθαλ θαηά 23% ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ κεηψλεη ηα επηηφθηα θαηά αθφκε 100 κνλάδεο βάζεο 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 14
εο

 

Ννεκβξίνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη –γηα ηέηαξηε θνξά θέηνο, κεηά ην Φεβξνπάξην, ηνλ 

Αχγνπζην θαη ην επηέκβξην- ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, θαηά αθφκε 100 κνλάδεο βάζεο, 

δηθαηψλνληαο εθ λένπ ηηο εθηηκήζεηο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο 

αλέξρεηαη πιένλ ζε 12,25% (έλαληη 13,25% πξνεγνπκέλσο), ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο 

εκέξαο ζε 13,25% (έλαληη 14,25%), ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

αλέξρνληαη ζε 12,75% (έλαληη 13,75%), αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 

βαζηθνί ιφγνη γηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμαλ ηφζν ε ζπλερηδφκελε πησηηθή 

ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ αλήιζε ζε 3,15% ηνλ Οθηψβξην, φζν θαη ε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ απαζρφιεζεο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε πςειά επίπεδα, αιιά 

θαη ε ηξέρνπζα παγθφζκηα ηάζε γηα πηνζέηεζε κέηξσλ λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο.  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

ε πεξαηηέξσ πηψζε ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ 

& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Αίγππην θαηέγξαςε ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο ειαθξά άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6% έλαληη 

ηνπ Ηνπλίνπ θαη πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,9% έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ 2018, αλεξρφκελνο ζε 94,54 

εθαη. Ο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ηνλ 

Ηνχιην 2019 θαηά 1% ζε κεληαία βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,96 εθαη., έλαληη 6,88 εθαη. ηνλ 

Ηνχλην. Ο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ ADSL εκθαλίζηεθε επίζεο απμεκέλνο θαηά πεξίπνπ 1 εθαη. 

έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ 2018 (5,99 εθαη.). Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ηνλ Ηνχιην 2019 απμεκέλνο θαηά 10% ζε εηήζηα βάζε, 

θζάλνληαο ηα 36,51 εθαη. άηνκα.    
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Θεηηθέο νη επηδφζεηο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ ην 3
ν
 ηξίκελν 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ Jones 

Lang LaSalle (JLL), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο ε αγνξά αθηλήησλ ηνπ 

Καΐξνπ παξνπζίαζε ζεηηθέο επηδφζεηο ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο αθηλήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ, ησλ θαηνηθηψλ, ησλ ιηαλεκπνξηθψλ 

αθηλήησλ θαη ησλ ρψξσλ γξαθείσλ. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο JLL, ηδηαίηεξα ν ηνπξηζηηθφο 

θιάδνο εκθάληζε αμηφινγε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ, κε δξαζηηθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ. πγθεθξηκέλα, ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο ηνπ Καΐξνπ πέηπρε ηελ 

πςειφηεξε επίδνζή ηνπ απφ ην έηνο 2008, κε άλνδν ησλ επηπέδσλ πιεξφηεηαο θαηά 3 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 73% ζηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 χκθσλα κε ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ηεο JLL ζηελ Αίγππην θ. 

Sami, «θαζψο ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο βειηηψλεηαη θαη ε αηγππηηαθή 

ιίξα εληζρχεη ηε δηεζλή ηεο ζέζε, παξαηεξνχκε απμεκέλα επίπεδα πγηνχο δήηεζεο ζε φινπο 

ηνπο ππνθιάδνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο αθηλήησλ». 

ηνλ θιάδν ησλ θαηνηθηψλ, ε έθζεζε ηεο JLL έδεημε φηη νη ηηκέο ησλ κνλνθαηνηθηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 13% ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ θαη θαηά 11% ζηα αλαηνιηθά 

(πεξηνρή New Cairo) ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2019. ηνλ ηνκέα ησλ ιηαλεκπνξηθψλ 

αθηλήησλ, ε JLL επηζήκαλε φηη ηα ελνίθηα θαηαζηεκάησλ ζην Κάηξν απμήζεθαλ θαηά 5% ην 

ηξίην ηξίκελν 2019 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ, δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, θαζψο θαη θαηά πεξίπνπ 

20% ζε εηήζηα βάζε, επεξεαζκέλα θπξίσο απφ ην μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Almaza City Centre. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, 

ε JLL δηαπίζησζε ηελ άλνδν ησλ ελνηθίσλ θαηά 9% ζην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ Κάηξν, θαη 

θαηά 11% ζην δπηηθφ Κάηξν ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 

Δγθαηλίαζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζην ηλά απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ζεηξά νινθιεξσζέλησλ 

κεγάισλ εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ν θ. Al Sisi 

εγθαηλίαζε λέν απηνθηλεηφδξνκν κήθνπο 342 ρικ. θαη θφζηνπο EGP5,5 δηζ. πνπ ζπλδέεη ηε 

ζήξαγγα El Shahid Ahmed Hamdi ζην νπέδ κε ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν Sharm El Sheikh ζην 

λφηην ηλά. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο Al Sisi εγθαηλίαζε λέα κνλάδα ραιπβνπξγίαο ζην νπέδ, 

κνλάδα θαηεξγαζίαο γξαλίηε θαη καξκάξνπ ζηελ πεξηνρή Gifgafa ηνπ ηλά, θαζψο θαη 

θαηνηθίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο, αιιά θαη γέθπξεο, ζηηο 

πεξηνρέο Tur Sinai Abou Zeneima ηνπ ηλά. Όπσο δήισζε ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, «ε 

δηελέξγεηα κεγάισλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην ηλά απνηειεί δήηεκα εζληθήο 

αζθάιεηαο». 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ αλαθνηλψλεη ηε νινθιήξσζε ηνπ ειηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Benban 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ (ΜΔΝΑ), ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker αλαθνίλσζε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ ειηαθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζην 

πιαίζην ηνπ γηγαληηαίνπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Benban ηνπ Αζνπάλ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Shaker, «έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 32 ζπλνιηθά κνλάδσλ 

παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν, 

πξνζζέηνληαο ειεθηξνπαξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 1.465 MW ζην ειεθηξηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο».    

  

πλέληεπμε επηθεθαιήο ηεο Energean Oil & Gas ζηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ζην πεξηζψξην ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο ηεο βηνκεραλίαο θπζηθνχ αεξίνπ (“Gas Industry Advisory Committee” – GIAC) 

ηνπ Φφξνπκ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMGF), φπνπ κεηέρεη ε ρψξα καο 

(καδί κε Αίγππην, Κχπξν, Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Ηηαιία θαη Παιαηζηίλε), ε νπνία έιαβε ρψξα ζην 
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Κάηξν ζηηο 6/11, ν επηθεθαιήο ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Energean Oil & Gas θ. Μ. 

Ρήγαο παξαρψξεζε ζπλέληεπμε ζε έληππα ηνπ αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ. χκθσλα κε 

ηνλ θ. Ρήγα, «ε Energean βξίζθεηαη ζε θάζε νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη 

νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ Edison ζηελ Αίγππην». Ο θ. Ρήγαο αλέθεξε επίζεο φηη ε Energean 

πξνζβιέπεη ζε γξήγνξν «θιείζηκν» ηεο εμαγνξάο ηεο Edison, κε ζηφρν ηελ ηαρεία επέθηαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, ζηνρεχνληαο επίζεο ζε παξάιιειε πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζθάησο αλαθαιπθζέληνο θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή North 

Karish ζηα αλνηθηά ηνπ Ηζξαήι, ην νπνίν εθηηκάηαη φηη δηαζέηεη απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

ηεο ηάμεσο ησλ 0,9 ηξηζ. θ.π. (25 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ), θαζψο θαη 34 εθαη. βαξειηψλ 

ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ. χκθσλα κε ηνλ θ. Ρήγα, νη αλσηέξσ πνζφηεηεο απφ ην 

λεναλαθαιπθζέλ θνίηαζκα ζην North Karish ζα ιεηηνπξγήζνπλ απμεηηθά ησλ ήδε 

εθηηκψκελσλ απνζεκάησλ 2,4 ηξηζ. θ.π. (68 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ) θαη 33 εθαη. βαξειηψλ 

ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ πνπ δηαζέηεη ε Energean ζηηο πεξηνρέο παξαρψξεζεο Karish θαη 

Tanin.    

 

Δθθίλεζε παξαγσγήο απφ λέα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 

μεθίλεζε ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θξέαξ Silva ηεο Φάζεο 9Β αλάπηπμεο ηνπ 

θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο West Delta Deep Marine, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν 

φκηινο Shell, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC). Καηά 

ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην ελ ιφγσ θξέαξ εθηηκάηαη ζε 

κεηαμχ 60 θαη 80 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηξέρνληνο έηνπο, δχν 

αθφκε θξέαηα ζηελ σο άλσ πεξηνρή παξαρψξεζεο μεθίλεζαλ ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζπγθεθξηκέλα ηα East Sfeir θαη East Swan, κε κέζεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο ηεο ηάμεσο ησλ 

170 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θιαδηθφο Σχπνο, έσο ηνλ πξνζερή 

Μάξηην αλακέλεηαη λα έρεη μεθηλήζεη ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηξία αθφκε θξέαηα 

ηεο Φάζεο 9Β, ζπλνιηθήο κέζεο εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο 170 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. 

Δπηπιένλ, ν θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη, ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, νη φκηινη BP θαη ΔΝΗ μεθίλεζαλ ηελ παξαγσγή απφ ηα δχν πξψηα 

δηεξεπλεηηθά θξέαηα πνπ έρνπλ δηαλνίμεη ζηελ ππεξάθηηα πεξηνρή παξαρψξεζεο Baltim 

South West. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα δχν ελ ιφγσ θξέαηα έρνπλ 

ζπλδπαζκέλε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα 190 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ αεξίνπ θαη 1.300 βαξειηψλ 

ζπκππθλσκάησλ, ελψ έσο ηα κέζα ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν αθφκε 

ηέζζεξα θξέαηα ζην σο άλσ θνίηαζκα, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα δπλακηθφηεηα 

απηνχ ζηα 500 εθαη. θπβηθά κέηξα. εκεησηένλ φηη ε ΔΝΗ ππνινγίδεη ηα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ ηνπ θνηηάζκαηνο Baltim South West ζε πεξίπνπ 1 ηξηζ. θ.π. 

 

πκθσλίεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 

κεηαηξνπήο νρεκάησλ ζε θηλνχκελα κε θπζηθφ αέξην 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(MSMEDA) ππέγξαςε δχν ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο Natural Gas Vehicles Company (Car 

Gas) θαη Egyptian International Gas Technology Co. (Gastec), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

κεηαηξνπήο 10.000 νρεκάησλ ψζηε απηά λα θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην, κε ζπλνιηθά 

θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ EGP80 εθαη. Ζ ππνγξαθή ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο θπβέξλεζεο κε ηίηιν “Towards Natural Gas”, ελψ, ζχκθσλα 

κε ηελ επηθεθαιήο ηεο MSMEDA, θαο Gamea, ε Τπεξεζία έρεη ήδε ρξεκαηνδνηήζεη ηε 

κεηαηξνπή 34.400 απηνθηλήησλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 28.000 ηαμί), κε θεθάιαηα χςνπο 

EGP172 εθαη. 

 

Ξεθίλεζε ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 

Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ φηη ε θνηλνπξαμία ηνπ κεγάινπ 

αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Orascom, ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ 

Engie θαη ηνπ ηαπσληθνχ βηνκεραληθνχ θνινζζνχ Toyota, έζεζε πξφζθαηα ζε δνθηκαζηηθή 
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ιεηηνπξγία αηνιηθφ πάξθν δπλακηθφηεηαο 262,5 MW ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ζηνλ θφιπν 

νπέδ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζεκείσζαλ φηη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε πιήξεο εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ αηνιηθνχ πάξθνπ. Ζ σο 

άλσ θνηλνπξαμία αλαθνίλσζε κάιηζηα φηη νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 

πεξίπνπ δχν κήλεο λσξίηεξα απφ φηη πξνέβιεπε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. Σν 

αηνιηθφ πάξθν ζηελ πεξηνρή Ras Gharib θαηαζθεπάζηεθε ππφ ζρήκα “Build-Own-Operate” 

(BOO), κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία εηθνζαεηνχο δηάξθεηαο ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ 

αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC).  

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θιαδηθφο Σχπνο, πξφθεηηαη γηα ην πξψην ελεξγεηαθφ έξγν ηφζν 

κεγάινπ κεγέζνπο πνπ έρεη πινπνηεζεί ζηελ Αίγππην κέζσ ηνπ ζρήκαηνο «αλεμάξηεησλ 

παξαγσγψλ ελέξγεηαο» (“independent power producer” – IPP), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ηδησηηθνί 

ελεξγεηαθνί φκηινη δχλαληαη λα δηαζέηνπλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, 

θαηαβάιινληαο ζην θξάηνο ηέινο ρξήζεο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε θνηλνπξαμία εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

Japan Bank for International Corporation (JBIC), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation θαη ηε γαιιηθή Société Générale, αιιά θαη ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ζηελ 

Αίγππην ηξαπεδηθνχο νκίινπο Commercial International Bank θαη Attijariwafa Bank, ππφ ηελ 

εγγπνδνζία ηεο Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).  

 

Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο λένπ κεγάινπ δηπιηζηεξίνπ ζηελ πεξηνρή Mostorod 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ε Qatar Petroleum Company αλαθνίλσζε επίζεκα ηελ εθθίλεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεγάινπ ηδησηηθνχ δηπιηζηεξίνπ ηεο Egyptian Refining Company 

(ERC), ζηελ πεξηνρή Mostorod, ζηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Qatar 

Petroleum θαηέρεη κεξίδην 38,1% ηνπ νκίινπ Arab Refinery Company, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ θαηέρεη κεξίδην 66,6% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην λέν δηπιηζηήξην (ERC), ελψ ν 

κεγάινο ηδησηηθφο επελδπηηθφο φκηινο ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο Qalaa Holdings θαηέρεη κεξίδην 

13,14%. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Qatar Petroleum, ζηελ παξνχζα 

θάζε φιεο νη κνλάδεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 απηέο αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ζε πιήξε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηνλ φκηιν Qalaa Holdings, πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν απηή ηε ζηηγκή ηδησηηθφ 

project δηπιηζηεξίνπ ζηα ρξνληθά ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

απαηηήζεθαλ επελδχζεηο χςνπο $4,4 δηζ. Θα δηαζέηεη δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο πεξίπνπ 

4,7 εθαη. ηφλσλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην γεηηνληθφ δηπιηζηήξην ηεο Cairo 

Oil Refinery Company (ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ, EGPC), παξάγνληαο πεηξειατθά 

πξντφληα θαηεγνξίαο “Euro 5” (θπξίσο ληίδει θαη θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ), πξνο θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Καΐξνπ θαη ησλ πεξηρψξσλ ηνπ. 

 

Η ηδηνθηεζία ηνπ αγσγνχ EMG πεξλά ζηνπο νκίινπο Delek, Noble Energy & East Gas 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε ηδηνθηεζία κεξηδίνπ 39% ηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ East Mediterranean Gas (EMG), ν νπνίνο πξφθεηηαη λα κεηαθέξεη –

ζε πξψηε θάζε- ηζξαειηλφ αέξην ζηελ Αίγππην, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ νκίισλ Delek 

Drilling, Noble Energy θαη East Gas (ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο EGAS κε 

αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ), γεγνλφο πνπ θαηά ηηο αηγππηηαθέο εθηηκήζεηο 

θέξλεη πιεζηέζηεξα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ θαη ζπλεπψο ησλ θνξηψζεσλ 

ηνπ ηζξαειηλνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ ηξεηο φκηινη είραλ 

αγνξάζεη ην έηνο 2018, σο θνηλνπξαμία κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία EMED, ην 39% ηνπ 

αγσγνχ EMG, έλαληη ηηκήκαηνο $518 εθαη. χκθσλα κε πεγέο ησλ νκίισλ Delek θαη Noble 

Energy, ε ξνή ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην εθηηκάηαη φηη ζα μεθηλήζεη 

ζηηο αξρέο ηνπ 2020. 

 

Αλαθνξέο ζε ζπκθσλία ηζξαειηλήο INGL κε θνηλνπξαμία Poseidon 

Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ζηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ηζξαειηλήο θξαηηθήο εηαηξείαο κεηαθνξάο & δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ, Israel Natural Gas Lines (INGL) θαη ηεο ειιελν-ηηαιηθήο θνηλνπξαμίαο (ΓΔΠΑ – 
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Edison) IGI Poseidon (πνπ δηαρεηξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ ηνλ αγσγφ πνπ ζα ζπλδέζεη ηηο δχν 

ρψξεο), κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε φισλ ησλ νηθνλνκνηερληθψλ, λνκηθψλ θαη άιισλ 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα ζπλδέεη ην Ηζξαήι κε ηελ 

Δπξψπε, κέζσ Κχπξνπ θαη Διιάδαο, ήηνη ηνπ αγσγνχ EastMed, κε πξνζδνθψκελε 

κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα 10 δηζ. θπβηθά κέηξα εηεζίσο. Σα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα 

αλαθέξζεθαλ επίζεο ζην φηη ν ππφ εμέηαζε αγσγφο ζα έρεη κήθνο 2.000 ρικ., επελδπηηθφ 

θφζηνο κεηαμχ $7 θαη $8 δηζ. θαη ε πεξίνδνο θαηαζθεπήο ηνπ ππνινγίδεηαη ζε πέληε έηε, ελψ 

δελ παξέιεηςαλ λα επηζεκάλνπλ ηηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δπζθνιίεο 

πινπνίεζεο ηνπ αγσγνχ. Αλαθέξζεθαλ σζηφζν ζε χπαξμε ηζρπξήο ππνζηήξημεο πξνο ηνλ 

αγσγφ EastMed απφ πιεπξάο Δ.Δ., ε νπνία ρξεκαηνδνηεί ήδε ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή απηνχ.          

 

Αίγππηνο & Ινξδαλία ππνγξάθνπλ κλεκφλην κε ηελ Αξρή Γηαζχλδεζεο ησλ ρσξψλ ηνπ 

Κφιπνπ (GCC Interconnection Authority) 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, νη θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη 

Ηνξδαλίαο ππέγξαςαλ πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο θαη δχν ζπκθσλίεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηελ Αξρή Γηαζχλδεζεο ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ (GCC Interconnection 

Authority), κε αληηθείκελν ηε δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξηθψλ ηνπο δηθηχσλ κε εθείλα ησλ 

ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε σο άλσ Αξρή ζρεδηάδεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνγξακκαηηδφκελε ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ηεο Αηγχπηνπ κε Κχπξν θαη 

Διιάδα (κέζσ ηνπ EuroAfrica Interconnector) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε ζχλδεζε ησλ 

ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ κε ηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη 

ηελ εμαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηε πξία θαη ην Ηξάθ, κέζσ Ηνξδαλίαο, αθφηνπ 

νινθιεξσζεί ην πινπνηνχκελν πξφγξακκα αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο πθηζηάκελεο 

ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ   

 
Ο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΙ μεθηλά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 14

νπ
 θξέαηνο 

ζην θνίηαζκα Zohr 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο 

φκηινο ΔΝΗ αλακέλεηαη μεθίλεζε πξφζθαηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 14
νπ

 θξέαηνο ζην 

γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr. Σν ελ ιφγσ θξέαξ εθηηκάηαη πσο ζα παξάγεη θαηά κέζν φξν 150-

250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε ΔΝΗ ζα κεηψζεη παξάιιεια ηελ 

παξαγσγή απφ άιια θξέαηα ηνπ Zohr, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα ππεξπαξαγσγήο, ην 

νπνίν ζα δπζθνιέςεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

απηνχ. χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ, κεηά ηελ πιήξε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ 14
νπ

 θξέαηνο, ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο 

Zohr αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα 3,2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, εληφο ηνπ 2020.     

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ απνδεκηψλεη ηνπο εμαγσγείο κε θνξναπαιιαγέο EGP600 εθαη. 

χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε έρεη απνδεκηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ κε θνλδχιηα 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP600 εθαη. Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, έλαληη νθεηιφκελσλ –απφ ην θξάηνο- 

εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, πξνζθέξνληάο ηνπο θνξναπαιιαγέο. Καηά ηνλ θ. Kouchouk, ην 

Τπνπξγείν έρεη δερζεί 60 αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ γηα ζπκςεθηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο 

νθεηιψλ πξνο ην θξάηνο κε ηηο νθεηιφκελεο πξνο απηέο απφ ην θξάηνο εμαγσγηθέο 

επηδνηήζεηο. χκθσλα κε ηνλ θ. Kouchouk, 37 απφ ηα αλσηέξσ αηηήκαηα έρνπλ ήδε 

ηθαλνπνηεζεί.   

 

Απμεκέλεο θαηά 14,3% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απφ κηθηέο βηνκεραληθέο δψλεο (QIZ) 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ 2019 απφ κηθηέο βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι (“Qualifying 

Industrial Zones” – QIZ) εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 14,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2018, αλεξρφκελεο ζε $760 εθαη. Καηά ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, ην 97% ησλ 
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εμαγσγψλ απηψλ απαξηηδφηαλ απφ έηνηκα ελδχκαηα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ελψ 

ην ππφινηπν 3% απφ ηξφθηκα θαη πξντφληα παινπξγίαο, δχν θιάδσλ πνπ έρνπλ ζρεηηθά 

πξφζθαηα πξνζηεζεί ζηηο αλσηέξσ δψλεο. εκεηψλεηαη φηη νη κηθηέο εηδηθέο βηνκεραληθέο 

δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ην 2004 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2005, βάζεη ηεο νπνίαο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηηο δψλεο απηέο 

ζηελ Αίγππην δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζηηο ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ 

θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ εηζξνέο ηζξαειηλήο 

πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ (10,5%). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο σο άλσ ηξηκεξνχο ζπκθσλίαο αλέξρεηαη ζε 1.030.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Ο GAFI πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο ζε βηνκεραληθνχο επελδπηέο ζηελ επελδπηηθή δψλε 

Mit Ghamr 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) αλακέλεηαη λα παξάζρεη λέεο δηεπθνιχλζεηο ζε επίδνμνπο 

επελδπηέο –νη νπνίνη έρνπλ ήδε αγνξάζεη ηα εγρεηξίδηα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ- πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία 107 εηνηκνπαξάδνησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

θιάδσλ εμνξχμεσλ θαη κεηαιινπξγίαο, ζηελ επελδπηηθή δψλε ηεο πφιεο Mit Ghamr, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Dakahlia. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν GAFI ζα παξάζρεη ζηνπο επελδπηέο 

εμάκελε πεξίνδν ράξηηνο πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζνπλ ην αληίηηκν γηα ηε κίζζσζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ηηο σο άλσ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ επηθάλεηεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 144 θαη 576 ηεηξ. κέηξσλ. χκθσλα κε 

ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ GAFI, ζα εθαξκφδεηαη ζε εηήζηα βάζε -γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ- 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζηελ αμία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθάζηεο κνλάδαο, ε 

νπνία ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ.   

 

Δκηξαηηλφο φκηινο εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα δεκηνπξγία κνλάδσλ αθαιάησζεο 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε πξφζθαηε πξφηαζε 

εκηξαηηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ νκίινπ λα πξνβεί ζε επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ησλ $800 εθαη. κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζεηξάο κνλάδσλ αθαιάησζεο ζηελ Αίγππην, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 

θαηεξγαζίαο 500.000 θπβηθψλ κέηξσλ εκεξεζίσο. χκθσλα κε ζρεηηθή δηεπθξίληζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Hamdy, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζπλέζηεζε εηδηθή 

επηηξνπή πνπ ζα εμεηάζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ, ε νπνία ελ ζπλερεία ζα 

παξνπζηαζηεί ζηνλ Τπνπξγφ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. χκθσλα 

κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ζήκεξα 63 κνλάδεο αθαιάησζεο, ζπλνιηθήο 

ζπλδπαζκέλε δπλακηθφηεηαο 700.000 θπβηθψλ κέηξσλ εκεξεζίσο, ελψ αθφκε 19 κνλάδεο, 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 400.000 θπβηθψλ κέηξσλ εκεξεζίσο βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή.   

 

Ο φκηινο Kellogg αλαθνηλψλεη λέεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν κεγάινο ακεξηθαληθφο φκηινο παξαγσγήο δεκεηξηαθψλ θαη ζλαθ, 

Kellogg Company, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη επελδπηηθά ζηελ Αίγππην ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε λέεο επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP3,6 

δηζ. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Kellogg εηζήιζε επελδπηηθά ζηελ Αίγππην ην 2015, 

εμαγνξάδνληαο ηνπο αηγππηηαθνχο νκίινπο Bisco Misr θαη Mass Food, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζε 

θνηλνπξαμία κε ηνλ φκηιν Tolaram, δεκηνχξγεζε εξγνζηάζην παξαγσγήο ρπινπηηψλ 

(noodles), επελδπηηθήο αμίαο EGP180 εθαη. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ, 

ε Kellogg έρεη κέρξη ζήκεξα επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα EGP7,2 δηζ. 

          

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η Αίγππηνο θαηαζθεπάδεη ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πξνο νπδάλ 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε Αίγππηνο μεθηλά ηελ 

θαηαζθεπή γξακκήο πνπ ζα ζπλδέζεη ζηδεξνδξνκηθά ηελ πεξηνρή Abu Simbel κε ηε 

ζνπδαληθή πφιε Abu Hamad. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El 



13 

 

Wazir, ην κήθνο ηεο ελ ιφγσ ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζα αλέξρεηαη ζε 6.000 ρικ. θαη ε 

θαηαζθεπή ηεο ζα δηαξθέζεη 36 κήλεο. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο, ην νπδάλ θαη ε Αηζηνπία 

έρνπλ ζπκθσλήζεη, ήδε απφ ην πεξαζκέλν έηνο, ηε δεκηνπξγία θνηλνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ 

κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ πξνο αλάπηπμε νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ 

ζα ζπλδένπλ ηηο ηξεηο ρψξεο.  

 

Δπίηεπμε ηζηνξηθά πςειψλ κεληαίσλ εζφδσλ απφ ηε Γηψξπγα νπέδ ηνλ Οθηψβξην 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ηα έζνδα ηεο 

Γηψξπγαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζην ηζηνξηθά πςειφ 

επίπεδν ησλ $515,1 εθαη., ελψ ν θαζαξφο φγθνο ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ αλήιζε ζε 

108,9 εθαη. ηφλνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα 

έζνδα ηεο Γηψξπγαο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλήιζαλ ζε $5,73 δηζ., ειαθξά απμεκέλα 

έλαληη ησλ $5,71 δηζ. ην έηνο 2017/18. 

 

Πξνεηνηκαζία έξγσλ θαηαζθεπήο κεηξφ Αιεμάλδξεηαο ην 1
ν
 ηξίκελν 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αιεμάλδξεηαο θ. 

Qansua, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνζερνχο έηνπο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί 

δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ κεηξφ ηεο πφιεο ηεο 

Αιεμάλδξεηαο. Καηά ηνλ θ. Qansua, νη ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ έρνπλ ήδε 

νινθιεξσζεί δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, ελψ 

επίθεηηαη ε αλάζεζή ηνπ –κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ- ζε θάπνηα δηεζλή θνηλνπξαμία 

θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ κεηξφ ζηελ 

Αιεμάλδξεηα αλακέλεηαη λα ζπκβεί εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο, ελψ ε θαηαζθεπή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο θάζεηο, ε πξψηε ησλ νπνίσλ έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο 

EGP17 δηζ. χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, ην κεηξφ ηεο Αιεμάλδξεηαο, φηαλ 

νινθιεξσζεί, ζα ζπλδέεη ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή Abu Qir κε ηελ πεξηνρή Borg El Arab ζηα 

δπηηθά, δηαζρίδνληαο ηηο πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο, κε κεηαθνξηθή 

δπλακηθφηεηα κεηαμχ 10.000 θαη 15.000 επηβαηψλ αλά ψξα.   

 

Η Γηψξπγα νπέδ δηαηεξεί εθπηψζεηο ζηα δηεξρφκελα πινία απφ Ακεξηθή, ΝΑ Αζία 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ 

αλαθνίλσζε ηελ αλαλέσζε ησλ εθπηψζεσλ ζε δηεξρφκελα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ρχδελ θνξηίσλ, έσο ηνλ Ηνχλην 2020. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ηα πινία ρχδελ θνξηίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηε Νφηηα Ακεξηθή θαη 

ηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο θαη δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα ζα απνιακβάλνπλ εθπηψζεηο 

θπκαηλφκελεο απφ 20% έσο 75% ζηα νθεηιφκελα ηέιε, ελψ ηα πινία πνπ εθηεινχλ 

δξνκνιφγηα κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ –θαη 

δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα- ζα ζπλερίζνπλ λα απνιακβάλνπλ εθπηψζεηο κεηαμχ 40% θαη 

50%. Δπίζεο, εθπηψζεηο κεηαμχ 45% θαη 65% ζα ζπλερίζνπλ λα παξέρνληαη ζε πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα κεηαμχ αλαηνιηθήο αθηήο ησλ 

ΖΠΑ θαη Νφηηαο ή ΝΑ Αζίαο.    

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δπαλέλαξμε ηνπξθηθψλ πηήζεσλ πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν Sharm El Sheikh 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ ζηελ ππνδνρή ηεο 

πξψηεο πηήζεο ηνπ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα ηεο Σνπξθίαο, Turkish Airlines, έπεηηα απφ 

δηαθνπή πεξίπνπ ηεζζάξσλ εηψλ, ζην αεξνδξφκην ηνπ δεκνθηινχο αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ 

ζέξεηξνπ Sharm El Sheikh ζην λφηην ηλά. Ζ επαλέλαξμε ησλ πηήζεσλ ηεο Turkish Airlines 

ήιζε ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο επαλέλαξμεο ησλ βξεηαληθψλ πηήζεσλ πξνο ην 

σο άλσ αηγππηηαθφ ζέξεηξν. Όπσο δήισζε ν θπβεξλήηεο ηεο πεξηθέξεηαο λνηίνπ ηλά, «ε 

επηζηξνθή ησλ ηνπξθηθψλ πηήζεσλ πξνο ην Sharm El Sheikh απνδεηθλχεη μεθάζαξα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο πξνο ηα δηεζλψο ηζρχνληα 

πξφηππα». 
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Ο δηεζλήο ηαμηδησηηθφο φκηινο TUI μεθηλά ηελ πψιεζε παθέησλ γηα Sharm El Sheikh  
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ννεκβξίνπ, ν δηεζλήο, βξεηαλν-γεξκαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηαμηδησηηθφο φκηινο TUI, μεθηλά άκεζα ηε δηάζεζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ πξνο 

ην Sharm El Sheikh, γηα ηελ επηθείκελε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ην Φεβξνπάξην 2020. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη πξψηεο πηήζεηο ηεο TUI πξνο 

ην Sharm El Sheikh αλακέλεηαη λα έρνπλ σο αθεηεξίεο ηα αεξνδξφκηα Gatwick, Manchester 

θαη Birmingham. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο TUI ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ Sharm El Sheikh 

έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο επαλέλαξμεο ησλ βξεηαληθψλ πηήζεσλ πξνο ην 

σο άλσ αηγππηηαθφ ζέξεηξν.  

εκεηψλεηαη φηη ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επηπιένλ φηη θαη ν βξεηαληθφο 

αεξνπνξηθφο φκηινο EasyJet αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα ηε δηάζεζε ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ γηα ην Sharm El Sheikh θαη ηε Hurghada.  

 

Ο αηγππηηαθφο ηνπξηζηηθφο φκηινο Travco πσιεί ηελ εηαηξεία Deutsche Hospitality 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε, ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ζε επηθείκελε πψιεζε 

απφ ην κεγάιν αηγππηηαθφ ηνπξηζηηθφ φκηιν Travco ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο Deutsche 

Hospitality, ηδηνθηήηξηαο ηεο μελνδνρεηαθήο αιπζίδαο Steigenberger, ζηνλ θηλεδηθφ φκηιν 

Huazhu Group, έλαληη ηηκήκαηνο €719,2 εθαη.. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

ζπκθσλία ηεο Travco κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν επήιζε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ελψ ε ζπλαιιαγή 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2020, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο 

εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο θαλνληζηηθέο Αξρέο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν φκηινο 

Huazhu ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ηε δηεζλή παξνπζία ηεο αιπζίδαο Steigenberger, 

δηπιαζηάδνληα ηνλ αξηζκφ ησλ μελνδνρείσλ ηεο έσο ην 2024, ζε 250, έλαληη 118 ζήκεξα (εθ 

ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 12 βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην).    

 

ΟΤΓΑΝ 

Πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο 

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

ησλ ινηπψλ ηζρπξψλ δηεζλψλ λνκηζκάησλ, ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο έπεζε ζηηο 80 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 

76 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζην ηέινο Οθησβξίνπ, ελψ νη ηζνηηκίεο ηνπ ζνπδαληθνχ λνκίζκαηνο 

πξνο ην επξψ θαη ηε ζηεξιίλα αλήιζαλ ζε 88 ιίξεο αλά επξψ θαη πεξίπνπ 100 ιίξεο αλά 

ζηεξιίλα, αληίζηνηρα. 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 θαη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ ζηελ έιιεηςε βειηίσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ζηελ απνπζία επαξθνχο ζηήξημεο ηεο 

ρψξαο απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε εγρψξηα παξαγσγή θαη ηελ πηψζε 

ησλ εμαγσγψλ. Ζ έληνλε ππνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έρεη 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλαηηκήζεηο βαζηθψλ αγαζψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηνπ νπδάλ, 

δεκηνπξγψληαο έληνλε δπζθνξία ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο.     

 


