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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-16/1/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,42 δηζ. ην Γεθέκβξην 2019 

ύκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), σο ην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγύπηνπ θαηέγξαςαλ κεληαία άλνδν 

ηεο ηάμεσο ησλ $65,2 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,42 δηζ., έλαληη $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην, 

$45,25 δηζ. ηνλ Οθηώβξην, $45,12 δηζ. ην επηέκβξην θαη $44,97 δηζ. ηνλ Αύγνπζην 2019, 

αληίζηνηρα. Σν σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειό επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ. Θπκίδνπκε όηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρώξαο έρνπλ 

θαηαγξάςεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαη ηνπ 2019 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, 

αλώηεξα εθείλσλ ησλ αξρώλ ηνπ 2011, ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρώξα. Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο 

αλαθέξνπκε όηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ ην Γεθέκβξην 2018 αλέξρνληαλ 

ζε $42,55 δηζ. 

 

Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Γεθέκβξην 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνύ ζεκείσζε ην Γεθέκβξην 2019 –γηα δεύηεξν 

ζπλερόκελν κήλα- πεξαηηέξσ άλνδν έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 7,1% ζε εηήζηα 

βάζε, έλαληη 3,63% ην Ννέκβξην, 3,15% ηνλ Οθηώβξην, 4,77% ην επηέκβξην θαη 7,45% ηνλ 

Αύγνπζην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθόο πιεζσξηζκόο θαηέγξαςε εμάιινπ ην Γεθέκβξην 2019 

κηθξή άλνδν, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 2,37% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,11% ην Ννέκβξην, 

2,72% ηνλ Οθηώβξην, 2,6% ην επηέκβξην θαη 4,91% ηνλ Αύγνπζην, αληίζηνηρα. ύκθσλα 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε άλνδνο ηνπ δείθηε νθείιεηαη πξσηίζησο ζηηο 

αλαηηκήζεηο ησλ ηξνθίκσλ, βξίζθεηαη δε ζε απόιπηε αξκνλία κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

Σξάπεδαο πνπ δηέβιεπαλ ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ θάζεησλ δηαδνρηθώλ πηώζεσλ ηνπ 

πιεζσξηζκνύ, όπσο επίζεο θαη κε ην ζηόρν πνπ έρεη ηεζεί από ηε CBE γηα πιεζσξηζκό 9% 

κε απόθιηζε +/-3%. εκεηώλεηαη όηη θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο 

ξπζκόο πιεζσξηζκνύ είρε κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από ην 14,09% ζην 

3,15%. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ όηη ην Γεθέκβξην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνύ ζηελ Αίγππην 

είρε αλέιζεη ζε 11,97% ζε εηήζηα βάζε.   

 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1
νπ

 εμακήλνπ έηνπο 2019/20 

ύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (2019/20) επεηεύρζε πξσηνγελέο 

δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ελ ιόγσ επίδνζε απνηειεί 

ειαθξά βειηίσζε έλαληη ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

(2018/19), όηαλ ην πξσηνγελέο πιεόλαζκα αληηπξνζώπεπε πνζνζηό 0,4% ηνπ ΑΔΠ. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ απνθάιπςε επίζεο όηη θαηά ην πξώην εμάκελν ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ. 2019) νη θξαηηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ πνιύ ηαρύηεξα από ηα 

δεκόζηα έζνδα, ζπγθεθξηκέλα κε ξπζκό 8,2% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη ξπζκνύ 0,5% ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηα έζνδα, αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη ν θπβεξλεηηθόο ζηόρνο γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθό έηνο ηνπνζεηεί ην ζπλνιηθό δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ζην 7,2% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 

πξσηνγελέο πιεόλαζκα ζε 2% ηνπ ΑΔΠ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

χζηαζε ππνπξγηθψλ επηηξνπψλ γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ & επίιπζε επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγύπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν 

νπνίνο, ζην πιαίζην ηνπ πξόζθαηνπ αλαζρεκαηηζκνύ ηεο θπβέξλεζεο αλέιαβε ην 

ραξηνθπιάθην ησλ επελδύζεσλ, έδσζε εληνιή λα ζπζηαζνύλ δύν επηηξνπέο ζε ππνπξγηθό 

επίπεδν, νη νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ θαη κε ηελ επίιπζε 

επελδπηηθώλ δηαθνξώλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε πξώηε επηηξνπή, πνπ ζα 

αζρνιεζεί κε ηελ πξνζέιθπζε θαη δηεπθόιπλζε μέλσλ επελδύζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
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θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ παξάιιεια ζα επνπηεύεη ηηο επηηξνπέο πνπ 

αζρνινύληαη κε επίιπζε επελδπηηθώλ δηαθνξώλ, ζα πξνεδξεύεηαη από ηνλ Π/Θ, ελώ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ νη Τπνπξγνί Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, Γεσξγίαο, Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηεζλνύο πλεξγαζίαο, Πξνγξακκαηηζκνύ & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνύ & Αξραηνηήησλ, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

Αηγύπηνπ (CBE), ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο νπέδ, θαζώο θαη ν επηθεθαιήο ηεο 

Γεληθήο Αξρήο Δπελδύζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλώλ (GAFI), ε νπνία έρεη αλαιάβεη –ζην 

πιαίζην ηνπ πξόζθαηνπ θπβεξλεηηθνύ αλαζρεκαηηζκνύ- ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ πξώελ 

Τπνπξγείνπ Δπελδύζεσλ. θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη αμησκαηνύρνη από άιια 

ππνπξγεία, αιιά θαη εθπξόζσπνη επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ. εκεηώλεηαη όηη ε πξώηε 

ζπλεδξίαζε ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο πξαγκαηνπνηήζεθε ήδε, ζηηο 10/1.  

Ζ δεύηεξε επηηξνπή, ε νπνία ζα αζρνιεζεί κε ηε δηεπζέηεζε επελδπηηθώλ δηαθνξώλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ, ζα έρεη ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο σο δηεπζύλνληα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, ελώ ζε απηήλ ζα ζπκκεηέρνπλ επίζεο νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ, Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζώο θαη Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ν θ. Madbouly πξνζέζεζε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ GAFI ζηα κέιε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ ζθέινπο ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ, ελώ ηνπ αλέζεζε επίζεο ηε δηεμαγσγή 

ηαθηηθώλ, εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ κε επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεη ηα πάζεο 

θύζεσο πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ θαη λα ελεκεξώλεη ηηο αλσηέξσ θπβεξλεηηθέο 

επηηξνπέο.  

Σέινο, νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ ηελ αλακελόκελε ζύζηαζε θαη ηξίηεο εηδηθήο 

δηππνπξγηθήο επηηξνπήο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, 

ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Αηγύπηηνπ Π/Θ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγώλ Σνπξηζκνύ & 

Αξραηνηήησλ, Πνιηηηζκνύ, Οηθνλνκηθώλ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Τγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγππηηαθήο Σνπξηζηηθήο Οκνζπνλδίαο, 

θαζώο θαη εθπξνζώπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

Δθηηκήζεηο ΠΣ γηα αηγππηηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 5,9% ην έηνο 2020/21 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο κε ηίηιν “Global Economic Prospects 

2020”, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα 

κεγεζπλζεί θαηά 5,9% ην νηθνλνκηθό έηνο 2020/21 θαη πεξαηηέξσ θαηά 6% ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2021/22. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο, ε Αίγππηνο έρεη επηηύρεη 

πεξηζζόηεξν ζηαζεξνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο από όηη νη ππόινηπεο πεηξειαηνπαξαγσγνί ρώξεο 

ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο ειαηηνύκελεο εμάξηεζήο ηεο από ηελ παξαγσγή θαη ηα έζνδα από 

πσιήζεηο πεηξειαίνπ. Ζ έθζεζε δηαπηζηώλεη όηη ε αηγππηηαθή αλάπηπμε νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε κεγέζπλζε ησλ εμαγσγώλ θαη ησλ επελδύζεσλ, ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο επελδύζεσλ ζε 

αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα, ζηε κεηαηόπηζε ηνπ βάξνπο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο πξνο 

ηίηινπο πεξηζζόηεξν καθξνπξόζεζκσλ πεξηόδσλ σξίκαλζεο, θαζώο θαη ζηελ απμεκέλε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα. Ζ έθζεζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο δηαπηζηώλεη 

ηέινο ηε ρξεζηκόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ηώξα, 

από απόςεσο αύμεζεο ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο ησλ επελδπηώλ, θαη παξνηξύλεη ηελ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ ηεο 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Διαθξά βειηίσζε ην Γεθέκβξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

ύκθσλα κε ην δείθηε ππεπζύλσλ πξνκεζεηώλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

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

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηδησηηθνύ, κε πεηξειατθνύ ηνκέα 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην Γεθέκβξην 2019 θαηέγξαςε ειαθξόηαηε άλνδν ζηηο 48,2 

κνλάδεο, έλαληη 47,9 κνλάδσλ ην Ννέκβξην, πνπ είραλ απνηειέζεη ην ρακειόηεξν επίπεδό 

ηνπ από ην επηέκβξην 2017. Ο δείθηεο PMI παξέκεηλε σζηόζν θαη ην Γεθέκβξην 2019 θάησ 

από ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε από ηελ ύθεζε. Θπκίδνπκε όηη ν δείθηεο 

PMI είρε θαηαγξάςεη 49,2 κνλάδεο ηνλ Οθηώβξην, 49,5 κνλάδεο ην επηέκβξην θαη 49,4 

κνλάδεο ηνλ Αύγνπζην, ελώ ηνλ Ηνύιην 2019 ν δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 50,3 κνλάδεο. 



3 

 

Σν Γεθέκβξην, ζύκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ λέσλ παξαγγειηώλ γηα εμαγσγέο 

κεηώζεθε κε ηνλ ηαρύηεξν ξπζκό ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ελώ κεηώζεηο εκθάληζαλ επίζεο ηα 

επίπεδα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ησλ εγρώξησλ παξαγγειηώλ. Ζ έιιεηςε λέσλ 

παξαγγειηώλ νδήγεζε ην Γεθέκβξην θαη ηελ απαζρόιεζε ζε πηώζε, γηα δεύηεξε ζπλερή 

θνξά θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ, κε εληνλόηεξν κάιηζηα ξπζκό από όηη ην 

Ννέκβξην. Από ηελ άιιε, ε έληνλε αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

ζην δηάζηεκα ησλ πξόζθαησλ εβδνκάδσλ νδήγεζε ην ξπζκό αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ 

εηζξνώλ ηεο βηνκεραλίαο ζε ρακειό επίπεδν, θαζώο νη εγρώξηεο επηρεηξήζεηο κπόξεζαλ λα 

εηζάγνπλ πξώηεο ύιεο ζε ρακειόηεξν θόζηνο. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

θόζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 θπκάλζεθε ην 

Γεθέκβξην ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν –αλώηεξν ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πξνεγνύκελσλ κελώλ 

ηνπ 2019- κε ζεκαληηθό κεξίδην ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα λα απαληνύλ όηη αλακέλνπλ 

αλάθακςε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο, θπξίσο ιόγσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ εγρώξηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ θπβέξλεζε δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ έσο ην Μάξηην 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ε αξκόδηα 

ηερληθή επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνύ 

απηόκαηεο ηηκνιόγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο ηηο εγρώξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ, έσο ην ηέινο Μαξηίνπ. Έηζη, ε ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ παξακέλεη 

ζηηο EGP8,75 αλά ιίηξν, ε ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ ζηηο EGP7,75 αλά ιίηξν θαη ε ηηκή 

ηεο βελδίλεο 80 νθηαλίσλ ζηηο EGP6,5 αλά ιίηξν, ελώ ε ηηκή ηνπ καδνύη γηα βηνκεραληθέο 

ρξήζεηο παξακέλεη ζην επίπεδν ησλ EGP4.250 αλά ηόλν. ύκθσλα κε ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

επηηξνπήο, «θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απόθαζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξνύ ηνπ επηπέδνπ ησλ 

εγρώξησλ ηηκώλ θαπζίκσλ –παξά ηελ αλαηίκεζε ηεο ιίξαο- έπαημε ε άλνδνο ηεο δηεζλνύο 

ηηκήο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ θαηά ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2019». Θπκίδνπκε όηη 

ηνλ Οθηώβξην 2019, ε θπβέξλεζε είρε αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ –γηα πξώηε θνξά από ην 

έηνο 2016- ηηο εγρώξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.  

 

Ρπζκφ αλάπηπμεο 5,7% αλακέλεη γηα ηελ Αίγππην θέηνο ν νίθνο Standard & Poor’s 

Ο δηεζλήο νίθνο Standard & Poor‟s (S&P), ζε πξόζθαηε αλάιπζή ηνπ, δηαηήξεζε ηε 

αμηνιόγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Αηγύπηνπ ζε “B”, πξνζδίδνληάο ηαπηόρξνλα 

ζεηηθέο πξννπηηθέο ζην αμηόρξεν ηεο ρώξαο. Δπηπιένλ, ν νίθνο Standard & Poor‟s εθηίκεζε 

όηη ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα θζάζεη ην 5,7% θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθό έηνο (2019/20), θαζώο θαη όηη ζα κεησζνύλ πεξαηηέξσ ηόζν ην δεκνζηνλνκηθό 

έιιεηκκα όζν θαη ν δείθηεο ηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020. Ο νίθνο S&P αλακέλεη 

εμάιινπ πεξηνξηζκό ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 80,5% ην έηνο 2022, 

ελώ επηζεκαίλεη όηη θαηά ηα πξνζερή έηε, νη ρακεινί ξπζκνί πιεζσξηζκνύ θαη ηα ρακειά 

επηηόθηα αλακέλεηαη λα ηξνθνδνηήζνπλ αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ θαη ελίζρπζε 

ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο. Ο νίθνο S&P εθηηκά επίζεο όηη ε πινπνίεζε κεγάισλ 

αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ππνδνκώλ αλακέλεηαη λα ζπληεξήζεη ηνπο παξαηεξνύκελνπο –εδώ 

θαη κεξηθά ρξόληα- πςειόηαηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπώλ. ε ζρεηηθέο 

ηνπ δειώζεηο, ν Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Maait, ππνγξάκκηζε όηη «ε 

αμηνιόγεζε ηεο Standard & Poor‟s αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ εηζξνή πξόζζεησλ μέλσλ 

επελδύζεσλ ζηε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020». 

 

Δθηηκήζεηο νίθνπ Moody’s γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

ε πξόζθαηα δεκνζηεύζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηώλ ηεο Β. Αθξηθήο 

(North Africa 2020 Outlook Report), ν δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Moody‟s εθηηκά όηη ε 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ελδέρεηαη λα απεηιεζεί από ην 

απμαλόκελν βάξνο ησλ ηνθνρξενιπζίσλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζε εηήζηα βάζε ην 

αηγππηηαθό θξάηνο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. εκεηώλεηαη όηη νη νθεηιέο 

ηόθσλ ππνινγίδνληαη ζε 9% ηνπ ΑΔΠ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (2019/20). Δπίζεο 
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ν νίθνο Moody‟s ραξαθηεξίδεη ηε ζπλερηδόκελε ηάζε αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο σο εκπόδην ζηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Ο Moody‟s αλακέλεη ηελ 

αλαινγία ζπλνιηθνύ ρξένπο πξνο ΑΔΠ λα κεησζεί θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο ζε 

82,3%, έλαληη άλσ ηνπ 103% ην έηνο 2016/17 θαη λα ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη, θζάλνληαο ην 

76% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθό έηνο 2021/22. 

 

Μηθξή πξφνδνο ζηνλ ηειεπηαίν γχξν ζπλνκηιηψλ γηα ην αηζηνπηθφ θξάγκα ζηελ 

Οπάζηγθηνλ 

Καηά ηνλ ηειεπηαίν πξόζθαην γύξν ηξηκεξώλ ζπλνκηιηώλ γηα ην κεγάιν αηζηνπηθό 

πδξνειεθηξηθό θξάγκα (GERD) πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Οπάζηγθηνλ ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, 

νη ΤΠΔΞ ηεο Αηγύπηνπ, ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο ζπκθώλεζαλ λα επαλέιζνπλ ζηελ 

ακεξηθαληθή πξσηεύνπζα ην δηήκεξν 28-29 Ηαλνπαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζε 

νξηζηηθή ζπκθσλία επί ησλ όξσλ πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο. ε 

θνηλό αλαθνηλσζέλ πνπ αθνινύζεζε ηηο πξόζθαηεο ζπλνκηιίεο ηεο Οπάζηγθηνλ, αλαθέξεηαη 

όηη νη ηξεηο πιεπξέο ζπκθώλεζαλ κελ λα πιεξώζνπλ ην θξάγκα ζε δηαδνρηθέο θάζεηο, 

ιακβάλνληαο κέηξα ώζηε λα κελ πιεγνύλ ε Αίγππηνο θαη ην νπδάλ από μεξαζία, σζηόζν 

ηα θύξηα ζεκεία κεηαμύ ηνπο δηαθσληώλ παξέκεηλαλ άιπηα. Οη ηξεηο πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε 

ζπκθσλία γηα ζηαδηαθή πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο, έσο ύςνπο 

ζηάζκεο πδάησλ ζηα 595 κέηξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κε ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία λα ιακβάλεη ρώξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηώζεσλ, ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ 

Αύγνπζην. Δλ ζπλερεία, ζπκθσλήζεθε θαη‟ αξρήλ όηη κεηά ην σο άλσ αξρηθό ζηάδην, ε 

πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο ζα δηελεξγείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 

επηθξαηνύλ ζην Γαιάδην Νείιν, θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Αηζηνπίαο όζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πάλησο, νη αθξηβείο όξνη πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πιήξσζε 

ηνπ θξάγκαηνο ζε καθξνπξόζεζκε βάζε, θαζώο θαη ηα ιεπηνκεξή κέηξα πνπ ζα ιακβάλεη 

ε Αηζηνπία γηα λα απνηξέςεη ζπλζήθεο μεξαζίαο ζηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, πξνζδνθάηαη 

πσο ζα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ πιεπξώλ θαηά ηηο πξνζερείο ζπλνκηιίεο ηεο 

Οπάζηγθηνλ, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ. εκεηώλεηαη όηη ζε γύξν ζπλνκηιηώλ πνπ πξνεγήζθε 

απηνύ ηεο Οπάζηγθηνλ, ζηελ Αληίο Ακπέκπα, ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, νη ηξεηο ρώξεο είραλ 

θαηαιήμεη ζε αδηέμνδν, κε ηελ Αίγππην θαη ηελ Αηζηνπία λα αιιεινθαηεγνξνύληαη γηα ηελ 

απνηπρία ησλ ζπδεηήζεσλ. 

 

πκθσλία ηνπ αηγππηηαθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ γηα απφ θνηλνχ πινπνίεζε 

επελδχζεσλ κε θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam 

ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε ζηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ λενζπζηαζέληνο αηγππηηαθνύ θξαηηθνύ αλαπηπμηαθνύ ηακείνπ 

(SWF) θαη ηνπ κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνύ νκίινπ Hassan Allam, κε ζθνπό ηελ από θνηλνύ 

δηελέξγεηα επελδύζεσλ ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο θαη δηαρείξηζεο 

πδάησλ, αλάπηπμεο ππνδνκώλ θαη αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Σν ππνγξαθέλ κλεκόλην 

ζηνρεύεη λα δεκηνπξγήζεη επηπξνζζέησο ζπλεξγαζίεο ησλ δύν αλσηέξσ νξγαληζκώλ θαη κε 

δηεζλείο εηαίξνπο, κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε κεγάισλ, ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα επελδύζεσλ 

ζε ηνκείο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ηόζν όζνλ αθνξά λέα επελδπηηθά ζρέδηα, όζν θαη ήδε 

πθηζηάκελα (έξγα επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο απηώλ).   

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Άλνδν ηεο εγρψξηαο ξεπζηφηεηαο ην ηεηξάκελν Ηνπι-Οθη. 2019 βιέπεη ε CBE 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) ζηηο αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ, ηα επίπεδα ηεο εγρώξηαο ξεπζηόηεηαο (Μ2) απμήζεθαλ θαηά EGP160,4 δηζ. (ή 

4,2%) ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ Ηνπι.-Οθη. 2019 (πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην ηεηξάκελν 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, 2019/20), αλεξρόκελα ζε EGP4,024 ηξηζ. Ζ άλνδνο ησλ 

ζπλνιηθώλ επηπέδσλ ξεπζηόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο νθείινληαη, θαηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 

πξσηίζησο ζηελ αύμεζε ησλ απνηακηεπηηθώλ θαη πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ ζε εγρώξην θαη 

μέλν λόκηζκα θαηά EGP130,5 δηζ. (ή 4,4%) θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ αύμεζε ηνπ ελ 

θπθινθνξία λνκίζκαηνο θαηά EGP29,9 δηο. (ή 3,2%). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή 
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Σξάπεδα, νη εγρώξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απμήζεθαλ ηνλ Οθηώβξην 2019 θαηά EGP11 

δηζ., αλεξρόκελεο ζε EGP4,166 ηξηζ., έλαληη EGP4,15 ηξηζ. ην επηέκβξην. Οη θξαηηθέο 

θαηαζέζεηο ζηηο εγρώξηεο ηξάπεδεο αλήιζαλ ηνλ Οθηώβξην ζε EGP623,7 δηζ., ειαθξά 

απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP621,8 δηζ. ην επηέκβξην, ελώ νη ηδησηηθέο θαηαζέζεηο αλήιζαλ 

ηνλ Οθηώβξην ζε EGP3,542 ηξηζ. έλαληη EGP3,533 ηξηζ. ην επηέκβξην.   

 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

ηηο 7/1 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $800 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε 38 

πξνζθνξέο ζπλνιηθνύ ύςνπο $966,9 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθώο δεθηέο 34 

πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $864,9 εθαη. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηόθην πνπ επεηεύρζε θαηά 

ηελ έθδνζε ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηεο 7
εο

 Ηαλνπαξίνπ αλήιζε ζε 3,54%, έλαληη κέζνπ 

επηηνθίνπ 3,589%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ Γεθεκβξίνπ.    

 

πλέρηζε ηεο αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

Έσο ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή ιίξα ζπλέρηζε ηελ πνξεία αλαηίκεζήο ηεο έλαληη ηνπ 

δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο 16/1 ηηο 15,76 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 15,97 

ιηξώλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ. Καηά ηνλ εγρώξην νηθνλνκηθό Σύπν, βαζηθό 

ξόιν ζηελ πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο δηαδξακάηηζαλ νη επηηπρεκέλεο 

εθδόζεηο εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ όισλ ησλ δηαξθεηώλ, ζηηο 7/1 θαη ζηηο 16/1, 

αληίζηνηρα, νη νπνίεο πξνζέιθπζαλ αμηόινγν ελδηαθέξνλ από πιεπξάο δηεζλώλ επελδπηώλ. 

 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ δηαηεξεί ζηαζεξά ηα επηηφθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16
εο

 

Ηαλνπαξίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ζηαζεξά ηα βαζηθά επηηόθηα αλαθνξάο –έπεηηα από 4 

κεηώζεηο απηώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ην 2019, ην Φεβξνπάξην, ηνλ Αύγνπζην, ην επηέκβξην θαη 

ην Ννέκβξην-, δηθαηώλνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ εγρώξησλ νηθνλνκηθώλ 

αλαιπηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηόθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 12,25%, 

ην επηηόθην δαλεηζκνύ κίαο εκέξαο ζε 13,25%, ελώ ην βαζηθό θαη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

αλέξρνληαη ζε 12,75%, αληίζηνηρα. ύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, βαζηθόο ιόγνο γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ζε ζηαζεξά επίπεδα ππήξμε ε ειαθξά απμεηηθή ηάζε ηνπ 

δείθηε πιεζσξηζκνύ πνπ αλήιζε ζε 7,1% ην Γεθέκβξην θαη ε ζπλαθόινπζε αλάγθε 

επίηεπμεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα.  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Ζ Αίγππηνο πξψηε ζηηο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν 

Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο 

ύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηεο, εδξεύνπζαο ζην Νηνπκπάη, δηεζλνύο πιαηθόξκαο 

δηθηύσζεο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ MAGNiTT, κε ηίηιν "2019 MENA Venture Investment 

Report”, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξώηε ζέζε –γηα πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά- από 

πιεπξάο αξηζκνύ ζπκθσληώλ πνπ επεηεύρζεζαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ πξνο 

αλάπηπμε λενθπώλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο 

(MENA). ύκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε Αίγππηνο αληηπξνζώπεπε ην 2019 ην 25% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ζπκθσληώλ ρξεκαηνδόηεζεο startups ζην ρώξν ΜΔΝΑ. Καηά ηε MAGNiTT, 

νη αηγππηηαθέο startup Swvl (πιαηθόξκα ηδησηηθώλ κεηαθνξώλ επηβαηώλ) θαη Adzily 

(δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο κε ςεθηαθέο νζόλεο) πεξηιήθζεθαλ ην 2019 κεηαμύ ησλ 11 

θνξπθαίσλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ζηε πεξηνρή ΜΔΝΑ, αληιώληαο επελδπηηθά θεθάιαηα 

ύςνπο $42 εθαη. θαη $12,2 εθαη., αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη ην 2019, ε MAGNiTT 

θαηέγξαςε 564 ζπκθσλίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζην ρώξν Μ. 

Αλαηνιήο-Β. Αθξηθήο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε $704 εθαη., απμεκέλε θαηά 

12% έλαληη ηνπ 2018. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο MAGNiTT, ηα ζθήπηξα όζνλ αθνξά ην ύςνο 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο δηαηήξεζαλ ην 2019 ηα ΖΑΔ, 

αληηπξνζσπεύνληαο ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ (“venture 
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capital”), ελώ αθνινύζεζε ε Αίγππηνο κε κεξίδην 14% θαη θεθάιαηα ύςνπο $98,5 εθαη. πνπ 

επελδύζεθαλ ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο. Σα θύξηα ζεκεία ηεο έθζεζεο ηεο MAGNiTT 

κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζηελ ηζηνζειίδα κε δηεύζπλζε: 

https://magnitt.com/research/50681/2019-mena-venture-investment-summary. 

Παξεκπηπηόλησο, όπσο θαηέγξαςε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 

(7-10/1), νθηώ αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ ζε εζληθό πεξίπηεξν –πνπ 

νξγαλώζεθε κε ηε ζηήξημε ηνπ θξαηηθνύ θνξέα Information Technology Industry 

Development Agency (ITIDA)- ζηε κεγάιε έθζεζε θαηαλαισηηθώλ ειεθηξνληθώλ 

πξντόλησλ ηνπ Λαο Βέγθαο, ελώ κία εμ απηώλ (κε ηελ επσλπκία Furnwish) πέηπρε λα 

δηαθξηζεί θαη βξαβεπζεί από ηνπο δηνξγαλσηέο. 

 

χκβαζε ηεο Orange Egypt γηα δεκηνπξγία θέληξνπ δεδνκέλσλ “cloud” ζηε λέα 

πξσηεχνπζα 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε όηη ε εηαηξεία πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηώλ θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππό δεκηνπξγία- λέαο 

δηνηθεηηθήο πξσηεύνπζαο (Administrative Capital for Urban Development - ACUD), 

ππέγξαςε κε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν εγρώξην πάξνρν ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Αίγππην, Orange Egypt, ζύκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ 

δεδνκέλσλ γηα πιαηθόξκεο “cloud”, ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα, ζπλνιηθήο 

επελδπηηθήο αμίαο $135 εθαη. Με βάζε ηε ζύκβαζε, ε Orange ζα παξάζρεη ηηο ππνδνκέο γηα 

ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δεδνκέλσλ, πνπ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηε λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα, ε νπνία ζα δηαζέηεη ηηο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληώλ, ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο θαη ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ηύπνπ «έμππλεο» πόιεο, λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο κέζσ πιεζώξαο απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηώλ 

θαη δηεξγαζηώλ πςειήο πνηόηεηαο (όπσο Internet of Things, πιαηθόξκεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο, “cloud” computing, θαζώο θαη ππεξεζίεο “TRIPLE PLAY” Internet – 

ηειέθσλν – ηειεόξαζε). 

 

Λήμε ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο CBE γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) εμέδσζε αλαθνίλσζε, κε ηελ 

νπνία δίλεη νδεγίεο ζηηο εγρώξηεο ηξάπεδεο λα ζηακαηήζνπλ λα ρξεκαηνδνηνύλ κε λέα 

επηδνηνύκελα δάλεηα κηθξνκεζαίεο βηνκεραληθέο θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη 

κηθξνκεζαίνπο νκίινπο πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ζην 

πιαίζην παιαηόηεξεο ρξεκαηνδνηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο CBE, ζπλνιηθνύ ύςνπο θεθαιαίσλ 

ηεο ηάμεσο ησλ EGP5 δηζ. ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο CBE, ε σο άλσ 

πξσηνβνπιία εθπιήξσζε ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη νη δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ 

παξαζρέζεθαλ ζην πιαίζηό ηεο αμηνπνηήζεθαλ ζην αθέξαην από ηηο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο. 

εκεηώλεηαη όηη ην Γεθέκβξην ε Κεληξηθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ εγθαζίδξπζε λένπ 

κεραληζκνύ ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ κε 

θεθάιαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο EGP100 δηζ., κέζσ δαλείσλ κε επηδνηνύκελν, 

απνθιηκαθνύκελν επηηόθην αξρηθνύ ύςνπο 10%. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Απνινγηζκφο έξγσλ πνπ πινπνίεζε ην 2019 ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή 437.000 θαηνηθηώλ, πνπ πνηθίινπλ από 

πνιπηειείο, απεπζπλόκελεο ζε κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηα, έσο θαη θαηνηθίεο ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο (απεπζπλόκελεο ζε ρακειά εηζνδήκαηα). Καηά ηνλ 

θ. El Gazzar, νη ελ ιόγσ θαηνηθίεο ελ κέξεη θαηαζθεπάζηεθαλ επί γαηώλ πνπ πξνζέθεξε ην 

Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ελώ κέξνο απηώλ αλαπηύρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο. 

Καηά ηνλ Τπνπξγό, ην 2019 πινπνηήζεθαλ επίζεο 54 επελδπηηθά ζρέδηα ζε νιόθιεξε ηελ 

Αίγππην ζηνλ ηνκέα ύδξεπζεο κε πόζηκν λεξό, ζπλνιηθνύ επελδπηηθνύ θόζηνπο EGP10,1 δηζ. 

θαη ζπλδπαζκέλεο δπλακηθόηεηαο 3 εθαη. θπβηθώλ κέηξσλ λεξνύ εκεξεζίσο. Δπηπιένλ, 

https://magnitt.com/research/50681/2019-mena-venture-investment-summary
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νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή 76 κνλάδσλ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ, κε εκεξήζηα δπλακηθόηεηα 

επεμεξγαζίαο 1,3 εθαη. θπβηθώλ κέηξσλ εκεξεζίσο. Δπίζεο, νινθιεξώζεθαλ αθόκε 165 

απνρεηεπηηθά έξγα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, ζπλνιηθνύ επελδπηηθνύ θόζηνπο 

EGP2,6 δηζ. Σέινο, ν θ. El Gazzar αλαθέξζεθε ζε εθηέιεζε από ην Τπνπξγείν 25 νδηθώλ 

projects ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ζπλνιηθνύ κήθνπο 732 ρικ. Καη επελδπηηθνύ θόζηνπο EGP8 

δηζ. 

 

Καζπζηεξήζεηο ζηελ εθηακίεπζε θηλεδηθνχ δαλείνπ γηα ηε λέα πξσηεχνπζα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, θαζπζηεξήζεηο 

αληηκεησπίδεη ε εθηακίεπζε ηεο πξώηεο δόζεο θηλεδηθνύ δαλείνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο $3 δηζ., 

κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο λέαο 

δηνηθεηηθήο πξσηεύνπζαο, εμαηηίαο αδπλακίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο λα 

εθπιεξώζεηο ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο δαλεηαθήο ζύκβαζεο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, 

ε πξώηε δόζε ηνπ θηλεδηθνύ δαλείνπ, ύςνπο $834 εθαη., ζα έπξεπε λα εθηακηεπζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ, θαηόπηλ ηεο έθδνζεο ησλ αδεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

σζηόζν νη δαλεηζηέο εκθαλίδνληαη κε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, όζνλ 

αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ πνπ είραλ ζέζεη θαηά ηε ζύλαςε ηνπ δαλείνπ, ην Μάην 

2019. εκεηώλεηαη όηη ε πξώηε δόζε ηνπ θηλεδηθνύ δαλείνπ πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηελ αξρηθή θάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο, έθηαζεο 600 ρηι. 

ηεηξ. κέηξσλ.  

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Αλάιεςε έξγνπ αλαβάζκηζεο θέληξνπ ειέγρνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αξρώλ Ηαλνπαξίνπ, πνιύ πξόζθαηα θνηλνπξαμία 

νκίισλ ππό ηε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνύ ελεξγεηαθνύ νκίινπ Elsewedy, Egytech 

Cables, ππέγξαςε ζύκβαζε κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία κεηαθνξάο / δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, EETC, γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ νινθιεξσκέλεο αλαβάζκηζεο (“turnkey”) ηνπ 

πεξηθεξεηαθνύ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Κάηξν. Ζ ελ 

ιόγσ θνηλνπξαμία πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο νκίινπο NARI Group Corporation, Huawei 

International θαη Huawei Technologies Egypt. Σα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη ν 

όκηινο Egytech πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κε θεθάιαηα ύςνπο EGP583,7 εθαη. ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο πεξηόδνπ 20 κελώλ. 

 

Οινθιήξσζε εμαγνξάο ζπκκεηνρήο ελεξγεηαθνχ νκίινπ BP ζε αηγππηηαθή κνλάδα 

Ο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε όηη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν εκηξαηηλώλ ζπκθεξόλησλ –

εδξεύσλ ζην Νηνπκπάη- πεηξειατθόο όκηινο Dragon Oil, ζπγαηξηθόο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

πεηξειαίνπ ηνπ Νηνπκπάη, ENOC, νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κεγάινπ 

βξεηαληθνύ πνιπεζληθνύ ελεξγεηαθνύ νκίινπ BP ζηνλ αηγππηηαθό όκηιν πδξνγνλαλζξάθσλ 

GUPCO (Gulf of Suez Petroleum Company, ζηνλ νπνίν κεηέρεη επίζεο ην αηγππηηαθό 

θξάηνο, κέζσ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ, EGPC), έλαληη ηηκήκαηνο $500 εθαη. Ζ ελ 

ιόγσ πώιεζε, ε νπνία θεκνινγείην από ηηο αξρέο ηνπ 2018, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο BP λα εθρσξήζεη παιαηόηεξεο ζπκκεηνρέο ηεο θαη λα 

επηθεληξώζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ κεγάισλ ππεξάθηησλ 

απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Αηγύπηνπ. ύκθσλα κε εκηξαηηλέο πεγέο, ε Dragon Oil 

ζρεδηάδεη λα επελδύζεη άκεζα θεθάιαηα ύςνπο EGP1 δηζ. γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο ηνπ νκίινπ GUPCO. 

 

Ξεθίλεζε ε ξνή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην 

ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ μεθίλεζε ε ξνή ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην, πεξίπνπ 

δύν έηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο αξρηθήο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, 

όπσο αλαθνίλσζαλ νη αξκόδηνη Τπνπξγνί ησλ δύν ρσξώλ, Δλέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι, θ. 

Steinitz, θαη Πεηξειαίνπ ηεο Αηγύπηνπ, θ. El-Molla, αληίζηνηρα. Ζ ξνή ηνπ ηζξαειηλνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην κέζσ ηνπ αγσγνύ East Mediterranean Gas (EMG) αθνξά 

–θαηά ηελ παξνύζα θάζε- αξρηθέο πνζόηεηεο ηεο ηάμεσο ησλ 200 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο.  
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εκεηώλεηαη όηη ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην, ν αηγππηηαθόο όκηινο Dolphinus Holdings θαη νη 

εηαίξνη ησλ ηζξαειηλώλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble 

Energy, είραλ πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο κεηαμύ ηνπο ζπκθσλίαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, 

κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ κε ην νπνίν ζα 

εθνδηάδεηαη ε Αίγππηνο θαηά 34%, ζηα 85,3 δηζ. θπβηθά κέηξα. Ζ σο άλσ αύμεζε ηεο 

πνζόηεηαο ηζξαειηλνύ αεξίνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην, απμάλεη θαη ηε ζπλνιηθή 

αμία ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ πξνβιεπόηαλ ζηε ζπκθσλία ηνπ 2018, ζηα $19,5 δηζ., αληί 

$15 δηζ. Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ην δηπιαζηαζκό ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα 

θνξησζνύλ πξνο ηελ Αίγππην από ην θνίηαζκα Leviathan ζηα 60 δηζ. θπβηθά κέηξα ζε 

ρξνληθό νξίδνληα 15εηίαο θαη ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ από ην θνίηαζκα Tamar ζηα 25,3 

δηζ. θπβηθά κέηξα (από 32 δηζ. θπβηθά κέηξα πξνεγνπκέλσο).  

Ο αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο έδσζε έκθαζε ζην γεγνλόο όηη ε έλαξμε ηεο ξνήο 

ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ απνηειεί ζεκαληηθόηαηε ζεηηθή εμέιημε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

επίηεπμεο ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζηόρνπ αλάδεημεο ηεο ρώξαο ζε ελεξγεηαθό θόκβν ζηελ πεξηνρή 

ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ. ρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ επίζεο όηη ε θππξηαθή θπβέξλεζε έρεη 

μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο πνπ επιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αγσγνύ πνπ ζα ζπλδέεη ην θνίηαζκα Αθξνδίηε κε ηηο αηγππηηαθέο αθηέο. Καηά ηα ελ ιόγσ 

δεκνζηεύκαηα, βαζηθνί ρξεκαηνδόηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ θέξνληαη νη όκηινη Noble 

Energy, Delek Drilling θαη Shell, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εκπινθή ηνπ αηγππηηαθνύ θαη ηνπ 

θππξηαθνύ θξάηνπο, αληίζηνηρα.  

 

Αλαζεψξεζε πξνο ηα άλσ ζηφρσλ παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ 

ύκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη λα 

απμήζεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ζην επίπεδν ησλ 8 δηζ. θ.π. έσο ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2020/21, έλαληη 7 δηζ. θ.π. πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα. Δπηπιένλ, ε 

εκεξήζηα παξαγσγή αεξίνπ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζηα 7,5 δηζ.θ.π. έσο  ηνηέινοηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, ηνλ πξνζερή Ηνύλην, απμάλνληαο έηζη ην πιεόλαζκα ζην 

εγρώξην ηζνδύγην θπζηθνύ αεξίνπ, ζην επίπεδν ησλ 1,5 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 1,3 δηζ. 

πνπ απηό αλέξρεηαη ζήκεξα. Όπσο ζεκεηώλεη ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ην ζύλνιν ηνπ 

ηξέρνληνο πιενλάζκαηνο θπζηθνύ αεξίνπ θαηά ηελ παξνύζα θάζε είηε εμάγεηαη ζηελ 

Ηνξδαλία, ή πγξνπνηείηαη θαη εμάγεηαη ζηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku. 

Παξεκπηπηόλησο, ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε πσο ν ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο 

ΔΝΗ πξόθεηηαη θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα ζπλδέζεη θαη ην ηειεπηαίν θξέαξ ηνπ 

θνηηάζκαηνο Zohr ζην εζληθό δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή 

δπλακηθόηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο ζηα 3,2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. 

 

3
ε
 Τπνπξγηθή χλνδνο ηνπ East Mediterranean Gas Forum (EMGF) 

Καηά ην ηξηήκεξν 14-16 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Κάηξν νη ζύλνδνη ηνπ High 

Level Working Group (HLWG) & ηεο Gas Industry Advisory Committee (GIAC), θαζώο θαη 

ε ηξίηε Τπνπξγηθή ύλνδνο ηνπ Φόξνπκ Φπζηθνύ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ-EMGF. Ζ 

δηνξγάλσζε ησλ σο άλσ ζπλόδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην αηγππηηαθό Τπνπξγείν 

Πεηξειαίνπ. Δπηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Φόξνπκ θαη ηεο Τπνπξγηθήο πλόδνπ, ε νπνία έιαβε ρώξα ηελ 16
ε
 Ηαλνπαξίνπ, ήηαλ ν 

Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θ. Υαηδεδάθεο.  

εκεηώλεηαη όηη ζην ελ ιόγσ Φόξνπκ, ην νπνίν απνηειεί πξσηνβνπιία δηαιόγνπ αλάκεζα ζε 

επηά ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε 

δηακεηαθόκηζε θπζηθνύ αεξίνπ, ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, κεηέρνπλ επηά ρώξεο, ζπγθεθξηκέλα ε 

Αίγππηνο, ε Διιάδα, ε Κύπξνο, ην Ηζξαήι, ε Ηηαιία, ε Ηνξδαλία θαη ε Παιαηζηηληαθή Αξρή. 

ηελ Τπνπξγηθή ύλνδν ηεο 16
εο

 Ηαλνπαξίνπ κεηείραλ επίζεο, σο πξνζθεθιεκέλνη, 

πςειόβαζκνη εθπξόζσπνη ηεο Δ.Δ., ησλ ΖΠΑ, ηεο Γαιιίαο, θαζώο θαη ηεο Παγθόζκηαο 

Σξάπεδαο, ε νπνία ρξεκαηνδνηεί εηδηθή κειέηε γηα ηα θνηηάζκαηα θαη ηηο ππνδνκέο θπζηθνύ 

αεξίνπ ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Τπνπξγηθήο πλόδνπ. ηε δηάξθεηα ηεο Τπνπξγηθήο 
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πλόδνπ κνλνγξαθήζεθε από ηνπο επηθεθαιήο ησλ αληηπξνζσπεηώλ ησλ επηά ρσξώλ ην 

θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Φόξνπκ, γεγνλόο πνπ θξίλεηαη πσο απνηειεί νπζηαζηηθό βήκα 

γηα ηε κεηεμέιημε ηνπ EMGF ζε κόληκν νξγαληζκό, κε έδξα ην Κάηξν, έπεηηα από έλα έηνο 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηαβνπιεύζεσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο εθθίλεζεο ηεο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο, 

ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ 2019. 

ην πεξηζώξην ηεο 3
εο

 Τπνπξγηθήο πλόδνπ ηνπ Φόξνπκ, ν Έιιελαο Τπνπξγόο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ Τπνπξγό Δλέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι θ. 

Steinitz, κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζαλ θπξίσο ηα πεξαηηέξσ βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο Διιάδαο, Κύπξνπ θαη Ηζξαήι ζε ζρέζε κε ηνλ αγσγό East Med. 

Ο θ. Υαηδεδάθεο είρε επίζεο ζπλάληεζε κε ηνλ Αηγύπηην Τπνπξγό Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, 

κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ειιεληθώλ ελεξγεηαθώλ νκίισλ 

ζηελ Αίγππην, αιιά θαη γηα ηελ πξννπηηθή ε Αίγππηνο λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζηνλ 

αγσγό East Med. Δπίζεο, ν θ. Υαηδεδάθεο είρε ζπδεηήζεηο κε όινπο ηνπο Τπνπξγνύο θαη 

επηθεθαιήο αληηπξνζσπεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ύλνδν. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ έιαβε ρώξα ε δεύηεξε ζπλεδξίαζε ησλ 

εθπξνζώπσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, νη νπνίνη απνηεινύλ ηε «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Φπζηθνύ Αεξίνπ» (Gas Industry Advisory Committee), πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλδεηηθόο θξίθνο θαη πιαηθόξκα δηαιόγνπ ηνπ Φόξνπκ κε ηε δηεζλή βηνκεραλία θπζηθνύ 

αεξίνπ. Καηά ηελ ιόγσ ζπλεδξίαζε εγθξίζεθε ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ηεο ελ ιόγσ 

Δπηηξνπήο, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ελαξθηήξηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ ππνεπηηξνπώλ ηεο πνπ 

είλαη αξκόδηεο γηα ηερληθά, θαλνληζηηθά θαη εκπνξηθά δεηήκαηα.   

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηε ζχζηαζε Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην ελέθξηλε ηε ζύζηαζε Αηγππηηαθνύ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ. ύκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνύ Πξνκεζεηώλ 

θ. Meselhy, ην ελ ιόγσ ρξεκαηηζηήξην ζα δηνηθείηαη από εηαηξεία ε νπνία ζα αλήθεη θαηά 

50% ζε θξαηηθνύο θνξείο (Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηώλ – GASC, Αξρή Αλάπηπμεο 

Δζσηεξηθνύ Δκπνξίνπ - ITDA, Egyptian Holding Company for Silos and Storage, 

Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ), ελώ κεξίδην 49% ζα θαηέρνπλ ην θξαηηθό απνζεηήξην αμηώλ 

(Misr for Central Clearing, Depository and Registry – MCDR), εκπνξηθά & βηνκεραληθά 

επηκειεηήξηα, θξαηηθέο & ηδησηηθέο ηξάπεδεο θαη επελδπηηθά ηακεία θαη ηέινο, κεξίδην 1% 

κέλεη αδηεπθξίληζην. ύκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηώλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη πξνο ηνλ πξνζερή επηέκβξην (ή 

έσο ην ηέινο ηνπ 2020), ελώ ζε αξρηθή θάζε έμη αγξνηηθά αγαζά ζα ηπγράλνπλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε απηό, πην ζπγθεθξηκέλα ζηηάξη, ξύδη, θαιακπόθη, παηάηεο, θξεκκύδηα 

θαη πνξηνθάιηα. 

 

Πηψζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ βάκβαθνο ην 1
ν
 ηξίκελν ηεο θεηηλήο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν αηγππηηαθόο ζύλδεζκνο 

εμαγσγέσλ βάκβαθνο (Cotton Exporters Association), θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο ηξέρνπζαο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ (επηέκβξηνο 2019 – Αύγνπζηνο 2020), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

βάκβαθνο εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 17% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

ζπλδέζκνπ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κεηώλνληαη θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο 

παξαηεξνύκελεο πηώζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο αλά θαιιηεξγνύκελν feddan γεο (1 feddan = 

4.200 ηεηξ. κέηξα). Όπσο ζεκείσζε ν ζύλδεζκνο, θαηά ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο παξνπζηάζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 36,8%, ιόγσ ηόζν 

ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, όζν θαη ησλ ζρεηηθά ρακειώλ ηηκώλ δηάζεζεο ηνπ 

βάκβαθνο. 
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Δθηηκήζεηο γηα πηψζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πνξηνθαιηψλ 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο εθηηκήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ακεξηθαληθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

ζην Κάηξν (USDA-FAS, Cairo Office), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο λσπώλ πνξηνθαιηώλ θαηά 

ηε θεηηλή πεξίνδν πσιήζεσλ (marketing period) 2019/20 αλακέλεηαη λα κεησζνύλ ζε 1,5 

εθαη. κεηξηθνύο ηόλνπο, έλαληη 1,7 εθαη. κεηξηθώλ ηόλσλ πνπ είραλ αλέιζεη θαηά ηελ 

πεξίνδν 2018/19. ύκθσλα κε ηηο ακεξηθαληθέο εθηηκήζεηο, ε κείσζε ησλ εμαγσγώλ 

πνξηνθαιηώλ ζα νθείιεηαη θπξίσο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο –παξαηεηακέλσλ απμεκέλσλ 

ζεξκνθξαζηώλ- πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ πηώζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θέηνο 

θαηά 20% ζε 3 εθαη. κεηξηθνύο ηόλνπο, έλαληη 3,6 εθαη. κεηξηθώλ ηόλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2018/19. Καηά ηηο ακεξηθαληθέο εθηηκήζεηο, θνξπθαίνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί γηα ηα 

αηγππηηαθά πνξηνθάιηα αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ νη Ρσζία, . Αξαβία, Κίλα θαη 

Οιιαλδία. 

 

Ζ Αίγππηνο θαηαξγεί ηνπο δαζκνχο ζηηο εηζαγσγέο ηνπξθηθψλ απηνθηλήησλ 

Ο αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε όηη από ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηα ηεισλεία ηεο 

ρώξαο μεθίλεζαλ λα εθαξκόδνπλ κεδεληθό δαζκό ζηηο εηζαγσγέο ηνπξθηθώλ απηνθηλήησλ, 

ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηάξγεζεο δαζκώλ πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ Αηγύπηνπ-Σνπξθίαο. εκεηώλεηαη όηη ν δαζκόο κε ηνλ νπνίν επηβαξύλνληαλ νη 

εηζαγσγέο ηνπξθηθώλ απηνθηλήησλ έσο ην ηέινο ηνπ 2019 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Σα 

ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη νη εηζαγσγέο ηνπξθηθώλ απηνθηλήησλ ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα επηβαξύλνληαη κε ΦΠΑ θαη δηάθνξα ηέιε. Όπσο ζεκείσζε ν εγρώξηνο 

νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε εγρώξηα απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεξεί γεληθά αξλεηηθή ζηάζε ζηηο 

κεηώζεηο θαη θαηαξγήζεηο δαζκώλ εηζαγόκελσλ νρεκάησλ –όπσο έγηλε πξν έηνπο θαη κε ηηο 

εηζαγσγέο επξσπατθώλ απηνθηλήησλ- αηζζαλόκελε αλίθαλε λα αληαγσληζηεί ζε επίπεδν 

πνηόηεηαο ηα εηζαγόκελα νρήκαηα. 

 

ηα $3,22 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηνλ Οθηψβξην 2019 

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

εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ηνλ Οθηώβξην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλώζεθε θαηά 32,2% 

ζε εηήζηα βάζε, αλεξρόκελν ζε $3,22 δηζ. έλαληη $4,75 δηζ. ηνλ Οθηώβξην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, ηνλ Οθηώβξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 4,4% 

ζηνεπίπεδνησλ $2,39 δηζ. έλαληη $2,5 δηζ. ηνλ Οθηώβξην 2018, ελώ νη εηζαγσγέο κεηώζεθαλ 

θαηά 22,6%, ζην επίπεδν ησλ $5,61 δηζ., έλαληη $7,25 δηζ. ηνλ Οθηώβξην 2018. Ζ CAPMAS 

απέδσζε ηελ ειαθξά πηώζε ησλ εμαγσγώλ ζηηο κεηώζεηο ησλ εμαγσγώλ πξντόλησλ 

πεηξειαίνπ θαηά 31,1%, αξγνύ πεηξειαίνπ θαηά 17,2%, ιηπαζκάησλ θαηά 20,1% θαη 

πιαζηηθώλ θαηά 4,1%. Αληίζηνηρα, ε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ πηώζε 

ησλ εηζαγσγώλ πξντόλησλ πεηξειαίνπ θαηά 23,5%, απηνθηλήησλ θαηά 4% θαη ζηδήξνπ / 

ράιπβα θαηά 36,4%. 

 

Κνηλνβνπιεπηηθή έγθξηζε λνκνζεζίαο γηα ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην ςήθηζε επί ηεο αξρήο θπβεξλεηηθό 

λνκνζρέδην ην νπνίν ζα δηέπεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ 

(„Organic Farming Act‟), θαη πξνβιέπεηαη όηη ζα ζεζπίζεη απζηεξόηεξνπο ειέγρνπο επί ηεο 

παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ. εκεηώλεηαη όηη ην θνηλνβνύιην αλακέλεηαη λα εγθξίλεη 

νξηζηηθά ηελ ελ ιόγσ λνκνζεζία ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ. Καηά ηε λέα –ππό 

πηνζέηεζε- λνκνζεζία, ε Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA) θαη ε Τπεξεζία 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Organic Farming Administration) ζα είλαη νη θύξηεο θξαηηθέο Αξρέο 

πνπ ζα δηαζέηνπλ αξκνδηόηεηα γηα δεηήκαηα βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ, θαζώο θαη γηα 

δηελέξγεηεο ειέγρσλ επί ησλ αθνινπζνύκελσλ παξαγσγηθώλ κεζόδσλ, όπσο θαη ειέγρσλ 

θαηά ηελ εμαγσγή θαη εηζαγσγή βηνινγηθώλ πξντόησλ, αιιά θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ην θπβεξλεηηθό λνκνζρέδην 

πξνβιέπεη εμάκελε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηνπο εγρώξηνπο παξαγσγνύο βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα ελαξκνληζηνύλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ θαλνληζκώλ, νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εθδνζνύλ εληόο 
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ηξηκήλνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο απηνύ. εκεηώλεηαη όηη ε λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη 

πξόζηηκα έσο θαη EGP500.000 γηα ηπρόλ παξαβάηεο. 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

πκθσλίεο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε  

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο 

νπέδ θ. Zaki, ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ε Οηθνλνκηθή Εώλε αλακέλεηαη λα 

ππνγξάςεη ζπκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 2 έσο 3 εξγνζηαζίσλ πνπ ζα παξάγνπλ εμαξηήκαηα 

γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ελώ εθηηκάηαη πσο ζα ππνγξαθεί αθόκε ζπκθσλία 

δεκηνπξγίαο απνζεθεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα απηνθίλεηα πξηλ ην ηέινο ηνπ πξώηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2020 κε ην γεξκαληθό όκηιν Mercedes-Benz, ν νπνίνο ζρεδηάδεη ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο ζπλαξκνιόγεζεο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην.      

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην 2019 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο 

Γηώξπγαο νπέδ, θ. Rabie, ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 θαηέγξαςαλ 

άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 1,3%, αλεξρόκελα ζε $5,8 δηζ. Καηά ηνλ θ. Rabie, ην 2019 

θαηαγξάθεθαλ νη δηειεύζεηο 18.880 πινίσλ, ζπλνιηθνύ θαζαξνύ θνξηίνπ 1,2 δηζ. ηόλσλ, 

ελώ, κέζσ ησλ επηηπρεκέλσλ πνιηηηθώλ κάξθεηηλγθ ηεο Αξρήο, πξνζειθύζεθαλ ζηε Γηώξπγα 

λέεο λαπηηιηαθέο γξακκέο πνπ αληηπξνζώπεπζαλ ην 2019 πξόζζεηα 3.363 πινία θαη πξόζζεηα 

έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ $731 εθαη.  

 

Αχμεζε ησλ ηειψλ δηέιεπζεο πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη LPG απφ ην νπέδ 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο νπέδ θ. Rabie αλαθνίλσζε 

όηη ε δηνίθεζε ηεο Γηώξπγαο απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ην 2020 ζηαζεξά ηα ηέιε δηέιεπζεο 

γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, εθηόο από εθείλεο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρύδελ θνξηίσλ, 

θαζώο θαη κεηαθνξάο πγξαεξίνπ (LPG), ηα ηέιε ησλ νπνίσλ απμάλνληαη –αξρήο γελνκέλεο 

από ηνλ πξνζερή Απξίιην- θαηά 5% έλαληη ηνπ 2019. 

 

Νέν παθέην θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ ζθέπηεηαη ε 

θπβέξλεζε 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο 

νπέδ, θ. Zaki, ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην εμεηάδεη λέα θνξνινγηθά θίλεηξα γηα επελδπηέο πνπ 

ζθέπηνληαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε, κε βαζηθό ζηόρν ηε κείσζε ησλ 

εηαηξηθώλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ εηδηθά γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 

απηήλ, ζε επίπεδν θάησ ηνπ γεληθώο ηζρύνληνο εηαηξηθνύ ζπληειεζηή, πνπ αλέξρεηαη ζε 

22,5%.  

 

Ο ηαπσληθφο φκηινο Mitsubishi ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα πξνκήζεηα ακαμνζηνηρηψλ 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε όηη ν κεγάινο ηαπσληθόο 

όκηινο Mitsubishi ππέβαιε πξνζθνξά αμίαο EGP300 εθαη. ζην πιαίζην αηγππηηαθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 23 ακαμνζηνηρηώλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο θάζεο ηεο 

γξακκήο 4 ηνπ κεηξό Καΐξνπ. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε Mitsubishi –ε νπνία 

κεηέρεη καδί κε ηνλ αηγππηηαθό όκηιν Orascom Construction θαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

γξακκήο 4, πνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη αξγόηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ- έρεη επίζεο 

ππνβάιεη ηερληθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ε νπνία ζα εμεηαζηεί ην 

Φεβξνπάξην. εκεηώλεηαη όηη ην Γεθέκβξην 2019, ε Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) 

παξέδσζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξώηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξό Καΐξνπ ζε 

θνηλνπξαμία θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, απνηεινύκελε από ηνπο νκίινπο Petrojet, Concord, 

Arab Contractors & Orascom, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ηεο γξακκήο. εκεηώλεηαη όηη ε πξώηε θάζε ηεο γξακκήο 4 ζα πεξηιακβάλεη 17 

ζηαζκνύο θαη ζα δηαηξέρεη απόζηαζε 18 ρικ. ζπλδένληαο ηηο πεξηνρέο Fustat ζην θέληξν ηνπ 

Καΐξνπ (Παιαηό Κάηξν) θαη 6
th

 of October City. 
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ΣΟΤΡΗΜΟ 

Πξνβιέςεηο γηα αξηζκφ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ζηα 15 εθαηνκκχξηα θέηνο 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε ζε πξνβιέςεηο 

αμησκαηνύρνπ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ (UNWTO) πνπ αλαθέξνπλ όηη ν 

αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθζνύλ ηελ Αίγππην ην 2020 εθηηκάηαη ζε 15 

εθαηνκκύξηα, απμεκέλνο θαηά 15% έλαληη ησλ 13 εθαηνκκπξίσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα 

ην 2019. ύκθσλα κε ηνλ αμησκαηνύρν ηνπ UNWTO, ε ζηαζεξόηεηα ηεο Αηγύπηνπ θαη νη 

ηξέρνπζεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ απμήζεη ηελ ειθπζηηθόηεηά ηεο 

σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ.  

Καηά ην ζηέιερνο ηνπ UNWTO, ν αξηζκόο ησλ Γεξκαλώλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ 

Αίγππην ην 2019 αλήιζε ζε 2,5 εθαη., έλαληη κόιηο 707 ρηι. ην 2018. εκεηώλεηαη όηη 

αλάινγεο αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηζρπξή αύμεζε ησλ εηζεξρόκελσλ ηνπξηζηηθώλ 

ξεπκάησλ ζηελ Αίγππην έρνπλ πξόζθαηα δηαηππώζεη θαη άιινη δηεζλείο ηνπξηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαη θνξείο, νη νπνίνη πξνζδίδνπλ επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην άλνηγκα ηνπ λένπ 

κεγάινπ αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian Museum”), πξνο ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνπ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ξόιν πξόζζεηνπ πόινπ έιμεο γηα 

ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο. 

 


