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ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,51 δηζ. ην Ννέκβξην 2018 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Νν-
εκβξίνπ 2018 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα 
θαηά κφιηο $12 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,51 δηζ., έλαληη $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησ-
βξίνπ, $44,46 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ, $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ θαη 
$44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απν-
ζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςε-
ιά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ρξνληθφ ζεκείν δειαδή πξηλ απφ 
ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 
 
Κπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 
χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο απηή 
απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2019/2020, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα κεηψζεη ζηαδηαθά ην επίπεδν ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο απφ ην επίπεδν ηνπ 98% ηνπ ΑΔΠ πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα, ζε εθείλν 
ηνπ 72% κε 75% έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22. ηηο γεληθέο παξακέηξνπο ζηξαηε-
γηθήο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο δηάξ-
θεηαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θπξίσο δηα ηεο έθδνζεο λένπ ηχπνπ ρξενγξάθσλ, φπσο 
«πξάζηλσλ» νκνιφγσλ θαη «ηζιακηθψλ» νκνιφγσλ (“sukuk”), αιιά θαη δηα ηεο 
έθδνζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, φρη κφλνλ ζε δνιιάξην θαη επξψ φπσο κέρξη ηψ-
ξα, αιιά θαη ζε γηελ θαη γηνπάλ. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, 
εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ην αηγππηηαθφ δεκφζην αλακέλεηαη λα εθδψζεη 
νκφινγα ζηα σο άλσ ηέζζεξα λνκίζκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο κεηαμχ $4 θαη $7 δηζ. Δπί-
ζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ 
λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο.      
 
Πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 15,65% ην Ννέκβξην 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δεί-
θηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Ννέκβξην 2018  ζεκαληηθή πηψζε έλαληη ηνπ Οθησ-
βξίνπ, ππνρσξψληαο ζην επίπεδν ηνπ 15,65% ζε εηήζηα βάζε. Σνλ Οθηψβξην, ν δεί-
θηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 17,67% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 15,97% ην επηέκ-
βξην, 14,24% ηνλ Αχγνπζην θαη 13,51% ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. Δμ άιινπ, ν δνκηθφο 
πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Ννέκβξην πηψζε ζην επίπεδν ηνπ 7,94% ζε εηήζηα βάζε, 
έλαληη 8,86% ηνλ Οθηψβξην, 8,55% ην επηέκβξην, 8,83% ηνλ Αχγνπζην θαη 8,54% 
ηνλ Ηνχιην. χκθσλα κε εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, βαζηθή αηηία ηεο πηψζεο 
ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην απνηέιεζε ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θξνχησλ, ησλ ια-
ραληθψλ θαη ησλ πνπιεξηθψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 



 

 

Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ην ηε-
ηξάκελν 2018/19 
χκθσλα κε ζηνηρεία κεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε σο 
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Οθη.2018), αληηζηνη-
ρψληαο ζε 2,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 2,7% θαηά ην 
αληίζηνηρν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απφιπηνπο 
φξνπο, ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα 
ηνπ ηεηξάκελνπ 2018/19 εκθαλίζηεθε απμεκέλν θαηά 
9,5% έλαληη εθείλνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 
2017/18, αλεξρφκελν ζε EGP132,9 δηζ., έλαληη EGP121,4 
δηζ. πνπ είρε θαηαγξαθεί ηνλ Οθηψβξην 2017. 
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κελψλ 
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) θαηαγξάθεθε 
πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 
0,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο χςνπο 
0,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 
2017/18. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηά ην ηεηξάκελν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε ηαρχηεξε αχμε-
ζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 
34,2%, ελψ νη δαπάλεο θαηά 24,1% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηεηξακήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(2017/18). Σα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απφ θφξνπο απμή-
ζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξάκελνπ ηνπ έηνπο 2018/19 
θαηά 35,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ νηθνλνκη-
θνχ έηνπο 2017/18 (έζνδα απφ θνξνινγία εηζνδήκαηνο: 
+38,5%, έζνδα απφ θνξνινγία πεξηνπζίαο: +48,1%, έζνδα 
απφ εηδηθνχο θφξνπο αγαζψλ & ππεξεζηψλ - ΦΠΑ: 
+34,9%, θαη έζνδα απφ δαζκνχο: +47,4%, αληίζηνηρα). 
Όζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλν-
κηθψλ θαηέγξαςε ηελ -ζε εηήζηα βάζε- άλνδν ησλ δεκνζί-
σλ επελδχζεσλ θαηά 68,5% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
ηεηξακήλνπ 2018/19, αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ 
ηφθσλ θαηά 29,6%, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλ ησλ 
αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ. εκεηψλεηαη φηη νη 
πιεξσκέο ηφθσλ αληηπξνζψπεπζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψ-
ηνπ ηεηξακήλνπ 2018/19 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιη-
θψλ θξαηηθψλ δαπαλψλ (38%), αθνινπζνχκελεο απφ ηηο 
δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη επηδνηήζεσλ δηαθφξσλ κνξθψλ 
(κε πνζνζηά 24% θαη 16% ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, αληί-
ζηνηρα). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 
σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζε 8,4%, έλαληη 9,8% ην πξνεγνχκελν 
έηνο (2017/18). χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα 
ηέινπο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα 
πξνβεί ζε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 
ηνπ 2019, κέζσ έθδνζεο θαη δηάζεζεο εληφθσλ γξακκα-
ηίσλ θαη νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ, ζπλνιηθήο αμίαο 
EGP473,75 δηζ., πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ζε-
κεηνχκελν θεηηλφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν αλα-
κέλεηαη λα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP440 δηζ. ζην ηέινο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (ηνλ Ηνχλην 2019). 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
Αληηπξνζσπεία ηεο ΠΣ ζηελ Αίγππην γηα αμηνιφ-
γεζε πξνγξάκκαηνο απνρέηεπζεο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 
αξρέο Γεθεκβξίνπ, αληηπξνζσπεία ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο (ΠΣ) επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην κε ζθνπφ 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηεο πξψηεο 
θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο βηψζηκσλ απν-
ρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 
(Sustainable Rural Sanitation Services Program), ε 
νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κε θνλδχιηα χςνπο $550   
εθαη. απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ πξψηε θάζε ηνπ ελ ιφγσ 
πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε απνρεηεπ-
ηηθψλ δηθηχσλ ζε 150 αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ζηηο πε-
ξηθέξεηεο Dakahleya, Sharqiya θαη Beheira. Ζ δεχηε-
ξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδν-
ηεζεί κε θνλδχιηα χςνπο $300 εθαη. ππφ κνξθή δα-
λεηαθήο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, 
θαζψο θαη κε δαλεηαθά θεθάιαηα $300 εθαη. απφ ηελ 
Asian Infrastructure Investment Bank. εκεηψλεηαη 
φηη ην πξφγξακκα βηψζηκσλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ 
ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε έκθαζε ζηηο θησρφηεξεο 
πεξηνρέο ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ Beheira, Da-
kahleya, Sharqiya, Gharbeya, Menofia θαη Γακηέη-
ηεο, πινπνηείηαη απφ ηνλ Ηνχιην 2015, πξνο ζηήξημε 
ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “National Rural 
Sanitation Programme (NRSP)”, θαη αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ηνλ Αχγνπζην 2022. 
Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ηνλ Οθηψβξην ε Παγθφζκηα Σξάπεδα νξηζηη-
θνπνίεζε ζπκθσλία κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο γηα ηελ παξν-
ρή δαλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $3 
δηζ. γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ δεκηνπξ-
γίαο ππνδνκψλ, ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξν-
γξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε Υεξζφλεζν ηνπ 
ηλά. 
 
Έγθξηζε λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
χςνπο $1 δηζ. απφ ηελ ΠΣ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 
5/12 ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ έγθξηζε 
λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο χςνπο $1 δηζ. 
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θπ-
ξίσο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 
θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ 
Αίγππην. Σν λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα αλακέ-
λεηαη λα θεθαιαηνπνηήζεη επί ησλ απνηειεζκάησλ 
ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηήζησλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδν-
ηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο ηε ρψξα, 
ζπλνιηθνχ χςνπο $3,15 δηζ., πνπ εθηακηεχζεθαλ θα-
ηά ηελ πεξίνδν 2015-2017, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 
αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλε-
ζεο.  
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ε αλάθακςε ην Ννέκβξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατ-
θφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιά-
δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη 
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπ-
ζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, 
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο πα-
ξνπζίαζε ειαθξφηαηε βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκ-
βξίνπ 2018, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 49,2 κνλάδσλ, 
έλαληη 48,6 κνλάδσλ ηνλ Οθηψβξην, 48,7 κνλάδσλ ην 
επηέκβξην θαη 50,5 κνλάδσλ ηνλ Αχγνπζην, παξακέλν-
ληαο σζηφζν γηα ηξίην δηαδνρηθφ κήλα θάησ απφ ην θα-
ηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ 
ηελ χθεζε.  
 
Απνηειέζκαηα ηνπ 3νπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ 
“Africa 2018‖  
Καηά ην δηήκεξν 8-9/12 έιαβαλ ρψξα ζην ηνπξηζηηθφ 
ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh ζην λφηην ηλά νη εξγαζί-
εο ηνπ θεηηλνχ 3νπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 
2018: Business for Africa & the World”, πνπ δηνξγαλψ-
ζεθε απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γη-
εζλνχο πλεξγαζίαο θαη ηελ Κνηλή Αγνξά Υσξψλ Αλα-
ηνιηθήο & Νφηηαο Αθξηθήο (COMESA), ηειψληαο ππφ 
ηελ αηγίδα ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. χκθσλα 
κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηηο εξγαζίεο ηνπ θεηηλνχ θφ-
ξνπκ παξαθνινχζεζαλ πάλσ απφ 3.000 εθπξφζσπνη 
επηρεηξήζεσλ, επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη νξγαληζκψλ 
απφ ην ρψξν ηεο Αθξηθήο, απφ ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 
απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη πεξίπνπ 41 
πξσζππνπξγνί θαη άιινη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη απφ 
ρψξεο κέιε ηεο COMESA. 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχ-
πηηνο Πξφεδξνο, ζηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ θαηά ην 
θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θφξνπκ, αλαθέξζεθε ζηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο λέσλ ε-
πελδχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ηνλίδνληαο ηε ζε-
καζία ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αλάπηπ-
μεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Αθξηθή. 
Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δεκηνπξγία εηδηθνχ 
ηακείνπ εγγπήζεσλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ ζηελ Αθξη-
θή, κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε Αηγππηίσλ -θαη γεληθφηε-
ξα- Αθξηθαλψλ επελδπηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαπηπ-
μηαθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζε αθξηθαλη-
θέο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε πξφζθαηεο δειψ-
ζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζί-
αο θαο Nasr, ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ αηγππηηαθψλ επελ-
δχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν αλέξρεηαη ζε $10,2 
δηζ., ελψ, φπσο αλέθεξε ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζηε 
δηάξθεηα ηεο σο άλσ εθδήισζεο, ην χςνο ησλ αηγππηηα-
θψλ επελδχζεσλ ζε αθξηθαληθέο ρψξεο ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε $1,2 δηζ.  
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο έθαλε επίζεο κλεία ζηε δεκηνπξ-
γία πξφζζεηνπ εηδηθνχ ηακείνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 
ησλ ππνδνκψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξν-
θνξηθήο ζηελ Αθξηθή. Πεξαηηέξσ, εζηίαζε ζηελ αλάγθε 
επίζπεπζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ –ελ εμειίμεη- αλαπηπμη-
αθψλ έξγσλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία άμνλα 
πνιπηξνπηθψλ (“multimodal”) κεηαθνξψλ πνπ ζα ζπλ-
δέεη ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ην Κάηξν κε ην Κέηπ Σάνπλ  

ηεο Ν. Αθξηθήο, κε ηε ζηήξημε αξθεηψλ δηεζλψλ ρξεκα-
ηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ. Σέινο, ν θ. Al Sisi αλαθέξζεθε 
ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ –ηφζν ζε εζληθφ 
φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν- γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 
θιάδνπο ησλ λενθπψλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, 
θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη 
ινγηζκηθνχ.   
χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζηηο 
9/12, δεχηεξε εκέξα ηνπ “Africa Forum”, ε Αίγππηνο 
ππέγξαςε κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπκθσλία γηα ηελ 
πινπνίεζε ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο $1 δηζ. κε 
ζηφρνπο ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 
ηεο θπβέξλεζεο, ηε βειηίσζε ηνπ κνληέινπ δεκφζηαο 
δηαθπβέξλεζεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ αηγππηηαθνχ 
πιεζπζκνχ. Σν λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα αλακέλε-
ηαη λα θεθαιαηνπνηήζεη επί ησλ απνηειεζκάησλ ηξηψλ 
πξνεγνχκελσλ εηήζησλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ 
χςνπο $3,15 δηζ., πνπ εθηακηεχζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 
2015-2017, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη-
θνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πν-
ιηηηθψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο.  
Δπηπιένλ, ζηηο 9/12 ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ αηγπ-
πηηαθήο θπβέξλεζεο θαη Δπξσπατθήο ηξάπεδαο Δπελδχ-
ζεσλ (ΔΣΔπ), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε πεξηνρέο ηνπ Γέιηα ηνπ 
Νείινπ, δηα ηεο παξνρήο ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ 
ζπλνιηθνχ χςνπο €229 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα 
€214 εθαη. αθνξνχλ ην έξγν απνθαηάζηαζεο θαη θαζα-
ξηζκνχ ηνπ αγσγνχ Kitchener (ε ζρεηηθή ζπκθσλία είρε 
ππνγξαθεί πξν δηκήλνπ) θαη €15 εθαη. ηελ πινπνίεζε 
έξγσλ δηθηχσλ θνηλσθειψλ ππνδνκψλ ζηηο πεξηθέξεηεο 
Αιεμάλδξεηαο, Πνξη αΐλη, Γθίδα, Assiut, Menofia θαη 
Sharqiya. Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επί-
ζεο φηη ε αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκε-
ζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) ππέγξαςε δχν ζπκ-
θσλίεο κε ηελ ΔΣΔπ, γηα παξνρή δαλείνπ €45 εθαη. θαη 
επηρνξήγεζεο €15 εθαη. κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία θνηλσ-
θειψλ ππνδνκψλ ζε πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. χκθσλα 
κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΣΔπ θ. Hoyer, ην ζπλνιηθφ χςνο 
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην 
απφ ην έηνο 2012 αλέξρεηαη ζε €5 δηζ.  
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο 
ζε δχν ζπκθσλίεο κε ην θνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ 
Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED) γηα ηε ρξε-
καηνδφηεζε έξγσλ θαηαζθεπήο ζπζηήκαηνο πδξνδφηε-
ζεο ζε πεξηνρέο ηνπ Γέιηα Νείινπ, θαζψο θαη ηεζζάξσλ 
κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην Νφηην ηλά, κε θνλδχιηα ζπ-
λνιηθνχ χςνπο EGP2,28 δηζ.   
Πεξαηηέξσ, ζην πεξηζψξην ηνπ θεηηλνχ αθξηθαληθνχ 
επελδπηηθνχ θφξνπκ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξα-
ςε κε ηελ Δ.Δ. δχν ζπκθσλίεο αλαπηπμηαθήο επηρνξήγε-
ζεο κε θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο €55,8 εθαη., έξγσλ 
ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη αλαλεψζηκσλ πε-
γψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, 
θνηλνηηθά θνλδχιηα χςνπο €45,8 εθαη. πξφθεηηαη λα δην-
ρεηεπζνχλ ζε έξγα βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ  
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χδξεπζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηηο πεξηθέξεηεο 
Kafr El Sheikh, Gharbeya θαη Dakahlia, ελψ θνλδχιηα 
€10 εθαη. ζα δηνρεηεπζνχλ ζε έξγα αλάπηπμεο αλαλεψ-
ζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο 
ζε ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ θξαηη-
θνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ Telecom Egypt θαη ηνπ 
δηεζλνχο ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ κε έδξα ην Μαπξί-
θην θαη παξνπζία ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή Liquid Tele-
com, επελδπηηθήο αμίαο $400 εθαη., θαζψο θαη ζε ππν-
γξαθή ηεζζάξσλ ζπκθσληψλ απφ ηελ Αξρή ηεο Οηθνλν-
κηθήο Εψλεο νπέδ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζχκβαζε παξα-
ρψξεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξ-
γία θαη ηε ζπληήξεζε ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ ζην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη. Καηά 
ηα δεκνζηεχκαηα, ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ ππέγξαςε 
επίζεο ζπκθσλίεο γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε εθηάζε-
σλ 10 ηεηξ. ρικ. ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna απφ ηνλ εγ-
ρψξην φκηιν Elsewedy Electric (αμίαο EGP10 δηζ.), θα-
ζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρψξσλ απνζήθεπζεο πεηξν-
ρεκηθψλ ζε έθηαζε 11.442 ηεηξ. κέηξσλ ζην Γπηηθφ 
Πνξη αΐλη. 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ζην πεξηζψξην 
ηνπ θφξνπκ “Africa 2018”, ν αηγππηηαθφο φκηινο Car-
bon Holdings εμαζθάιηζε πξφζζεηα ρξεκαηνδνηηθά θε-
θάιαηα χςνπο $1,25 δηζ., απφ ηελ εδξεχνπζα ζην Λά-
γθνο ηεο Νηγεξίαο African Finance Corporation (AFC), 
κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ γηγαληηαίνπ πεηξνρεκηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals, ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ain Sokhna, ζην νπέδ. Καηά ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 
ηεο Carbon Holdings, θ. El-Baz, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ έρεη κέρξη ηψξα εμαζθαιίζεη ν φκηινο 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ σο άλσ πεηξνρεκηθνχ ζπ-
γθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζε $5,4 δηζ., θπξίσο απφ ΖΠΑ, 
Βξεηαλία, Κίλα θαη Γεξκαλία, έλαληη ζπλνιηθψλ ρξεκα-
ηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο ηάμεσο ησλ $10,9 δηζ.     
χκθσλα κε ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθν-
λνκηθνχ Σχπνπ, ζπλνιηθά θαηά ην δηήκεξν πνπ δηήξθε-
ζε ην δηεζλέο επελδπηηθφ θφξνπκ “Africa 2018” ππνγξά-
θεθαλ 30 δηεζλείο ζπκθσλίεο ζηνπο ηνκείο επελδχζεσλ, 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξεκαηνδφηεζεο κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο πξνο 
αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $3,5 δηζ. Δμ απ-
ηψλ, νη 19 ππνγξάθεθαλ ηελ πξψηε θαη νη ππφινηπεο 11 
ηε δεχηεξε εκέξα ηνπ θφξνπκ. 
 
πκθσλία ηηαιηθήο αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
πξνο ηνλ αηγππηηαθφ ηδησηηθφ ηνκέα 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχ-
πηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα 
Nasr θαη ν Ηηαιφο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Cantini, ππέ-
γξαςαλ ζηηο 8/12 ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή απφ ηελ Ηηα-
ιία αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €45 εθαη. κε 
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο, κέζσ πα-
ξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξή-
ζεηο, θαζψο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικα-
ηηθήο θαηάξηηζεο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ζπκθσλία 
ππεγξάθε ζην πεξηζψξην ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφ-
ξνπκ “Africa 2018”. εκεηψλεηαη φηη ε Ηηαιία απνηειεί 
ζεκαληηθφ ρνξεγφ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Αί- 

γππην, ηφζν δηκεξψο, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ., ελψ 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξνβάιιεηαη –ηνπιάρηζηνλ απφ 
ηα εγρψξηα κέζα ελεκέξσζεο- φηη πξαγκαηνπνηείηαη 
«επαλαπξνζέγγηζε» ησλ δχν ρσξψλ, έπεηηα απφ πεξίνδν 
πξφζθαηξεο ςχρξαλζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο εμαηηίαο ππφ-
ζεζεο –απφ ηηο αξρέο ηνπ 2016- δνινθνλίαο Ηηαινχ θνη-
ηεηή ζηελ Αίγππην.   
 
Ζ αηγππηηαθή εγεζία εθθξάδεηαη ππέξ ηεο αθξηθαλη-
θήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ 
“Africa 2018”, αιιά θαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 
έιαβαλ ρψξα ζην Κάηξν ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ 
Τπνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκά-
δσλ ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ησλ ρσξψλ ηεο 
Αθξηθήο (AfCFTA), ε αηγππηηαθή πνιηηηθή εγεζία εμέ-
θξαζε ηελ πξνζδνθία φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, έηνπο 
θαηά ην νπνίν ε Αίγππηνο ζα έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Α-
θξηθαληθήο Έλσζεο, ζα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 
θχξσζεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 
ηεζεί ζε ηζρχ (πξνο ηνχην, ρξεηάδεηαη λα ηελ έρνπλ θπξψ-
ζεη ζπλνιηθά 22 ρψξεο). Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν Τ-
πνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ε Αίγππηνο 
βξίζθεηαη θνληά ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε νπνία 
ππνβιήζεθε πνιχ πξφζθαηα γηα ςήθηζε ζην θνηλνβνχ-
ιην. εκεηψλεηαη φηη ην Μάξηην 2018, ζην πιαίζην ηεο 
ζπλφδνπ θνξπθήο αθξηθαληθψλ θξαηψλ πνπ πξαγκαην-
πνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ρνπάληα, Κηγθάιη, ππε-
γξάθε απφ 44 θξάηε κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο 
ζπκθσλία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 
εγθαζίδξπζε δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο 
(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA). Ζ 
ελ ιφγσ ζπκθσλία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ηψξα 
έρεη ππνγξαθεί ζπλνιηθά απφ 49 αθξηθαληθά θξάηε, αλα-
κέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη εληαία αγνξά αγαζψλ θαη ππε-
ξεζηψλ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 1,2 δηζ. αλζξψπσλ θαη 
ζπλδπαζκέλνπ ΑΔΠ χςνπο άλσ ησλ $3,4 ηξηζ., κε ειεχ-
ζεξε θπθινθνξία επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηηθψλ θεθα-
ιαίσλ θαη εγθαζίδξπζε ηεισλεηαθήο έλσζεο.  
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν 
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο είρε ζπλάληεζε κε ηε Γεληθή Γξακ-
καηέα ηεο COMESA, θα Kapwepwe, θαηά ηελ νπνία 
επηζεκάλζεθαλ απφ ηηο δχν πιεπξέο νη πξνζπάζεηεο πνπ 
θαηαβάιινληαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ψζηε λα 
πξνσζεζεί ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη 
λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ αθξηθαλη-
θψλ θξαηψλ. Ο Πξφεδξνο Al Sisi θαηά ηε ζπλάληεζε 
αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζε έλαλ εθ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ 
ηεο αηγππηηαθήο πξνεδξίαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ην 
2019, εθείλνλ ηεο επηηάρπλζεο ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ 
ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Απφ πιεπξάο ηεο, ε 
Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο COMESA, αλαγλψξηζε ηηο πξν-
ζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο 
δηαδηθαζίαο ζηελ Αθξηθή, ελψ εμήξε ην ξφιν ηεο φζνλ 
αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ επελδπηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ 
Αθξηθήο, Αζίαο θαη Δπξψπεο.    
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πλεξγαζία Αηγχπηνπ – Δ.Δ. 
ηηο 10/12, ε Δπξ. Δπηηξνπή δεκνζίεπζε έθζεζε αλαθν-
ξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο επξσ-αηγππηηαθήο ζπλεξγαζίαο 
ζηνπο ηνκείο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, επηζηε-
κνληθήο έξεπλαο, ελέξγεηαο, κεηαλάζηεπζεο, θαηαπνιέ-
κεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ζε ζεηξά πεξηθεξεηα-
θψλ ζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ 2017 – Μαΐνπ 
2018. Ζ έθζεζε ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, ε νπνία πξνβιήζε-
θε εθηελψο απφ ηνλ εδψ αξαβφθσλν Σχπν, εμήξε ηα βή-
καηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπ-
βέξλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 
πνπ είραλ ηεζεί ην 2017 ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ 
ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο (“Partnership Priorities”) θαη 
ηνπ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ 
ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην (“Single Support Framework”), 
γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020. Σν πιήξεο θείκελν ηεο 
έθζεζεο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε δηεχζπλζε https://
eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/55129/node/55129_en. 
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δ.Δ. 
εθθίλεζε πξσηνβνπιία ππνζηήξημεο ησλ αηγππηηαθψλ 
εμαγσγψλ κε θνλδχιη €950.000, δηα ηεο επηρνξήγεζεο 
πξνγξάκκαηνο 18κελεο δηάξθεηαο ηνπ Engineering Ex-
port Council ηεο Αηγχπηνπ, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη εγρψ-
ξηεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο λα «ρηίζνπλ» κία παξα-
γσγηθή βάζε εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιη-
ζκνχ πξνο ηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ πξφ-
γξακκα έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη αηγππηηαθέο επηρεη-
ξήζεηο αθ’ ελφο λα κεγεζχλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο 
δπλακηθφηεηα θαη αθ’ εηέξνπ λα ζηξέςνπλ ηελ παξαγσ-
γή ηνπο ζε θαηλνηφκα πξντφληα, ηα νπνία λα αληαπνθξί-
λνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ.  
 
ε $675 δηζ. εθηηκά ε ΠΣ ηηο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ 
ζε επελδχζεηο γηα ππνδνκέο 
χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ε Παγθφζκηα Σξά-
πεδα ζηηο 11/12, νη αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ ζε επελδχζεηο 
γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ εθηηκψληαη ζε $675 δηζ., 
ήηνη πεξίπνπ $33,75 δηζ. ζε εηήζηα βάζε. Έκθαζε ζηελ 
έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο δφζεθε ζηελ αλάπηπ-
με ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, πδξν-
δφηεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο επίζεο θαη γεσξγίαο. 
Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη πεξηνξηζκέλεο δεκνζη-
νλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο δελ ζα 
επηηξέςνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ σο άλσ επελδχζεσλ 
εμ νινθιήξνπ απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 
αιιά αληηζέησο, ζα απαηηεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηη-
θνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί έλα 
ρξεκαηνδνηηθφ «θελφ» ηεο ηάμεσο ησλ $ 230 δηζ. Οιφ-
θιεξε ε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, πνπ θέξεη 
ηίηιν “Egypt: Enabling Private Investment and Commer-
cial Financing in Infrastructure”, βξίζθεηαη δηαζέζηκε 
ζηελ ηζηνζειίδα: http://documents.worldbank.org/
curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-
PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf       

Ο πιεζπζκφο ηεο Αηγχπηνπ μεπέξαζε ηα 98 εθαηνκ-
κχξηα 
χκθσλα κε πξφζθαηεο επίζεκεο εθηηκήζεηο ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ πιεζπζκνχ, ν πιεζπζκφο 
ηεο ρψξαο ππεξέβε ηνπο 98 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, 
απμαλφκελνο θαηά πεξίπνπ 2,56 εθαη. εηεζίσο ηα ηειεπ-
ηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην πνζνζηφ 
ηεο θηψρεηαο έρεη απμεζεί απφ ην επίπεδν ηνπ 22% ην 
2008 ζην 28% ην 2015, μεπεξλψληαο κάιηζηα ην 50% 
ζηηο πεξηθέξεηεο Minya, Assiut, Sohag θαη Qena. Σν πν-
ζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη ζε 26% 
ην 2018, θαη ζην 31% φζνλ αθνξά ην γπλαηθείν πιεζπ-
ζκφ. Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ζρν-
ιηθή θνίηεζε ην 2017 εθηηκάην ζε 6 εθαηνκκχξηα, ελψ ν 
αξηζκφο εθείλσλ πνπ δελ εγγξάθεθαλ πνηέ ζε θάπνην 
ζρνιείν αλεξρφηαλ ζε 23 εθαηνκκχξηα. Σα ίδηα ζηνηρεία 
θαηαδεηθλχνπλ φηη πνζνζηφ 3% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5 
έσο 11 εηψλ εξγάδνληαη ζηελ Αίγππην.    
 
Θεηηθή έθζεζε νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch γηα ην αηγπ-
πηηαθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ δη-
εζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, εθηηκάηαη φηη ην δεκν-
ζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ζα πεξηνξηζηεί απφ ην 
επίπεδν ηνπ 9,4%-9,8% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2017/18 ζην 7,8% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2018/19 θαη ζην 
6,4% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ηζρπξή κεγέζπλζε ηνπ 
αηγππηηαθνχ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ, ζχκθσ-
λα κε ηε Fitch, πςειφηεξα θνξνινγηθά έζνδα, ελψ πα-
ξάιιεια εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα θξα-
ηηθά έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηεο εμφξπμεο θαη παξαγσγήο 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα κεησζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο 
γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, θαηά ηε Fitch, ε Αίγππηνο ζα ζπλερίζεη λα βξί-
ζθεηαη αληηκέησπε κε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαηά 
ηα ακέζσο πξνζερή ρξφληα, βαζηθά εμαηηίαο ησλ πςε-
ιψλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. 
 
Ζ Αηγχπηηα Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ζηε Γηάζθεςε 
ησλ ΖΔ γηα ην Κιίκα 
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 
ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαο 
Fouad, σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο, 
ζηελ 24ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιη-
καηηθή Αιιαγή, πνπ έιαβε ρψξα ζην Καηνβίηζε ηεο 
Πνισλίαο θαη νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 14/12. 
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο 
νκηιίαο ηεο ζηε Γηάζθεςε, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο ηφληζε 
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο δεζκεχζεσλ απφ φια 
ηα εκπιεθφκελα κέξε, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 
θαη ζπιινγηθήο επζχλεο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ρσξίο λα πξνθιε-
ζνχλ βιάβεο νχηε ζηηο αλαπηπγκέλεο, αιιά νχηε θαη ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ θα Fouad ηφληζε παξάιιεια 
φηη, ελψ ε Αθξηθή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κεγαιχηε-
ξνπο ξππαληέο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελ ηνχηνηο απνηε-
ιεί κία απφ ηηο θχξηεο ζηγφκελεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε 
απφ απφςεσο «ππνδνρήο» εθπνκπψλ ξχπσλ.  
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Ζ θα Fouad  αλέιαβε πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ κε 
αθξηθαληθέο, αξαβηθέο θαη άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψ-
ξεο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο αθ’ ελφο ηε δηακφξθσζε θνη-
λψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αθ’ εηέξνπ ηε δηαθχιαμε ησλ 
ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
ρσξψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνπέξζηλεο πκθσλίαο ηνπ 
Παξηζηνχ. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ επη-
ινγή απφ ηελ πξνεδξία ηεο Γηάζθεςεο, ηεο Αηγχπηνπ, 
καδί κε ηε Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα εγεζνχλ ησλ δηα-
πξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ ρξεκαην-
δφηεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, 
κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ζ 
αηγππηηαθή πιεπξά ζεσξεί –ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δε-
κνζηεχκαηα θαη ηηο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ θαο Fouad- 
ηελ ελ ιφγσ εθινγή ηεο ρψξαο, σο απφξξνηα ηεο επηηπ-
ρεκέλεο πξνεδξίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξφζθαηε 14ε 
παγθφζκηα δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα (CBD COP14), πνπ έιαβε ρψξα 
ζην αηγππηηαθφ ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh.   
 
Αηγχπηηνο Π/Θ: «ζηελ πεξίνδν 2014-2017 πινπνηήζε-
θαλ 8.278 επελδπηηθά έξγα εζληθήο εκβέιεηαο» 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. 
Madbouly ζην πιαίζην ηεο εγθαηλίαζεο κνλάδαο θαηεξ-
γαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Qalyubia, 
θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην 2014 έσο ην Γεθέκβξην 
2018 έρνπλ πινπνηεζεί 8.278 αλαπηπμηαθά επελδπηηθά 
έξγα εζληθήο εκβέιεηαο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, 
ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP1,56 ηξηζ. (πεξίπνπ $87,3 δηζ.). 
Ο Αηγχπηηνο Π/Θ αλαθέξζεθε ζηα επηηεχγκαηα ηεο θπ-
βέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν θαη νινθιήξσζε κε-
γάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, 
πεηξειαίνπ & αεξίνπ, κεηαθνξψλ, εθπαίδεπζεο, αζιεηη-
ζκνχ θαη λενιαίαο, νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο 
ζηέγαζεο, δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη πγξψλ ιπκά-
ησλ, θαζψο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 
«άηππσλ» νηθηζκψλ. Ο θ. Madbouly παξνπζίαζε επίζεο 
ηνπο βειηησκέλνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο ρψ-
ξαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ πιεζσ-
ξηζκνχ, αιιά θαη ηνπ δείθηε αλεξγίαο. 
χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, 
ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δηαζέζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ 
χςνπο πεξίπνπ EGP960 δηζ. ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ζε 
δεκφζηεο επελδχζεηο, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο βει-
ηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. Καηά ηελ θα El-Saeed, θαηά ην 
πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(2018/19) έρνπλ πινπνηεζεί 490 αλαπηπμηαθά επελδπηη-
θά ζρέδηα ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 
EGP27,2 δηζ., θαιχπηνληαο 13 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο 
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθξίλεη δαλεηνδνηήζεηο απφ 
ηελ African Development Bank 
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εμέδσζε ζηα κέζα Γε-
θεκβξίνπ δχν πξνεδξηθά δηαηάγκαηα δηα ησλ νπνίσλ 
εγθξίζεθαλ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Αθξηθαλη-
θήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AFDB) πξνο ηε ρψξα, ε πξψ-
ηε ηεο ηάμεσο ησλ $100 εθαη., ε δε δεχηεξε, γηα ινγα-
ξηαζκφ ηνπ θηλεδηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ γηα ηελ Α-
θξηθή (Africa Growing Together Fund – “China Trust 
Fund”), ηεο ηάμεσο ησλ $50 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 
αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2018 είραλ ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο 
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο AFDB νη ζρεηηθέο ρξε-
καηνδνηηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην αλαπηπμη-
αθφ έξγν επέθηαζεο ηεο –δεχηεξεο κεγαιχηεξεο ζηε 
ρψξα- κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξην-
ρή Abu Rawash, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γθίδα, ην νπνίν 
εθηειεί θνηλνπξαμία ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ θαηαζθεπα-
ζηηθνχ νκίινπ Orascom κε ηνλ ηζπαληθφ FCC Aqualia. 
 
ε €1 έσο €1,2 δηζ. νη εηήζηεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο 
EBRD ζηνλ αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο 
ζπκβνχινπ, αξκφδηνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξψλ θαη 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλα-
ζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), θ. Viezzoli, ην 
χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο πεξίπνπ 
40 έσο 50 αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο εηεζίσο, αλέξρεηαη 
ζε κεηαμχ €1 θαη €1,2 δηζ. Καηά ηνλ θ. Viezzoli, ε 
EBRD δηαδξακαηίδεη ξφιν «θαηαιχηε» γηα ηελ αλάπηπ-
με ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Αίγππην, πξνζθέξνληαο 
ηφζν ρξεκαηνδνηήζεηο, φζν θαη ηερλνγλσζία, κε ζθνπφ 
ηε κεηνπζίσζε ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ 
ζε πξαγκαηηθέο θαη απνδνηηθέο επελδχζεηο. Όπσο αλέθε-
ξε ν θ. Viezzoli, ε Αίγππηνο απνξξνθά ην κεγαιχηεξν 
κέξνο -€3,5 δηζ.- ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 
επελδχεη ε EBRD ζην ρψξν ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, νη δε 
ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηξάπεδαο έρνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 
«κνριεχζεη» ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο 
γηα δηάθνξα επελδπηηθά projects ζηε ρψξα, ηεο ηάμεσο 
ησλ €7 έσο €8 δηζ. ηα ηειεπηαία ρξφληα. εκεηψλεηαη φηη 
ε EBRD ιεηηνπξγεί ζηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2012, 
έρνληαο ρξεκαηνδνηήζεη ηφζν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηη-
θνχ, επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φζν θαη 
έξγα ππνδνκψλ (κεηξφ Καΐξνπ), αιιά θαη ελεξγεηαθά 
projects (κεηαμχ άιισλ, έξγα ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα 
πεξηνρήο Benban ζηελ Άλσ Αίγππην), θαζψο επίζεο ε-
πελδπηηθά projects ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο πδάησλ, 
δηθηχσλ χδξεπζεο & απνρέηεπζεο, θαηεξγαζίαο ιπκά-
ησλ. Όπσο έρεη ζεκεηψζεη ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ε EBRD έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκα-
ηνδφηεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ζηε λέα δηνηθεηη-
θή πξσηεχνπζα.  
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Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζηελ Απζηξία 
ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 
πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε επίζθεςε ζηελ πξσηεχνπ-
ζα ηεο Απζηξίαο, Βηέλλε, κε ζθνπφ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δηεζλή δηάζθεςε πςεινχ επηπέδνπ “Africa-Europe Fo-
rum 2018”, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ απζηξηαθή πξνε-
δξία ηεο Δ.Δ., ππφ ηελ αηγίδα ηφζν ηεο Δ.Δ. φζν θαη ηεο 
Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαηά ην δηήκεξν 17-18/12, κε θε-
ληξηθφ ζέκα “Taking cooperation to the digital age”. ην 
πιαίζην ηεο επίζθεςεο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ είρε 
ζηελ Απζηξία ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, ππεγξάθεζαλ ζπ-
λνιηθά 10 κλεκφληα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ απ-
ζηξηαθή πιεπξά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 3 ζηνπο ηνκείο ε-
πελδχζεσλ, κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ειεπ-
ζέξσλ δσλψλ, 3 ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκν-
ληθήο έξεπλαο (κεηαμχ απηψλ, δχν κλεκφληα ζπλεξγαζί-
αο κεηαμχ αηγππηηαθψλ θαη απζηξηαθψλ παλεπηζηεκηα-
θψλ ηδξπκάησλ), έλα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο 
θιάδνπο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη έλα αθφκε 
ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλά-
πηπμε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηδεξνδξφκσλ. Όπσο 
αλέθεξε ζρεηηθά ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην 
πιαίζην θνηλήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Απζηξηαθφ Καγθειά-
ξην θ. Kurz, ν Πξφεδξνο Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ ελεξγν-
πνίεζε, εληφο ηνπ 2019, κηθηήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο, 
ζθνπφο ηεο νπνίαο ζα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο λέσλ ηνκέ-
σλ ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο 
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο.     
 
Απμεκέλα θαηά 8% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην 
δεθάκελν 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 
(CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ 2018 ηα εηζεξ-
ρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά 
$298,9 εθαη. ζε κεληαία βάζε, ήηνη αχμεζε 17% έλαληη 
επηεκβξίνπ 2018, πιεζηάδνληαο ηα $2,1 δηζ., έλαληη 
$1,8 δηζ. ην επηέκβξην. Δπηπιένλ, ηα εηζεξρφκελα κεηα-
λαζηεπηηθά εκβάζκαηα ζην ζχλνιν ηνπ δεθάκελνπ ηνπ 
2018 αλήιζαλ ζε $21,4 δηζ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε 
θαηά 8,1% -ήηνη 1,6 δηζ.- έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφ-
δνπ ηνπ 2017 (ζηα $19,8 δηζ.). 
 
Τπνγξαθή δχν ζπκθσληψλ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζί-
αο κε Γεξκαλία 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 23/12 
ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα-
ζίαο θα Nasr θαη ν Γεξκαλφο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Luy 
ππέγξαςαλ δχν ζπκθσλίεο, ζπλνιηθήο ρξεκαηνδνηηθήο 
αμίαο χςνπο €150,5 εθαη., κε ζθνπφ ηελ παξνρή γεξκαλη-
θήο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηε ρψξα. Πην ζπγθεθξη-
κέλα, ε πξψηε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ παξνρή ηερληθήο 
βνήζεηαο ζηελ Αίγππην, κέζσ γεξκαληθήο επηρνξήγεζεο 
χςνπο €48 εθαη., κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ε δε δεχηεξε πξνβιέπεη 
ηελ παξνρή γεξκαληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ 
χςνπο €102,5 εθαη., κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο πινπνίε-
ζεο αλαπηπμηαθψλ projects ζηνπο ηνκείο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γεσξγίαο, δηα-
ρείξηζεο πδάησλ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο, θαζψο θαη 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

ηφρνο ε κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 8,5% ην 
2019 
χκθσλα κε δήισζε ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δξγαηη-
θνχ Γπλακηθνχ θ. Saafan ζηηο 22/12, ε θπβέξλεζε ζην-
ρεχεη ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 
8,5% ην 2019, έλαληη ηξέρνληνο πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην 
10%, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αη-
γππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), πνπ αθν-
ξνχλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018. Ο θ. Saafan δήισζε 
ζρεηηθά φηη ην Τπνπξγείν Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ πξφθεη-
ηαη λα εληζρχζεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ηε ζπλεξγαζία 
ηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνπο επελδπηέο, πξνθεηκέ-
λνπ λα απμεζνχλ νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο απαζρφιε-
ζεο ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Ο θ. Saafan αλέθεξε 
επίζεο φηη ε πξνζδνθψκελε πηνζέηεζε ηεο λέαο εξγαηη-
θήο λνκνζεζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκε ππφ ζπδήηε-
ζε ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην, ζα δψζεη πξφζζεηα θί-
λεηξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ απαζρφιεζε εγρψξη-
νπ, θπξίσο λεαληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξνζθέξν-
ληαο παξάιιεια ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπλζήθεο εξγαζη-
αθήο αζθάιεηαο. ηφρν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 
θαηά ηνλ θ. Saafan, απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ μέλνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Αίγππην, 
ζην θαηψηαην δπλαηφ επίπεδν.  
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Οη ηξαπεδηθέο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακ-
κάηηα ζε EGP749,12 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018 
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη επελδχζεηο ησλ εγρψξησλ 
ηξαπεδψλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζαλ ζην 
ηέινο Οθησβξίνπ 2018 ζε EGP749,117 δηζ., απμεκέλεο 
θαηά EGP10,5 δηζ. έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ (EGP738,644 
δηζ.). Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην χςνο ησλ επελδχ-
ζεσλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ζε θξαηηθά έληνθα γξακκάηηα 
αλήιζε ζε EGP386,331 δηζ. ζην ηέινο Οθησβξίνπ, 
έλαληη EGP380,405 δηζ. ην επηέκβξην. Οη επελδχζεηο 
ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπε-
δψλ αλήιζαλ ηνλ Οθηψβξην ζε EGP302,42 δηζ. (κείσζε 
2,2% ζε κεληαία βάζε) θαη EGP46,302 δηζ. (αχμεζε 
30,6% ζε κεληαία βάζε), αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ χςνο 
εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ εηο ρεί-
ξαο ηξαπεδψλ θαη επελδπηψλ αλήιζε ζην ηέινο Οθησβξί-
νπ 2018 ζε EGP1,316 ηξηζ., έλαληη EGP1,305 ηξηζ. ζην 
ηέινο επηεκβξίνπ.  
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη επελδπκέλα ζε 
έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξα-
ςαλ πηψζε –γηα έβδνκν ζπλερφκελν κήλα- θαηά 
EGP24,3 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο 
ηνπ κήλα ζε EGP210,2 δηζ. (πεξίπνπ $11,7 δηζ.), έλαληη 
EGP234,5 δηζ. (πεξίπνπ $13,1 δηζ.) ην επηέκβξην. Κα-
ηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεθα-
ιαίσλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα 
αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απφ ηνλ παξειζφληα Α-
πξίιην, αλέξρεηαη ζε $9,7 δηζ.  
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Ο θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 
ζε επίπεδα πιεζίνλ ησλ 12.000 κνλάδσλ 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκα-
ηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) έπεζε θάησ απφ ην θαηψ-
θιη ησλ 13.000 κνλάδσλ, πιεζηάδνληαο ην επίπεδν ησλ 
12.000 κνλάδσλ. ηηο 6/12, ν δείθηεο έθιεηζε ζηηο 
12.388 κνλάδεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αξλεηηθήο 
ςπρνινγίαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 
εμαηηίαο ηεο κειεηψκελεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θνξνινγη-
θήο λνκνζεζίαο, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ησλ 
ηξαπεδηθψλ εζφδσλ απφ επελδχζεηο ζε έληνθα γξακκά-
ηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα ινηπά έζνδα ησλ 
ηξαπεδψλ θαη ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ηνπο κεηαρεί-
ξηζε κε αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγε-
ζήο ηνπο, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο.     
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ πξφθεηηαη λα εθδψζεη 
λνκίζκαηα απφ πιαζηηθφ 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχ-
πηνπ (CBE) ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, έσο ην έηνο 2020 
αλακέλεηαη ε έθδνζε λνκηζκάησλ απφ πιαζηηθή χιε, 
αξρηθά ησλ 5 θαη ησλ 10 ιηξψλ, ηα νπνία είλαη αλζεθηη-
θφηεξα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. Ζ ελ ιφγσ έθδνζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ 
θαηλνκέλνπ καδηθήο θζνξάο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ 
θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία. ε-
κεηψλεηαη φηη ην ηξέρνλ πνζνζηφ ησλ θζαξκέλσλ ραξην-
λνκηζκάησλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ. Σαπηφρξνλα, φπσο εθηη-
κνχλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ε εηζαγσγή λνκη-
ζκάησλ απφ πιαζηηθφ αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη θαη ην 
θαηλφκελν ηεο θπθινθνξίαο πιαζηψλ ραξηνλνκηζκάησλ.  
     
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
10/12 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο 
αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξθεηαο 
ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο $1 δηζ. Καηά ηα δεκν-
ζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε πξνζθνξέο απφ δηεζλή θαη 
εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 
$1,23 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο πξν-
ζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1,1 δηζ. Σν επηηφθην πνπ επε-
ηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 
10εο Γεθεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,73% θαη 3,75%, 
έλαληη επηηνθίνπ 3,68-3,70% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά 
ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο 
ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2018.  
χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή ζσξεπηηθή 
αμία ησλ ζε ηζρχ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηα νπνία έρνπλ 
δηαηεζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο, έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ 
2018 αλέξρεηαη ζε $20,57 δηζ. Όπσο αλαθέξεη ζρεηηθά 
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκ-
βξίνπ 2018 δηαηέζεθαλ κε επηηπρία ζηηο δηεζλείο αγνξέο 
δχν θαηεγνξίεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ε πξψηε νθηαεηνχο 
δηάξθεηαο, αμίαο $860 εθαη. κε κέζε απφδνζε 7,125%, ε 
δε δεχηεξε δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο $1,71 δηζ., κε 
κέζε απφδνζε 7,625%. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ ζθέπηεηαη λα επηηξέ-
ςεη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδψλ 
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηεο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) 
εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα μαλαξρίζεη θαηά ην πξνζερέο 
δηάζηεκα –έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα- λα αδεηνδνηεί ηε 
ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκά-
ησλ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα πάληνηε κε 
ηηο σο άλσ πεγέο, ε CBE έρεη δερζεί αηηήκαηα απφ δη-
εζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία επηζπκνχλ λα 
αλνίμνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηε ρψξα, κε ζθνπφ λα θαιχ-
ςνπλ ηελ ηζρπξή δήηεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
εθδειψλεηαη απφ επηρεηξήζεηο θαη επελδπηέο ηνπ εμσηε-
ξηθνχ φζνλ αθνξά ζπλαιιαγέο κε ηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα 
εζηηαζκέλεο ζηνπο ηνκείο ρξεκαηνδφηεζεο αλαπηπμηα-
θψλ projects, θαζψο θαη δηελέξγεηαο επελδχζεσλ ζηνπο 
θιάδνπο βηνκεραλίαο, γεσξγίαο θαη ππεξεζηψλ.  
εκεηψλεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ 1990, δηαπηζηψλνληαο φηη ζεκεησλφηαλ 
«ππεξκεγέζπλζε» ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα θαη 
ζπλαθφινπζα ραιάξσζε ησλ πξαθηηθψλ ρνξήγεζεο πη-
ζηψζεσλ, επηδφζεθε ζε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ 
ζηνλ θιάδν, κελ παξέρνληαο λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
θαηαθέξλνληαο λα κεηψζεη ζηαδηαθά ηνλ αξηζκφ ησλ 
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απφ 61 ην 2004 ζε 40 ην 2016. Οη 
40 αδεηνδνηεκέλεο ηξάπεδεο, θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο, ιεη-
ηνπξγνχλ ζπλνιηθά 3.977 ππνθαηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία Μαξηίνπ 2017. 
 
ε αλψηαηα επίπεδα 16 κελψλ ην θφζηνο ησλ αηγπ-
πηηαθψλ CDS 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηα κέζα Γεθεκ-
βξίνπ ε δηεζλήο εηαηξεία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθν-
ξηψλ θαη ππεξεζηψλ “Markit”, ην θφζηνο αζθάιηζεο ησλ 
αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ρξεζηκνπνηψληαο 
ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (“credit 
default swaps” – CDS) έρεη πξφζθαηα θζάζεη ην αλψηα-
ην επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 16 κελψλ, εμαηηίαο ηφζν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηδηλήζεσλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο αλα-
δπφκελεο αγνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, αιιά θαη ηεο 
ελίζρπζεο ηνπ δηεζλνχο «ξεχκαηνο» ζθεπηηθηζκνχ φζνλ 
αθνξά ηε κειινληηθή ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο 
αηγππηηαθήο ιίξαο. 
 
ε ειάρηζηα επίπεδα δηεηίαο ε «δνιιαξηνπνίεζε» ησλ 
θαηαζέζεσλ ηνλ Οθηψβξην 
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηνλ Οθηψβξην 2018 ην πνζνζηφ 
ησλ θαηαζέζεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα αλήιζε ζε 23,51% 
επί ησλ ζπλνιηθψλ εγρψξησλ θαηαζέζεσλ, έλαληη πνζν-
ζηνχ 24,8% θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, θαηα-
γξάθνληαο πηψζε 1,3 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. χκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ 
«δνιιαξηνπνίεζεο» ησλ εγρψξησλ θαηαζέζεσλ θπκάλ-
ζεθε ηνλ Οθηψβξην 2018 ζηα θαηψηαηα επίπεδά ηνπ ηεο 
ηειεπηαίαο δηεηίαο, ήηνη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε 
ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο 
ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ην Ννέκβξην 2016, νπφηε ην πνζν-
ζηφ απηφ είρε αλέιζεη ζε 29,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρψ-
ξησλ θαηαζέζεσλ.  
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Καηά ηε CBE, ηα λνηθνθπξηά θαηείραλ ζην ηέινο Οθησ-
βξίνπ 2018 ην 67% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέ-
ζεσλ ζε ζπλάιιαγκα. Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα, νη βαζηθέο αηηίεο ηεο ζεκεηνχκελεο 
«θάκςεο» ηεο «δνιιαξηνπνίεζεο» ησλ εγρψξησλ θαηα-
ζέζεσλ είλαη αθ’ ελφο νη πςειέο απνδφζεηο πνπ παξνπ-
ζηάδνπλ ηα ρξεφγξαθα ζε αηγππηηαθέο ιίξεο, ηδηαίηεξα 
ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, θαη αθ’ εηέξνπ ε επάξθεηα ησλ 
εγρψξησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ θαη ε ζρεηηθή 
ζηαζεξφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο 
ην δνιιάξην εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, παξάγνληεο πνπ ελ-
ζαξξχλνπλ ηνπο επελδπηέο λα ηνπνζεηνχλ ηηο απνηακηεχ-
ζεηο ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, παξά 
ζε αληίζηνηρνπο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο (θαη δε, δνιιαξί-
σλ).     
 
Γεκνζίεπζε απφθαζεο πνπ ζέηεη ην πιαίζην γηα ηελ 
έθδνζε βξαρππξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ         
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 
17/12 δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα απφθαζε 
ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξ-
ρήο (Financial Regulatory Authority – FRA), ε νπνία 
ζέηεη ην πιαίζην θαη ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο 
πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξε-
νγξάθσλ. Σν ελ ιφγσ πιαίζην πξνζδηνξίδεη ηνπο εγθε-
θξηκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο εθδφηεο θαη αγνξα-
ζηέο βξαρππξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ, φπσο βξαρππξφζε-
ζκσλ νκνιφγσλ, “sukuk” (νκφινγα πνπ παξάγνπλ απν-
δφζεηο κε ηξφπν πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζιακηθή 
ζαξία) θαη άιισλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκη-
θψλ εξγαιείσλ, θαη επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπ-
λαιιαγψλ ζε βξαρππξφζεζκνπο ηίηινπο ζην Υξεκαηη-
ζηήξην Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ απφθαζε 
ηεο FRA ήιζε ζε ζπκπιήξσζε ηεο εγθξηζείζαο ζηηο αξ-
ρέο ηνπ 2018 ηξνπνπνηεκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθα-
ιαηαγνξά, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ έθδνζε “sukuk”, απ-
μάλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ επελδπηψλ λα αληηζηαζκίδνπλ 
ηνπο θηλδχλνπο (ζπκβφιαηα hedge), εηζάγεη ηηο πξνζε-
ζκηαθέο ζπλαιιαγέο (futures trading), ελψ πξνβιέπεη ηε 
ζχζηαζε ρξεκαηηζηήξηνπ εκπνξεπκάησλ, ηελ αχμεζε 
ησλ θπξψζεσλ γηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, ηελ ίδξπζε 
ηδησηηθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ηε κείσζε ησλ ηειψλ εη-
ζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην. 
 
Ζ Orascom νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηνπ 30% ηνπ 
θεθαιαίνπ  ηεο Sarwa Capital 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
φκηινο Orascom νινθιήξσζε πνιχ πξφζθαηα ηελ εμαγν-
ξά κεξηδίνπ 30% ηεο λενεηζειζνχζαο ζην Υξεκαηηζηή-
ξην Αηγχπηνπ Sarwa Capital, ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή 
(IPO) πεξίπνπ 295 εθαη. κεηνρψλ ηεο νπνίαο είρε ιάβεη 
ρψξα κε απφιπηε επηηπρία  ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ. 
Ο φκηινο Orascom, ν νπνίνο είρε πξνεγνπκέλσο ιάβεη 
έγθξηζε απφ ηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκη-
ζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA), 
πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά 216 εθαη. κεηνρέο ηεο Sarwa 
Capital, πξνο EGP7,36 αλά κεηνρή, απνθηψληαο έηζη κε 
ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ θεθάιαηφ ηεο, 
έλαληη ηηκήκαηνο EGP1,59 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο 
Sarwa Capital απνηειεί ην κεγαιχηεξν πάξνρν ππεξε-
ζηψλ θαηαλαισηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα. 
  
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακε-
ηάβιεηα ηα επηηφθηα 
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ, δηαηή-
ξεζε γηα αθφκε κία θνξά επί ηνπ παξφληνο ακεηάβιεηα 
ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην επηηφθην θαηαζέζε-
σλ κίαο εκέξαο λα παξακέλεη ζην 16,75%, ην επηηφθην 
δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζην 17,75% θαη ην βα-
ζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα παξακέλνπλ ακθφηεξα ζηα-
ζεξά ζην 17,25%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα επηζήκαλε φηη 
θαηά ην κήλα Ννέκβξην θαηαγξάθεθε ειαθξά αλαζηξν-
θή ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ είραλ ζεκεησζεί ην 
δίκελν επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ. εκεηψλεηαη φηη θαη 
ζηηο ηέζζεξηο πιένλ πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηά-
ζεηο ηεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είρε κεηαβάιεη ηα βαζη-
θά επηηφθηα αλαθνξάο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα σο άλσ 
επίπεδα απφ ην ηέινο Μαξηίνπ 2018. Σέινο, ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα αλαδηαηχπσζε ην ζηφρν ηεο γηα κείσζε ηνπ κέ-
ζνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 9%, ζην ηέινο ηνπ 2020.   
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
1ε δηεζλήο έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ “EDEX 
2018‖ – αμηφινγε ειιεληθή ζπκκεηνρή 
ην δηάζηεκα 3 έσο 5 Γεθεκβξίνπ, έιαβε ρψξα ζην λέν 
δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ, ε πξψηε δηεζλήο, 
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ 
“Egypt Defense Expo – EDEX 2018”, ε νπνία δηνξγα-
λψζεθε απφ ηα αηγππηηαθά Τπνπξγεία Άκπλαο θαη ηξα-
ηησηηθήο Παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεγάιε βξε-
ηαληθή, δηεζλνχο εκβέιεηαο δηνξγαλψηξηα εθζέζεσλ γηα 
ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, Clarion Events θαη ηέιεζε ππφ 
ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Al Sisi. χκ-
θσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζαλ νη δηνξγαλσηέο, ε 
έθζεζε ζπγθέληξσζε 373 εθζέηεο –εθ ησλ νπνίσλ νη 314 
απφ ην εμσηεξηθφ (41 ρψξεο ζπλνιηθά)- 21 εζληθά πεξί-
πηεξα θαη πεξίπνπ 10.000 επηζθέπηεο. εκεηψλεηαη φηη 
πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε δηνξγάλσζε ηέηνηνπ είδνπο ε-
κπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνπο θιάδνπο άκπλαο θαη α-
ζθάιεηαο ζηελ Αίγππην, αιιά θαη επξχηεξα ζην ρψξν 
ηεο Αθξηθήο. Σελ έθζεζε εγθαηλίαζε ζηηο 3/12 ν Αηγχ-
πηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi, καδί κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly 
θαη ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο θ. Zaki, κε ηελ παξνπζία ησλ 
Τπνπξγψλ Άκπλαο    ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Δι-
ιάδα.  
Ζ πξψηε έθδνζε ηεο “EDEX” ζπγθέληξσζε αμηφινγν 
ελδηαθέξνλ απφ ηελ Διιάδα, θαζψο ζε απηήλ ζπκκεηεί-
ραλ σο εθζέηεο ζε εζληθφ πεξίπηεξν 8 ζεκαληηθφηαηνη 
ειιεληθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνπ θιάδνπ ακπληηθνχ 
εμνπιηζκνχ, κε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο ηνλ 
Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θ. Κακκέλν. Ζ ειιεληθή ζπκ-
κεηνρή, ζε εζληθφ πεξίπηεξν ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ 
Δμνπιηζκψλ & Δπελδχζεσλ), πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξ-
γαζία ηνπ Γξαθείνπ ΑΚΑΜ ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο 
ζην Κάηξν.  
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ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο παξεπξέζεθαλ ν Έιιελαο 
Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Γηάκεζεο θαη ν Πξντζηάκελνο 
ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. θ. Μαθξαλδξένπ. ηηο ζπλαληήζεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε 
επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, εθθξάζηεθε ελεξγφ ελδηαθέξνλ 
ηεο Αηγχπηνπ, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο γηα ηα ειιεληθά ακπληηθά ζπζηήκαηα πξνεγκέ-
λεο ηερλνινγίαο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 
ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. ηηο 8 επηρεηξή-
ζεηο πνπ ζηεγάζηεθαλ ζην ειιεληθφ εζληθφ πεξίπηεξν 
θαηά ηελ πξψηε θεηηλή “EDEX” πεξηιακβάλνληαη νη 
Barracuda, ELMON, ΔΑΒ, ΔΑ, Intracom Defence 
Electronics (IDE), ISI Hellas, Miltech Hellas θαη Theon 
Sensors, ελψ αλεμάξηεηε ζπκκεηνρή είρε ε Systems 
Sunlight S.A. Ο θ. Μαθξαλδξένπ είρε εθηεηακέλεο επα-
θέο θαη ζπλνκηιίεο κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ει-
ιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ “EDEX 2018”, 
παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα επθαηξίεο αλάπηπμεο εδψ 
ζπλεξγαζηψλ θαη ζέηνληαο ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ζηε δηάζε-
ζε ησλ εηαηξεηψλ –νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξην-
πνηνχληαη ήδε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά- γηα παξνρή ηπρφλ 
πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο.    
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη ζην πεξηζψξην ηεο “EDEX 2018”, ν αηγπ-
πηηαθφο ηξαηφο ππέγξαςε αξθεηέο ζπκθσλίεο πξνκή-
ζεηαο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 
κε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, κε ηδηαίηεξεο αλα-
θνξέο ζε γαιιηθνχο (Dassault Aviation, Naval Group, 
Thales, ACTIA), θηλεδηθνχο (CATIC) θαη ηηαιηθνχο νκί-
ινπο (Leonardo), θαζψο επίζεο πνξηνγαιηθνχο θαη βνπι-
γαξηθνχο νκίινπο.    
Δπηζεκαίλεηαη φηη, βαζηθφο ζθνπφο δηνξγάλσζεο ηεο 
πξψηεο “EDEX 2018” ππήξμε –πέξαλ ηεο αλάπηπμεο / 
αλαλέσζεο ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ακπληηθνχ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ Αίγππην, ε αλάδεημε ηεο εγρψξηαο 
ακπληηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο 
δειψζεηο αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησ-
ηηθήο Παξαγσγήο, έρεη λα παξνπζηάζεη αξθεηά εθηεηα-
κέλν θάζκα παξαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλεη δηαθφξσλ 
ηχπσλ φπια, ππξνκαρηθά, αιιά θαη κεραλνινγηθφ εμν-
πιηζκφ, πξνο εμαγσγή θπξίσο ζε γεηηνληθέο ηεο ρψξεο 
ηεο Β. Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο.    
 
Ηξιαλδηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη 
ηελ Αίγππην 
ην δηάζηεκα 4-5/12 επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ηξιαλδη-
θή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ 12 νκί-
ινπο, κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, Δπηρεηξε-
καηηθφηεηαο & Απαζρφιεζεο θ. Breen. Όπσο ζεκείσζε 
ν εγρψξηνο Σχπνο, επξφθεηην γηα ηελ πξψηε ηξιαλδηθή 
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε ρψξα απφ ην έηνο 2010. 
Οη κεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο πξνήιζαλ απφ ηνπο θιάδνπο 
επηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, πςειήο 
ηερλνινγίαο, βηνεπηζηεκψλ, αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ λέαο 
ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε Ηξ-
ιαλδνχο αμησκαηνχρνπο, επξφθεηην γηα κία πξψηε επί-
ζθεςε επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζηελ Αίγππηφ έπεηηα 
απφ αξθεηά ρξφληα, ε νπνία ζα αθνινπζεζεί απφ πιεζψ-
ξα εκπνξηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην 
2019, ζε κία πξνζπάζεηα ηεο Ηξιαλδίαο λα εδξαηψζεη ην 
κειινληηθφ ξφιν ηεο σο κνλαδηθή αγγιφθσλε ρψξα 

ηεο Δ.Δ. κε πξνσζεκέλν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηελ 
Αίγππην, κεηά ηε ζρεδηαδφκελε απνρψξεζε ηεο Βξεηα-
λίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ, ε Ηξιαλδία 
πξνζπαζεί λα παίμεη έλα ξφιν ζπλδεηηθνχ θφκβνπ κεηα-
μχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βξεηαλίαο, αιιά θαη ησλ ΖΠΑ, 
γηα αηγππηηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ ζρεδηά-
δνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί, θαζψο ε ρψξα πξνζθέ-
ξεη αξθεηά επλντθφ θαζεζηψο ππνδνρήο, εγθαηάζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο μέλσλ επελδπηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 
 
Ηηαιν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ 
«πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ 
Καηά ην δηάζηεκα 2-3/12 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν 
ηηαιν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε αληηθείκελν 
ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο, ηε 
δηαρείξηζε πδάησλ, ηελ ελέξγεηα, ηε δηαρείξηζε απνβιή-
ησλ θαη ηηο κεηαθνξέο. Σν θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ 
ηελ ηηαιηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ηηαιηθφ θνξέα πξνψζεζεο εμαγσγψλ θαη πξνζέιθπζεο 
επελδχζεσλ (ICE), ην δηκεξέο εκπνξηθφ επηκειεηήξην 
Ηηαιίαο-Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ δηνξ-
γάλσζεο εθζέζεσλ Ecomondo. Με ηελ επθαηξία ηεο δη-
νξγάλσζεο ηνπ θφξνπκ, επηζθέθζεθε ην Κάηξν επηρεη-
ξεκαηηθή απνζηνιή δηαθεθξηκέλσλ ηηαιηθψλ νκίισλ κε 
εηδίθεπζε ζηνπο θιάδνπο «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ θαη 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνίε-
ζαλ πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε 
ελδηαθεξφκελνπο αηγππηηαθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο. 
 
Δπηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην ρξηζηνπγελ-
ληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar 2018  
Σν άββαην, 8/12/2018, έιαβε ρψξα ζε θεληξηθφ μελν-
δνρείν ηνπ Καΐξνπ ην θαζηεξσκέλν ζε εηήζηα βάζε ρξη-
ζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar, πνπ δηνξγαλψλε-
ηαη απφ ηηο Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατ-
θήο Έλσζεο, θαζψο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σν 
–αλαβαζκηζκέλν θέηνο απφ απφςεσο ηνπνζεζίαο θαη 
επηθάλεηαο- πεξίπηεξν ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ην 
νπνίν κεηαθηλήζεθε ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ Bazaar, 
ππήξμε θαη πάιη εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφισλ έιμεο 
ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο, κε αμηφινγε πνηθηιία ειιελη-
θψλ πξντφλησλ, ηα νπνία έγηλαλ θαη θέηνο αλάξπαζηα. 
Διιεληθά ηπξηά, θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηψδε, ιάδη, ε-
ιηέο, κέιη, κπαραξηθά, πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο θαη 
δαραξνπιαζηηθήο (ζλαθ) ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα εθζέ-
καηα πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθαηνληάδσλ 
επηζθεπηψλ ηνπ Bazaar. Ζ απνιχησο επηηπρεκέλε ειιε-
ληθή ζπκκεηνρή ζην Bazaar ηνπ 2018 δηνξγαλψζεθε απφ 
ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα Καΐξνπ θαη ειιεληθέο 
νκνγελεηαθέο / θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο.  
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Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Βξεηαλία 
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απν-
ζηνιή απνηεινχκελε απφ πεξίπνπ 50 εηαηξείεο, ε νπνία 
δηνξγαλψζεθε απφ ην βξεηαλν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηη-
θφ ζχλδεζκν (British Egyptian Business Association – 
BEBA), επηζθέθζεθε ηε Βξεηαλία, κε ζθνπφ ηελ επηδίσ-
με λέσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ πξν-
ζέιθπζε βξεηαληθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ 
Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο πγείαο θαη εθπαίδεπ-
ζεο. Σεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο εγήζεθαλ νη Τπνπξγνί 
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξ-
γαζίαο θα Nasr θαη Τγείαο θα Zayed. Ζ αηγππηηαθή απν-
ζηνιή μεθίλεζε ηελ επίζθεςή ηεο ζηε Βξεηαλία απφ ην 
Μάληζεζηεξ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε επελδπηηθψλ ζπ-
λεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ελψ ζηε 
ζπλέρεηα επηζθέθζεθε ην Λίβεξπνπι κε ζθνπφ ηελ αλά-
πηπμε ζπλεξγαζηψλ θπξίσο ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ, θα-
ηαιήγνληαο ζην Λνλδίλν, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνβνιή 
ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα, 
ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ αλα-
πηπμηαθψλ έξγσλ.    
 
Δκπνξηθή έθζεζε ―Inter-African Trade Fair‖ ζην 
Κάηξν 
Καηά ην δηάζηεκα 11 έσο 17 Γεθεκβξίνπ θηινμελείηαη 
ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ ε πξψηε δη-
εζλήο «παλαθξηθαληθή» εκπνξηθή έθζεζε (IATF 2018), 
ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε εδξεχνπζα ζην Κάηξν δηεζλήο 
ηξάπεδα Africa Export-Import Bank (Afreximbank), ζε 
ζπλεξγαζία αθ’ ελφο κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε θαη αθ’ 
εηέξνπ κε ηελ αηγππηηαθή ππεξεζία πξνψζεζεο εμαγσ-
γψλ (Export Development Authority – EDA). Σα εγθαί-
ληα ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 1.055 
επηρεηξήζεηο απφ νιφθιεξε ηελ Αθξηθή, ζπκπεξηιακβα-
λνκέλσλ πεξίπνπ 300 αηγππηηαθψλ, θήξπμε ν Αηγχπηηνο 
Π/Θ θ. Madbouly. χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλν-
κηθφ Σχπν, ε IATF 2018 πξνζθέξεη ζε εθζέηεο θαη επη-
ρεηξήζεηο απφ ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν κνλαδηθή επθαηξία 
λα εθζέζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, λα ζπ-
λαληήζνπλ θαη αληαιιάμνπλ πιεξνθφξεζε κε επηρεηξε-
καηίεο απφ άιιεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη λα δηεξεπλή-
ζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ. 
 
Ζ αηγππηηαθή εγεζία ζπλαληάηαη κε εθπξνζψπνπο 
κεγάισλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ νκίισλ 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα 
κέζα Γεθεκβξίνπ, ππφ ηε δηνξγάλσζε ηεο αηγππηηαθήο 
επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG Hermes, 27 εθπξφζσπνη απφ 
22 δηεζλνχο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο επηρεηξεκαηη-
θνχο νκίινπο θαη επελδπηηθά ηακεία, κε ζπλνιηθφ ραξην-
θπιάθην επελδχζεσλ χςνπο $5,5 ηξηζ., πξαγκαηνπνίε-
ζαλ δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πξφεδξν θ. Al 
Sisi, θαζψο θαη θνξπθαία ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο θπ-
βέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ 
& Γηεζλνχο; πλεξγαζίαο θα Nasr, ηνλ Τπνπξγφ Οηθν-
λνκηθψλ θ. Maait, ην δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
θ. Amer θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 
θ. Farid, κε ζθνπφ ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζή 
ηνπο θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε ρψξα.     

ε πηψζε ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλί-
αο ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αη-
γππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 
Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζηε ρψξα κεηψζεθε ην επηέκβξην 2018 
θαηά 4,84% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε 94,59    
εθαη., έλαληη 99,4 εθαη. ην επηέκβξην 2017. Καηά ηα 
ίδηα ζηνηρεία, ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηειε-
θσλίαο ζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ αλήιζε ην επηέκ-
βξην 2018 ζε 102,93%, κεησκέλν θαηά 7,13 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ 2017 (110,06%), παξα-
κέλνληαο σζηφζν ζε πςειά επίπεδα, άλσ ηνπ 100%.   
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Τπ. Οηθνλνκηθψλ: Υσξηζηφο ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηε 
Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, δηαςεχζηεθαλ πξφ-
ζθαηεο αλαθνξέο πνπ είραλ ηζρπξηζηεί φηη ε θπβέξλεζε 
είρε επηκεξίζεη θνλδχιηα σο κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπν-
ινγηζκνχ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγάινπ αλαπηπμη-
αθνχ έξγνπ ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο. Καηά 
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, «ην κεγάιν επελδπηηθφ έξγν 
δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο Πξσηεχνπζαο δηαζέηεη αλεμάξηεην 
πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πσιή-
ζεηο θξαηηθψλ γαηψλ ζε επελδπηέο – real estate develop-
ers, πξνο δηακφξθσζε θαη νηθνδφκεζε». 
Παξάιιεια, ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ δηα-
ρεηξίδεηαη ην έξγν ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο, 
έζπεπζε λα δειψζεη φηη πνζνζηφ 70% ηεο γεο ζην πιαί-
ζην ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο Νέαο Πξσηεχνπ-
ζαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 170.000 feddans, έρεη ήδε πσιε-
ζεί.  
 
χληνκα ε εθθίλεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο θαηαζθεπήο 
ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηη-
θήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban De-
velopment – ACUD), ζε ζχληνκν δηάζηεκα πξφθεηηαη λα 
μεθηλήζνπλ ηα έξγα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θά-
ζεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο πφιεο, ζε ζπλέρεηα επηηπρνχο 
ελ ζέκαηη πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πνπ πξαγκα-
ηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο. Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο 
Γεθεκβξίνπ ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο ACUD, κέρξη ζή-
κεξα έρεη δηαηεζεί πξνο αλάπηπμε πνζνζηφ 70% ηεο γεο 
ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο λέαο πξσ-
ηεχνπζαο, ε νπνία εθηείλεηαη ζε επηθάλεηα 40.000 fed-
dans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηε δηνί-
θεζε ηεο ACUD, ηα έξγα αλάπηπμεο ηεο πξψηεο θάζεο 
δεκηνπξγίαο ηεο λέαο πξσηεχνπζαο αλακέλεηαη λα έρνπλ 
νινθιεξσζεί σο ην ηέινο ηνπ 2020, νπφηε ε πφιε ζα εί-
λαη έηνηκε λα θηινμελήζεη πεξίπνπ 1,5 εθαη. αλζξψπνπο. 
Καηά ηελ ACUD, σο ην ηέινο ηνπ 2020 ζα έρνπλ κεηα-
θνκίζεη ζηε λέα πξσηεχνπζα 34 ππνπξγεία θαη πεξίπνπ 
50.000 ππάιιεινη, θαζψο επίζεο ηα θηίξηα θαη νη ππεξε-
ζίεο ηεο Πξνεδξίαο θαη ηνπ θνηλνβνπιίνπ.   
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Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο φηη ε 
ACUD ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα ζχκβαζε κε ην Τπνπξ-
γείν Πεηξειαίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο 
αλάπηπμεο δηθηχνπ θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ζηε λέα δηνη-
θεηηθή πξσηεχνπζα, επελδπηηθήο αμίαο EGP2,5 δηζ., απφ 
ηνλ φκηιν Egyptian Company for Energy and Cooling 
Projects (Gascool), ζε ζπλεξγαζία κε κηθξφηεξνπο εγρψ-
ξηνπο πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο.   
εκεηψλεηαη φηη ζηελ ACUD ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην Τ-
πνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο –κέζσ ηεο Αξρήο Νέσλ 
Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA)- φζν θαη νη ηερληθέο ππε-
ξεζίεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. 
Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, επίθεηηαη εμάιινπ 
επίζθεςε αληηπξνζσπείαο γαιιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 
ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 
φζνλ αθνξά ηα έξγα θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξν-
κηθήο ζχλδεζεο θαη ζχλδεζεο κε γξακκή «κνλήο ηξν-
ρηάο» (“monorail”) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, 
ελψ πξνεγήζεθε πξφζθαηε επίζθεςε εθπξνζψπσλ ακε-
ξηθαληθψλ νκίισλ, νη νπνίνη εθδήισζαλ έληνλν ελδηαθέ-
ξνλ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηα θαηαζθεπαζηη-
θά έξγα ηεο λέαο πξσηεχνπζαο.  
 
χκβαζε αμίαο $2,9 δηζ. γηα θνηλνπξαμία ησλ αηγππηη-
αθψλ νκίισλ Arab Contractors θαη Elsewedy Electric 
ζηελ Σαλδαλία 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 12/12 
ππεγξάθε ζχκβαζε αλάζεζεο ζε θνηλνπξαμία ησλ κεγά-
ισλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Arab Contractors 
(θαηαζθεπαζηηθά έξγα φισλ ησλ θιάδσλ) θαη Elsewedy 
Electric (θαηαζθεπέο ελεξγεηαθψλ έξγσλ), ηνπ ζρεδηα-
ζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο 
θαη ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πν-
ηακφ Rufiji ζηελ Σαλδαλία, κε ηελ επσλπκία “Stiegler 
Gorge Dam”. Ζ αμία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο αλέξ-
ρεηαη, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζε $2,9 δηζ., ελψ ε 
αλάζεζε θεξδήζεθε απφ ηνπο αηγππηηαθνχο νκίινπο ζην 
πιαίζην δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ 
παξειζφληα Οθηψβξην, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ, κεηαμχ 
άιισλ, ηζρπξνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη απφ ηελ Ηλδία 
θαη ηελ Σνπξθία. Σν ελ ιφγσ κεγάιν πδξνειεθηξηθφ 
θξάγκα θαη ε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο –πνπ ε θπ-
βέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ 1960- εθηηκάηαη πσο ζα δηαζέηνπλ παξαγσ-
γηθή δπλακηθφηεηα 2,1 GW. Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 
εθηηκάηαη πσο ζα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα κέζα ηνπ 2021, 
ελψ ε παξαγσγή ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2022. Ο φκηινο Arab Contractors κεηέρεη 
ζην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project κε κεξίδην 55%, ελψ ν 
φκηινο Elsewedy Electric κε κεξίδην 45%. Σα έξγα ρξε-
καηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο, ελψ, 
φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Elsewedy 
έρεη επίζεο εμαζθαιίζεη δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 
$500 εθαη. απφ ηελ εδξεχνπζα ζην Κάηξν African Export
-Import Bank (Afreximbank), ηφζν γηα ην σο άλσ, φζν 
θαη γηα άιια έξγα πνπ πινπνηεί ζε αθξηθαληθέο ρψξεο. 
Σελ ηειεηή ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο παξαθνινχζεζε ν 
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ Σαλ-
δαλία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε θηλεδηθφ φκηιν 
γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
22/12 ν αηγππηηαθφο Δζληθφο Οξγαληζκφο ηξαηησηηθήο 
Παξαγσγήο (National Organization for Military Produc-
tion) θαη ν κεγάινο θηλεδηθφο θξαηηθφο φκηινο China En-
ergy Engineering Corporation ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπ-
λεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ζεηξάο θαηαζθεπα-
ζηηθψλ έξγσλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη ππνδνκψλ. 
χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο Οξγαλη-
ζκφο αλακέλεηαη λα ζπλαζπηζζεί κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε κεγάισλ, 
εζληθήο εκβέιεηαο αλαπηπμηαθψλ projects, ελψ ζα κεξη-
κλήζεη επίζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έθδνζεο φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ αδεηψλ, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηε-
ρληθήο ππνζηήξημεο ζηνλ θηλεδηθφ φκηιν γηα ηελ πινπνίε-
ζε ησλ σο άλσ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Σν αλσηέξσ 
κλεκφλην πξνβιέπεη εμάιινπ ηελ απφζπαζε θιηκαθίνπ 
ηερληθψλ ηνπ αηγππηηαθνχ Οξγαληζκνχ ζηηο εγθαηαζηά-
ζεηο ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ, κε ζθνπφ ηελ εθεί εθπαίδεπζή 
ηνπο.     
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί «λαπαγίνπ» δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 
θηλεδηθφ φκηιν γηα ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Γε-
θεκβξίνπ φηη νη ζπλνκηιίεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 
κε ην κεγάιν θηλεδηθφ φκηιν China Fortune Land Devel-
opment (CFLD) γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε κεγάινπ επελδπ-
ηηθνχ ζρεδίνπ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θφζηνπο 
$20 δηζ., κε ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο ηελ πξνζερή 
εηθνζηπεληαεηία, έθζαζαλ εθ λένπ ζε αδηέμνδν, θαζψο, 
πάληνηε ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν, ε θηλεδηθή πιεπξά αμίσ-
ζε κεγαιχηεξν ηνπ αξρηθά ζπκθσλεζέληνο κεξίδην ζηα 
έζνδα απφ ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ ζρέδην. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα επηθαιέζηεθαλ 
ζρεηηθή δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηη-
θήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban De-
velopment – ACUD), ν νπνίνο αλέθεξε φηη ν θηλεδηθφο 
φκηινο επηδίσθε λα παξαδίδεη ην 33% ησλ εζφδσλ απφ ην 
επελδπηηθφ project ζηελ ACUD, έλαληη κεξηδίνπ 40% επί 
ησλ εζφδσλ, πνπ επηδίσθε απηή.  
εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο China Fortune Land Develop-
ment είρε πξνζηεζεί πξνο ην ηέινο ηνπ 2016 ζην ζρήκα 
επελδπηψλ / θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ απαζρν-
ινχληαη ζηα έξγα ηεο λέαο πξσηεχνπζαο θαη ησλ νδηθψλ 
ππνδνκψλ ηεο, ππνγξάθνληαο ηφηε πξνθαηαξθηηθή ζπκ-
θσλία γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε θαηαζθεπή 
θαη δηαρείξηζε ζεηξάο έξγσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο $20 δηζ. 
Δλ ηνχηνηο, ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ην θηλεδηθφ επελδπηηθφ 
ελδηαθέξνλ είρε απνζπξζεί, σο απνηέιεζκα θαη ηφηε δηα-
θσληψλ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κεηαηνπίδνληαο 
ην επελδπηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ βάξνο πινπνίεζεο 
ησλ έξγσλ ηεο λέαο πξσηεχνπζαο ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ 
ζε αηγππηηαθνχο νκίινπο. Σνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, 
ζην πεξηζψξην επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέ-
δξνπ θ. Al Sisi ζηελ Κίλα, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε λέα ζπκθσλία ηεο Αξρήο Νέσλ 
Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) θαη ηνπ κεγάινπ θηλεδη-
θνχ νκίινπ China Fortune Land Development (CFLD), 
γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη δηαρείξηζε ζεηξάο  
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έξγσλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, δηα ηεο νπνίαο ν θηλεδηθφο 
φκηινο ζα επαλεξρφηαλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ «παηθηψλ» 
ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο πφιεο.  
Μεξίδα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζρνιίαζε ζρε-
ηηθά φηη ην ελδερφκελν λέν «λαπάγην» ησλ ζπλνκηιηψλ 
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ηε CFLD αλακέλεηαη λα 
πξνθαιέζεη ζθεπηηθηζκφ ζε μέλνπο επελδπηέο αλαθνξηθά 
κε ηε θηιηθφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ππνδνρήο μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. 
Οξηζκέλα κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ εμάιινπ φηη ζε 
αδηέμνδν βξίζθνληαη θαη νη ζπλνκηιίεο ηεο Αηγχπηνπ κε 
ηελ Exim Bank of China, αλαθνξηθά κε ηελ νξηζηηθνπνί-
εζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ 
γξακκήο ειαθξνχ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πνπ ζα 
ζπλδέεη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα κε ηελ πεξηνρή 6th 
of October δπηηθά ηνπ Καΐξνπ, επελδπηηθνχ θφζηνπο $1,2 
δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ έξγν αλακέλεηαη λα πιν-
πνηεζεί απφ ηνπο θηλεδηθνχο νκίινπο AVIC International 
θαη China Railway Group.       
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Γελ αλακέλνληαη λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ειεθηξη-
ζκνχ σο ηνλ Ηνχιην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιε-
θηξηζκνχ θ. Shaker, έσο ηνλ Ηνχιην 2019 δελ πξέπεη λα 
αλακέλνληαη λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη λα 
πεξηθφςεη κέρξη ηφηε πεξαηηέξσ ηηο ζρεηηθέο επηδνηή-
ζεηο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Shaker, νη ζηαδηαθέο πεξηθνπέο 
ησλ επηδνηήζεσλ θαη νη ζπλαθφινπζεο απμήζεηο ησλ 
ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξφθεηηαη λα ζπλερη-
ζηνχλ έσο ηνλ Ηνχιην 2021, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηά-
γξακκα πνπ έρεη ζέζεη ε θπβέξλεζε. Καηά ηνλ θ. Shak-
er, δελ πθίζηαηαη άιιε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ζηνλ θιά-
δν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ήδε εθαξκνδφκελε απφ 
ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλά-
πηπμε θαη επέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, 
κε ηαπηφρξνλε εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ 
ζηελ ελέξγεηα.  
 
Έλαξμε δηάλνημεο 10νπ θξέαηνο ζην θνίηαζκα θ/α 
Zohr ηνλ Ηαλνπάξην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν ηηαιηθφο 
ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ πξνηίζεηαη λα μεθηλήζεη ηε δηά-
λνημε ηνπ δέθαηνπ θξέαηνο γηα ηελ άληιεζε θπζηθνχ 
αεξίνπ απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr, ηνλ Ηαλνπάξην 
2019. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην θφζηνο 
δηάλνημεο ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο εθηηκάηαη ζε $300 εθαη., 
κε εθηηκψκελε αξρηθή πνζφηεηα παξαγσγήο ζηα 200 ε-
θαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο, ελψ φηαλ νινθιεξσζεί ε 
δηάλνημή ηνπ, πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί, φπσο θαη ην πξφ-
ζθαηα νινθιεξσζέλ έλαην θξέαξ, κε ηελ έθηε κνλάδα 
θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Zohr, εκεξήζηαο δπλα-
κηθφηεηαο 400 εθαη. θ.π., ε νπνία ζα είλαη έηνηκε λα ιεη-
ηνπξγήζεη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019.   
 
 
 

Απμάλνληαη νη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε κνλά-
δα επεμεξγαζίαο ζην Idku 
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Γεθεκβξίνπ, 
ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) 
αλαθνίλσζε φηη απμήζεθαλ νη πνζφηεηεο ηνπ εμαγφκελνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηεο 
Royal Dutch Shell ζηελ πεξηνρή Idku, ζε πεξίπνπ 500 
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 300 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο 
θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ-Οθησβξίνπ 2018. χκθσλα κε 
ηνλ θιαδηθφ Σχπν, νιφθιεξε ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξί-
νπ απφ ηα θνηηάζκαηα Burullus θαη Rashid δηνρεηεχεηαη 
ηψξα πξνο εμαγσγή ζηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku. 
Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν κεγάινο 
πεηξειατθφο φκηινο Shell ζπκθψλεζε κε ην αηγππηηαθφ 
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ηελ αχμεζε ησλ εμαγφκελσλ πν-
ζνηήησλ απφ ηε κνλάδα ζην Idku, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θάζεο “9B” ηνπ ππεξάθηη-
νπ θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή Burullus ηνπ Γπηηθνχ Γέι-
ηα, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ν 
φκηινο Shell είρε δηαθφςεη επί δηεηία ηηο εξγαζίεο αλά-
πηπμεο θνηηαζκάησλ ζηελ Αίγππην θαζψο θαη εμαγσγήο 
αεξίνπ απφ ηε κνλάδα ηνπ Idku, σο αληίδξαζε ζηηο πςε-
ιέο εθθξεκείο νθεηιέο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο 
απηφλ. 
 
Ο βξεηαληθφο φκηινο BP αγνξάδεη κεξίδην 25% απφ 
ην θνίηαζκα Noor 
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα πνπ βαζίζηεθαλ ζε 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ 
ENI, ν βξεηαληθφο πνιπεζληθφο πεηξειατθφο φκηινο Brit-
ish Petroleum (BP) αγφξαζε κεξίδην 25% ζην θνίηαζκα 
Noor ζηα αλνηθηά βνξείσο ηνπ ηλά. Σν ελ ιφγσ θνίηα-
ζκα βξίζθεηαη ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο Shorouk ζηε 
Μεζφγεην, γεηηνληθά ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζε 
απφζηαζε πεξίπνπ 50 ρικ. απφ ηηο αθηέο ηνπ Βνξείνπ 
ηλά.  
Σαπηφρξνλα, ν θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν ε ENI 
έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνθεηκέ-
λνπ λα εθρσξήζεη κεξίδην 20% ηνπ θνηηάζκαηνο Noor 
ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Petroleum Company - 
ζπγαηξηθφ ηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ ηνπ Abu 
Dhabi, Mubadala Investment Company- ζε ζπλέρεηα ηεο 
ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ δχν πιεπξψλ, πνπ ππεγξάθε 
ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην.  
χκθσλα κε ηνλ φκηιν ENI, «νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο ε-
κπίπηνπλ ζην πιαίζην κίαο γεληθφηεξεο επζπγξάκκηζεο 
κε ηελ BP ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ελδπλακψλνπλ 
πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία ηεο ENI κε ηνλ εκηξαηηλφ 
φκηιν Mubadala ζηελ Αίγππην». Με ηα ζεκεξηλά δεδν-
κέλα, ε ENI δηαζέηεη κεξίδην 40% ηνπ θνηηάζκαηνο 
Noor, αθνινπζνχκελε απφ ηνπο νκίινπο BP θαη Muba-
dala Petroleum πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα 25% θαη 20% α-
ληίζηνηρα, ελψ κεξίδην 15% θαηέρεη ν αηγππηηαθφο 
φκηινο Tharwa Petroleum. 
  
ηηο αξρέο ηνπ 2019 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε 
θάζε ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζεο κε ην νπδάλ 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιε-
θηξηζκνχ θ. Shaker, εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019 αλακέ-
λεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ 
ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – νπδάλ, εθηηκψκε- 
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λνπ θφζηνπο $60-70 εθαη. Καηά ηνλ θ. Shaker, κε ηε 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο, νη δχν ρψξεο ζα 
αληαιιάζζνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο 200 έσο 300 
MW, ελψ αθνχ νινθιεξσζεί θαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ 
έξγνπ, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 φπσο πξνζ-
δνθάηαη, ε ηζρχο ηεο αληαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο ελέξ-
γεηαο ζα αλέβεη ζε έσο 600 MW. 
Όπσο δήισζε επίζεο ν θ. Shaker, ην κεγάιν έξγν δηα-
ζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Αηγχπηνπ – . Αξα-
βίαο, πξνυπνινγηζκνχ $1,6 δηζ. θαη κεηαθνξηθήο δπλα-
κηθφηεηαο ηζρχνο 3.000 MW, ζα θαηαζηεί κεξηθψο ιεη-
ηνπξγηθφ ην επηέκβξην 2021. Καηά ηνλ θ. Shaker, νη 
δηαγσληζκνί ηνπ έξγνπ εμειίζζνληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ 
πιένλ ξπζκφ, σζηφζν εθθξεκνχλ αθφκε νη ζρεηηθέο αλα-
ζέζεηο.  
 
Αλακελφκελεο μέλεο επελδχζεηο ζηνλ πεηξειατθφ ην-
κέα $11 δηζ. ην έηνο 2018/19 
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ θιαδη-
θνχ Σχπνπ, ην χςνο ησλ αλακελφκελσλ επελδχζεσλ απφ 
δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο ζε επελδπηηθά έξγα 
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο 
2018/19 εθηηκάηαη ζε $11 δηζ., έλαληη $10 δηζ. θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο. Καηά ηηο σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ε 
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ νκί-
ισλ έξρεηαη ελ κέξεη σο «θπζηθή» ζπλέπεηα ηεο απνπιε-
ξσκήο εθθξεκψλ νθεηιψλ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο, 
ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ $5,1 δηζ. πξνο ηνπο μέλνπο 
νκίινπο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ 
αηγππηηαθφ θιάδν πεηξειαίνπ / αεξίνπ αλακέλεηαη λα 
δηνρεηεπζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ γη-
γαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξά-
θηησλ θνηηαζκάησλ βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαζψο 
θαη ζηελ έλαξμε παξαγσγήο απφ ην θνίηαζκα “9B” ηνπ 
Γπηηθνχ Γέιηα. εκεηψλεηαη φηη ηα σο άλσ επελδπηηθά 
έξγα ησλ θιάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα πξν-
ζζέζνπλ ζπλδπαζκέλε εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφ-
ηεηα 800 εθαη. θ.π. αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο 
Αηγχπηνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα 
πξνθεξπρζεί ν πξψηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα έξεπλα 
θαη αμηνπνίεζε 10 θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
Δξπζξά Θάιαζζα. 
 
Σηκή $4 αλά BTU πιεξψλεη ε EGPC γηα ην θπζηθφ 
αέξην ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή 
εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαηαβάιιεη αληίηηκν πεξί-
πνπ $4 αλά εθαηνκκχξην βξεηαληθψλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ 
(BTU) γηα ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ θνηηάζκα-
ηνο Zohr, ην νπνίν αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ν ηηαιη-
θφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ. χκθσλα κε θιαδηθέο πε-
γέο, ε κείσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ έρεη 
επηθέξεη κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ ΔΝΗ επί ηνπ 
αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην θνίηαζκα Zohr, πξνο 
φθεινο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην θνίηαζκα 
Zohr πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ ζπ-
λαξηάηαη κε ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, κε ην 

ειάρηζην χςνο ηεο ζηα $4 δηζ. αλά εθαηνκκχξην BTUs 
θαη ην κέγηζην ζηα $5,88 αλά εθαηνκκχξην BTUs. Ζ 
ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο ENI 
πξνβιέπεη ηελ εμ νινθιήξνπ δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ 
απφ ην Zohr θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαη ηε 
δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ κφλνλ εθ’ φζνλ ππάξμεη κεησ-
κέλε δήηεζε ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ απνξξφθεζή ηνπ 
εγρσξίσο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν 
Πεηξειαίνπ. 
 
πκθσλία Egyptian Electricity Transmission Compa-
ny κε φκηιν ΑΠΔ Lekela 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, 
ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο, Egyptian Electricity Transmission Company 
(EETC), θαη ν δηεζλήο φκηινο Lekela πνπ έρεη έδξα ην 
Λνλδίλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζε αθξηθαληθέο ρψξεο, ππέγξαςαλ ζπκ-
θσλία γηα ηελ αγνξά απφ ηελ πξψηε ηεο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην πξνο θαηαζθεπή αηνιη-
θφ πάξθν ζηνλ Κφιπν νπέδ, ζηελ πεξηνρή Ras Gharib, 
ειεθηξνπαξαγσγηθήο ηζρχνο 250 MW, πνπ έρεη αλαιάβεη 
λα πινπνηήζεη ν φκηινο Lekela. εκεηψλεηαη φηη ε θαηα-
ζθεπή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ζρήκαηνο 
“Build-Operate-Own” (BOO). χκθσλα κε νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο Lekela έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκα-
ηνδνηήζεηο χςνπο $245 εθαη. απφ δηεζλή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ρξεκαην-
δνηηθά θνλδχιηα χςνπο $82 εθαη. απφ ηελ International 
Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο Σξά-
πεδαο, $81 εθαη. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπ-
γθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θαη $82 εθαη. απφ ηνλ 
ακεξηθαληθφ νξγαληζκφ αζθάιηζεο επελδπηηθψλ πηζηψ-
ζεσλ (OPIC). Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφ-
ζηνο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ αλέξρεηαη ζε $370 εθαη.   ε-
κεηψλεηαη φηη ν ελεξγεηαθφο φκηινο Lekela δξαζηεξην-
πνηείηαη κε επηηπρία ζε πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ 
θαζαξήο ελέξγεηαο ζε ζεηξά αθξηθαληθψλ ρσξψλ.   
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
«Απειεπζέξσζε» ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιί-
ξαο γηα κε βαζηθά αγαζά 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην Γεθέκ-
βξην 2018, ελψ ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην 
δνιιάξην ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζην επίπεδν ησλ 16 
ιηξψλ αλά δνιιάξην φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ 
αγαζψλ θαη αγαζψλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξψ-
ησλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ, ελψ αληηζέησο, ζα 
«απειεπζεξσζεί» ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο 
ην δνιιάξην, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγα-
ζψλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ επίζεκε, θπκαηλφκελε 
ηζνηηκία, φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε 
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE). Καηά ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηα κε βαζηθά αγαζά πεξηιακ-
βάλνληαη ηφζν νξηζκέλα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη πνιπ-
ηειείαο φπσο ην ραβηάξη, νη γαξίδεο, νη αζηαθνί, ηα δηα-
θνζκεηηθά ςάξηα, ηα αιθννινχρα πνηά, νη δσνηξνθέο 
γηα θαηνηθίδηα, ηα θαιιπληηθά, ηα πξντφληα θαπλνχ, νη 
θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, νη Ζ/Τ, ηα άλζε, φζν θαη 
πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ελψ πθίζηαηαη εγρψξηα παξα-
γσγή, φπσο ππνδήκαηα, έπηπια θαη νρήκαηα. Ζ άλνδνο  
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ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ησλ κε βαζηθψλ αγαζψλ πη-
ζηεχεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο επηβάξπλζήο 
ηνπο κε εηδηθνχο θφξνπο επί ηεο αμίαο ηνπο, θπξίσο κε 
ΦΠΑ. χκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ην πηζαλφηεξν 
ζελάξην πξνβιέπεη φηη νη ηηκέο ησλ πιεηηφκελσλ απφ ην 
κέηξν κε βαζηθψλ αγαζψλ ζα απμεζνχλ θαηά πνζνζηφ 
κεηαμχ 3% θαη 10%, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ 
εθ λένπ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία.  
εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαζηέξσζε ηε 
κεησκέλε πξνθαζνξηζκέλε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην 
δνιιάξην φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ 
κε ηα ηεισλεία ζηηο αξρέο ηνπ 2017, ζε ζπλέρεηα ηεο  
απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην 
Ννέκβξην 2016, ελψ ηε δηαηήξεζε ζηαζεξή γηα πάλσ απφ 
έλα έηνο –απφ ην επηέκβξην 2017 έσο ην Ννέκβξην 
2018- ζην επίπεδν ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην.   
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπκθψλεζε λα 
ζπκπεξηιάβεη ηφζν ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 
ηα εμαξηήκαηά ηνπο, φζν θαη νξηζκέλεο πξψηεο χιεο γηα 
ηε βηνκεραλία απνξξππαληηθψλ, ζηνλ θαηάινγν ησλ βα-
ζηθψλ αγαζψλ, γηα ηα νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζηα-
ζεξή ηεισλεηαθή ηζνηηκία ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην. 
 
Ζ αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ ελαληίνλ ηεο    
Apple 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηη-
αθή Αξρή Αληαγσληζκνχ (Egyptian Competition Author-
ity) ζηξάθεθε πνιχ πξφζθαηα ελαληίνλ ηνπ κεγάινπ α-
κεξηθαληθνχ νκίινπ Apple, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη θαηα-
ζηξαηεγεί ηνπο φξνπο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζηελ αηγπ-
πηηαθή αγνξά, φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ησλ θηλεηψλ ηε-
ιεθψλσλ. πγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή Αξρή ηζρπξίδεηαη 
φηη ε Apple εκπνδίδεη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δηαλνκείο 
ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξην-
ρή Β. Αθξηθήο & Μ. Αλαηνιήο απφ ην λα πσινχλ θηλε-
ηέο ζπζθεπέο Apple ζε δηαλνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχ-
ληαη εληφο Αηγχπηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ηερλεηή δηφ-
γθσζε ησλ ηηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, βιάπηνληαο 
ηα ζπκθέξνληα ησλ Αηγππηίσλ θαηαλαισηψλ. εκεηψλε-
ηαη φηη ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηξέθεηαη γηα 
δεχηεξε θνξά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά κεγά-
ισλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, δεδνκέλνπ 
φηη λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 είρε αλαγγείιεη ηελ 
πιήξε αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ζπγρψλεπζεο ησλ δχν 
κεγάισλ δηεζλψλ δηθηχσλ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, Uber θαη Careem.    
 
Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 180.000 ηφλνπο ξσζηθνχ θαη 
ξνπκαληθνχ ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα 
Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 
(GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσ-
ληζκνχ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 180.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ 
πξνο παξάδνζε κεηαμχ 1 θαη 10 Φεβξνπαξίνπ 2019. Ζ 
GASC πξνκεζεχηεθε 60.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ ηε 
Ρνπκαλία, θαζψο θαη 120.000 ηφλνπο απφ ηε Ρσζία. Ζ 
ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή πξνήιζε απφ ηε Ρνπκα-
λία θαη ήηαλ ζηα $241,26 αλά ηφλν. 

Δπί ηεο αξρήο έγθξηζε λνκνζρεδίσλ γηα πάηαμε κνλν-
πσιίσλ απφ ην θνηλνβνχιην 
ηηο 16/12 ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε επί ηεο 
αξρήο ηξνπνπνηήζεηο ζε δχν λνκνζεζίεο, πνπ ξπζκίδνπλ, 
ε κελ πξψηε ην πιαίζην θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ε δε δεχ-
ηεξε ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξφιεςε 
κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηη-
θήο πξνζπάζεηαο γηα απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαη-
ζίνπ θαη ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο παξαβά-
ηεο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηειη-
θή έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ αλαβιήζεθε γηα επφκε-
λε ζπλεδξίαζε, δεδνκέλνπ φηη ζηηο 16/12 δελ επεηεχρζε 
ε απαηηνχκελε απαξηία ζην θνηλνβνχιην. Καηά ηα δεκν-
ζηεχκαηα, νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 
θαηά ησλ κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ ζηνρεχνπλ λα πεξη-
νξίζνπλ ηηο αιφγηζηεο απμήζεηο ηηκψλ ζηελ εγρψξηα αγν-
ξά, ηδηαίηεξα ζηα βαζηθά αγαζά. Όπσο αλέθεξε ν νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, νη επηηξνπέο νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ / 
ζπληαγκαηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιί-
νπ έρνπλ επηζεκάλεη ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπο φηη ε 
απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηη-
κίαο ηεο ιίξαο θαη ε εμάιεηςε κεγάινπ κέξνπο ησλ θξα-
ηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ 
χδξεπζε, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ 
κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ 
ησλ αγαζψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 
 
ηα $1,3 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην 
δεθάκελν 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέ-
ζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ ελδχκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ 
θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δεθάκελνπ 2018 αλήι-
ζαλ ζε $1,3 δηζ., έλαληη $1,2 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε 
πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 8%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, 
νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ 
απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπ-
κάησλ- απμήζεθαλ ζε $646 εθαη. ην πξψην δεθάκελν 
2018, έλαληη $601 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 
πέξζη, παξνπζηάδνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 7,5%. Α-
ληίζηνηρα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 
11% θαη έθζαζαλ ηα $444 εθαη. ην δεθάκελν 2018, 
έλαληη $399 εθαη. ην δεθάκελν 2017. Οη εμαγσγέο ελδπ-
κάησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο κεηψζεθαλ θαηά 20% ην 
δεθάκελν 2018, αλεξρφκελεο ζε $51 εθαη., έλαληη εμα-
γσγψλ $64 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
Σέινο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηνλ π-
πφινηπν θφζκν απμήζεθαλ θαηά 16,5% ην δεθάκελν 
2018, αλεξρφκελεο ζε $162 εθαη., έλαληη $139 εθαη. ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017. 
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ηα $3 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην 
επηέκβξην  
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηη-
αθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κεηψζεθε θαηά 10,2% ζε 
εηήζηα βάζε ην επηέκβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $3 δηζ., 
έλαληη $3,35 δηζ. ην επηέκβξην 2017. Καηά ηελ CAP-
MAS, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 
21,7% ζε εηήζηα βάζε ην επηέκβξην 2018 ζηα $2,32 
δηζ. (έλαληη $1,9 δηζ. ην επηέκβξην 2017), κε απμήζεηο 
ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+36%), εηνί-
κσλ ελδπκάησλ (+39,5%), ιηπαζκάησλ (+55,6%) θαη 
πιαζηηθψλ ζε αξρηθέο κνξθέο (+12,9%). Αληίζηνηρα, νη 
εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 1,4% ζε εηήζηα βάζε ην ε-
πηέκβξην 2018 ζηα $5,32 δηζ. (έλαληη $5,25 δηζ. ην ε-
πηέκβξην 2017), κε απμήζεηο ζηηο εηζαγσγέο θαξκαθεπηη-
θψλ πξντφλησλ (+11,4%), ζφγηαο (+16,5%), αληαιιαθηη-
θψλ νρεκάησλ (+20,5%) θαη κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ ηνπο (+14,5%). 
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
Ζ Dubai Ports πξφθεηηαη λα εμαγνξάζεη ην 49% ηεο 
Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκ-
βξίνπ, ν εκηξαηηλφο φκηινο Dubai Ports World πξφθεηηαη 
πνιχ ζχληνκα λα ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηε δηνίθεζε 
ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, 
κε ζθνπφ ηελ αγνξά κεξηδίνπ 49% ησλ αλαπηπμηαθψλ 
έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε απηήλ. Όπσο κάιηζηα δήισ-
ζε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν εκηξαηηλφο 
φκηινο πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη έξγα ζηε βνξεηνδπηηθή 
πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ νπέδ. Όπσο εμάιινπ δήισζε ν 
επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, λαχαξ-
ρνο ε.α. Mohab Mamish, νη επελδχζεηο ηεο Dubai Ports 
είλαη ελδεηθηηθέο ηεο επηηπρίαο ησλ πξνζπαζεηψλ αλά-
πηπμεο ηεο νηθνλνκηθνχ δηαδξφκνπ ηνπ νπέδ. Όπσο 
αλαθέξνπλ εηδηθνί ηνπ θιάδνπ κεηαθνξψλ, ε ζπκθσλία 
ηεο Dubai Ports κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε εληάζζε-
ηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ 
λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο 
αθξηθαληθνχο ιηκέλεο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Dubai 
Ports δηαρεηξίδεηαη ήδε ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ 
πεξηνρή ηνπ νπέδ θαη δηελεξγεί επελδχζεηο γηα ηελ επέ-
θηαζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπ.  
 
Δγθαηλίαζε γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ 
Kia Sorento ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηα 
πξφζθαηα εγθαίληα ηεο πξψηεο ζηελ Αίγππην γξακκήο 
ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ ηνπ κεγά-
ινπ θνξεαηηθνχ νκίινπ Kia, κε ηελ επσλπκία Sorento, ν 
Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar δήισζε 
φηη ε θπβέξλεζε δηαζέηεη θηιφδνμν πξφγξακκα γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο εγρψξηα απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη 
ησλ ηξνθνδνηξηψλ απηήο βηνκεραληψλ. Καηά ηνλ θ. Nas-
sar, «ε Αίγππηνο πξνζθέξεη γελλαηφδσξα επελδπηηθά 
θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ηνπο κεγαιχηε-
ξνπο παίθηεο ηεο δηεζλνχο βηνκεραλίαο νρεκάησλ ζηελ 
αηγππηηαθή αγνξά, ψζηε λα επσθειεζνχλ θαη απφ ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ νη πνιιαπιέο δη-
εζλείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε  

Αίγππηνο –δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκθσλία 
ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.- δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε δηείζδπζή 
ηνπο ζε πξφζζεηεο κεγάιεο αγνξέο». 
 
Απφθαζε γηα ζχζηαζε ειεχζεξεο βηνκεραληθήο δψ-
λεο ζηελ πεξηνρή Badr City 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 5/12 
ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέδσζε απφθαζε γηα ηε 
ζχζηαζε ειεχζεξεο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Badr City, 
ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ζε έθηαζε 429 feddans, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη βηνκεραληθέο κνλάδεο κε έκθαζε 
ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο (παξαγσγή λεκάησλ 
θαη ηλψλ, πθαζκάησλ θαη εηνίκσλ ελδπκάησλ), αιιά θαη 
κνλάδεο παξαγσγήο επίπισλ, εηδψλ απφ ραξηί θαη εμαξ-
ηεκάησλ. 
 
Αλακφξθσζε ηεο αηγππηηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ 
θιάδν εμνξχμεσλ 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη θαηά ηελ παξνχζα 
πεξίνδν ζε θάζε αλακφξθσζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέ-
πεη ηηο εμνξχμεηο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ 
πεξηβάιινλ θαηάιιειν λα πξνζειθχζεη λέεο επελδχζεηο 
ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ν ελ ιφγσ αηγππηηαθφο θιάδνο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε έρεη απνζηείιεη –πξν κεξη-
θψλ εβδνκάδσλ- ζην θνηλνβνχιην, θείκελν κε ηξνπν-
πνηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ηηο εμνξχμεηο, 
ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην έηνο 2014, ζε αληηθαηά-
ζηαζε παιαηφηεξεο λνκνζεζίαο ηνπ 1956. Όπσο έρνπλ 
ζεκεηψζεη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη θιαδηθέο 
πεγέο, ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ έρεη θα-
ηνξζψζεη, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνζδνθίεο ηνπ 
αηγππηηαθνχ θξάηνπο, λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο ζηνλ 
θιάδν αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ νξπ-
θηψλ.  
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ ν 
Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ & Οξπθηψλ Πφξσλ θ. 
El-Molla, νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 2014 
έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα θαη ησλ επελδπηψλ ζηνλ εγρψξην θιάδν εμνξχ-
μεσλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε εμνξπθηηθή εηαηξεία Cen-
tamin, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην κεγάιν ρξπζνξπρείν Sukari 
ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν), ελψ ζηνρεχνπλ ζην λα ιεηηνπξ-
γήζνπλ απμεηηθά ησλ εζφδσλ απφ ηελ εμνξπθηηθή δξα-
ζηεξηφηεηα θαη λα επηηχρνπλ ηζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή 
απηψλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ. 
Όπσο ζεκεηψλεη ν θιαδηθφο Σχπνο, κέρξη ζήκεξα ην 
αηγππηηαθφ θξάηνο εθαξκφδεη –εζθαικέλα θαηά παξαηε-
ξεηέο- γηα ηηο εμνξπθηηθέο εηαηξείεο πνιηηηθή ζρεκαηη-
ζκνχ θνηλνπξαμηψλ κε ην θξάηνο θαη δηακνηξαζκνχ πα-
ξαγσγήο θαη εζφδσλ (“production-sharing”), αλάινγε κε 
εθείλε ησλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη 
νη δχν ελ ιφγσ θιάδνη δηαθέξνπλ ξηδηθά κεηαμχ ηνπο, 
θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνξηζκέλε -ή ακθίβνιε- 
δπλαηφηεηα απφζβεζεο ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ ζηηο 
νπνίεο πξνβαίλνπλ νη εμνξπθηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 
νξπθηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζηνλ θιάδν 
εμνξχμεσο πδξνγνλαλζξάθσλ.  
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Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εμνξπθηηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ 
εηζεγεζεί νη εθπξφζσπνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πεξηιακ-
βάλνληαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηθαησκάησλ επί ηεο 
γεο απφ ηηο εηαηξείεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ιά-
βεη άδεηα έξεπλαο, θαζψο θαη ε πιεξσκή πξνο ην θξάηνο 
δηθαησκάησλ royalties έλαληη ηεο ρξήζεο ηεο γεο, αιιά 
θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ησλ 
εηαηξεηψλ. 
 
Δθθίλεζε αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ γαηψλ ζηελ Οηθν-
λνκηθή Εψλε νπέδ 
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 
(MENA), ηνλ Ηαλνπάξην 2019 ν κεγάινο αηγππηηαθφο 
θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο αμηνπνίεζεο γαηψλ βηνκεραλη-
θψλ ρξήζεσλ, Polaris Parks, πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη έξγα 
δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο έθηαζεο 1,1 εθαη. ηεηξ. 
κέηξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Ζ 
ελ ιφγσ έθηαζε αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε θάζε κεγά-
ινπ έξγνπ αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ γαηψλ ζηελ Οηθνλν-
κηθή Εψλε ηνπ νπέδ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 5,5 εθαη. ηεηξ. 
κέηξσλ. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Po-
laris, θ. Shaira, ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα γηα 
ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ έξγσλ αλάπηπμεο έρεη ρξν-
ληθφ νξίδνληα ηξηεηίαο. Δπηπιένλ, ν θ. Shaira επηζήκαλε 
φηη ε Polaris αλακέλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2019 λα εμαζθα-
ιίζεη ηε ιήςε άδεηαο απφ ηελ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλά-
πηπμεο (IDA) γηα έξγα αλάπηπμεο αθφκε 1,4 εθαη. ηεηξ. 
κέηξσλ βηνκεραληθψλ γαηψλ ζηελ πεξηνρή Sadat City, κε 
πξννπηηθή απηά λα νινθιεξσζνχλ εληφο πεξηφδνπ δηεηί-
αο. 
 
5ν εηήζην εζληθφ ζπλέδξην γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκε-
ραλία 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πέκπην 
εηήζην εζληθφ ζπλέδξην ηεο αηγππηηαθήο απηνθηλεηνβην-
κεραλίαο, ππφ ην ζχλζεκα «New path for the Egyptian 
automotive sector”. Σν ζπλέδξην εγθαηλίαζαλ νη Τπνπξ-
γνί Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη Γεκνζίσλ 
Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, νη νπνίνη ζπλφςηζαλ θαη’ αξράο 
ηηο πξνφδνπο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί φζνλ αθνξά ηελ 
αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ελψ αλέ-
ιπζαλ επίζεο ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πξν-
ζέιθπζε μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πξνθεηκέλνπ λα 
επελδχζνπλ ζηελ αηγππηηαθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξαγσγή λέαο ηερλνινγίαο, ειε-
θηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ. Ο θ. Nassar αλαθέξζεθε ζηε 
ζπλεπή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε κε ζηφρν 
ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ αη-
γππηηαθφ θιάδν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πξνζπαζψληαο 
-με αρκετή επιτστία- να μετατοπίσει το βάρος από την 
απιή ζπλαξκνιφγεζε, ζηελ παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ 
νρεκάησλ. Καηά ηνλ θ. Nassar, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ζή-
κεξα πεξίπνπ 10 απηνθηλεηνβηνκεραλίεο νη νπνίεο είλαη 
θαζ’ φια έηνηκεο -απφ απφςεσο πνηφηεηαο θαη ηηκψλ- λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ εμαγσγηθά, σζηφζν θεληξηθφ πξφ-
βιεκα ηνπ θιάδνπ παξακέλεη ε θαηψηεξε ηνπ επηζπκε-
ηνχ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, ηφζν ζηνλ ππνθιάδν πα-
ξαγσγήο, φζν θαη ζε εθείλνλ ζπλαξκνιφγεζεο, θάηη πνπ 
επηρεηξεί λα επηιχζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο, δηα ηεο πνιη-
ηηθήο ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε 
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο επελδπηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
παιαηάο θξαηηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Al-Nasr Auto-
mobile Company, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ησλ 
εγρψξησλ εμαξηεκάησλ ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ 
θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 
παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο. Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν Τ-
πνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik ζην πιαίζην 
ηνπ ζπλεδξίνπ, «ε Αίγππηνο απνηειεί αμηφινγε, δηεζλνχο 
–ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ρσξψλ Αθξηθήο 
θαη Μ. Αλαηνιήο- εκβέιεηαο πιαηθφξκα παξαγσγήο θαη 
εκπνξίαο απηνθηλήησλ, κε αξθεηά ζεκαληηθφ κέγεζνο 
εγρψξηαο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα θεληξίδεη ην 
ελδηαθέξνλ αξθεηψλ κεγάισλ μέλσλ νκίισλ ηνπ θιά-
δνπ, νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ην ελδερφκελν λα δξαζηεξην-
πνηεζνχλ επελδπηηθά ζηε ρψξα, είηε δεκηνπξγψληαο λέεο 
παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή επελδχνληαο ζε εθζπγ-
ρξνληζκφ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 
Al-Nasr.  
 
πκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο δάρα-
ξεο ζηελ Άλσ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ε-
πελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital Holding, ζπγαηξηθή 
ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ 
National Bank of Egypt (NBE), θαηέιεμε ζε ζπκθσλία 
κε ηνπο εκηξαηηλνχο νκίινπο Al Ghurair θαη Murban, κε 
ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο 
παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια, 
ζηελ πεξηνρή ηεο Minya ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθήο 
επελδπηηθήο αμίαο $1 δηζ. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηε 
ζπκθσλία, ν φκηινο Al Ahly ζα δηαζέηεη κεξίδην 30% 
ζην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, ελψ νη δχν εκηξαηηλνί 
φκηινη ζα δηαζέηνπλ ζπλδπαζκέλν κεξίδην 70%. Σν ε-
πελδπηηθφ project, πνπ είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί ηνλ Ηα-
λνπάξην 2018, πξνβιέπεη ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο 
έθηαζεο 181 ρηι. feddans γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπη-
ισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεγάιεο βηνκεραληθήο 
κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπ-
λακηθφηεηαο 1 εθαη. ηφλσλ, επελδπηηθνχ θφζηνπο $400 
εθαη. Υξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη 
ην έηνο 2020. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
φκηινο Al Ahly πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη επίζεο ρξε-
καηνδνηήζεηο θαη πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $700 ε-
θαη. απφ δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 
ηδξχκαηα. 
 
Δγθαηλίαζε «εζληθνχ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζεξκνθε-
πίσλ» απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
22/12 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ην 
«εζληθφ ζρέδην δεκηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ» ζηελ πεξηνρή 
ηεο 10th of Ramadan City ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα 
ηνπ Καΐξνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Sharqiya. Σν ελ ιφγσ 
κεγάιν αλαπηπμηαθφ έξγν ζηξαηεγηθήο εζληθήο ζεκαζί-
αο, πινπνηείηαη απφ ηνπο νκίινπο National Company for 
Protective Cultivations θαη National Service Projects Or-
ganisation, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θαη 
ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή 7.100 γεσξγηθψλ ζεξκνθε-
πίσλ ζε έθηαζε 34.000 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. 
κέηξα). Καηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, ν Πξφεδξνο Al 
Sisi αλαθνίλσζε επίζεο ηε δεκηνπξγία ηεο κεγαιχηεξεο  

 Δ Λ Ι Γ Α  1 7  



 

 

 
Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο   2 0 1 8  

 

παγθνζκίσο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ θαιιηέξ-
γεηα ρνπξκάδσλ ζηελ πεξηνρή, κε ζηφρν ηε θχηεπζε 2,5 
εθαη. θνηλίθσλ ζε έθηαζε πεξίπνπ 162 εθαη. ηεηξ. κέ-
ηξσλ.  
  
Έλαξμε πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ θιάδν 
πεηξνρεκηθψλ 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τ-
πνπξγείν Πεηξειαίνπ μεθίλεζε πξφζθαηα ηελ πινπνίεζε 
ηεζζάξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο θιάδνπο δηχιηζεο 
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ, ζπλν-
ιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $1,5 δηζ., κε ζθνπφ ηελ αχ-
μεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πξνο 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. χκθσλα 
κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξε-
ιαίνπ θ. El-Molla πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζηα αλσηέξσ projects πεξηιακβάλνληαη εθείλν θαηα-
ζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο πξντφλησλ κεζαλφιεο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ηεο Γακηέηηεο (επελδπηηθφ θφζηνο: 
πεξίπνπ $60 εθαη.), θαζψο επίζεο απηφ δεκηνπξγίαο βην-
κεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο θανπηζνχθ απφ πνιπ-
βνπηαδηέλην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Egyptian Ethylene 
and Derivatives Company ζηελ Αιεμάλδξεηα (επελδπηηθφ 
θφζηνο: πεξίπνπ $105 εθαη.), εθείλν ηεο επέθηαζεο ηεο 
δπλακηθφηεηαο ηνπ πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Sidi 
Kerir Petrochemicals ζηελ Αιεμάλδξεηα –δηα ηεο πξν-
ζζήθεο δχν λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο πξνππιελίνπ θαη 
πνιππξνππιελίνπ (επελδπηηθφ θφζηνο: πεξίπνπ $1,2 
δηζ.), θαη ηέινο, απηά δεκηνπξγίαο κνλάδαο παξαγσγήο 
ηλνζαλίδσλ (fiberboard) κεζαίαο ππθλφηεηαο (MDF) 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Kafr El-Sheikh θαη θαηαζθεπήο λέαο 
εμαγσγηθήο απνβάζξαο γηα νπξία θαη ακκσλία ζην ιηκάλη 
ηεο Γακηέηηεο (ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο: $180 ε-
θαη.). 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
πδεηήζεηο Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ κε αληηπξνζσ-
πεία ηεο EBRD 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 
4/12 ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. Arafat ζπλα-
ληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο ηξάπεδαο 
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε ζθνπφ ηε 
δηεπζέηεζε ιεπηνκεξεηψλ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο 
ζε ζεηξά επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Σξά-
πεδα ζηε ρψξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθείλν ηεο αλαβάζ-
κηζεο ηεο πξψηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, χςνπο 
θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ €205 ε-
θαη. πδεηήζεθαλ επίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 
EBRD ηφζν ηεο πξνκήζεηαο 6 λέσλ ζπξκψλ γηα ηε δεχ-
ηεξε γξακκή ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, φζν θαη ηεο εθπφλεζεο 
ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Abu Qir ζηελ πεξηνρή ηεο Α-
ιεμάλδξεηαο, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αλαθαίληζεο ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Αηγχπηνπ, κε θνλδχιηα 
χςνπο €950.000.    
 

 
 
 

ηα $506,1 εθαη. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ηνλ 
Οθηψβξην 
χκθσλα κε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε αξρψλ Γεθεκβξί-
νπ, ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα νπέδ θαηά ην κήλα Ο-
θηψβξην αλήιζαλ ζε $506,1 εθαη., απμεκέλα θαηά 
7,75% ζε εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθα-
ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 
(CAPMAS), ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απφ ηε Γηψ-
ξπγα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηάκελνπ 2018 α-
λήιζε ζε EGP67,5 δηζ. (πεξίπνπ $3,78 δηζ.), κε ηα πςε-
ιφηεξα κεληαία επίπεδα εζφδσλ λα έρνπλ ζεκεησζεί ην 
Μάην θαη ηνλ Αχγνπζην. 
 
χκβαζε κε θηλεδηθφ φκηιν γηα ηελ πξνκήζεηα 22 ζη-
δεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 
αξρέο Γεθεκβξίνπ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ππέγξαςε 
ζχκβαζε κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν CRCC, κε ζθνπφ ηελ 
θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε 22 ζηδεξνδξνκη-
θψλ ζπξκψλ νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχλ ηελ ππφ θαηα-
ζθεπή γξακκή 10th of Ramadan City – Νέαο Γηνηθεηηθήο 
Πξσηεχνπζαο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη ζπξκνί ζα 
δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 132 βαγφληα, ελψ έθαζηνο απηψλ ζα 
δηαζέηεη κέγηζηε δπλακηθφηεηα 2.222 επηβαηψλ.  
 
Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΣΔπ γηα έξγα 
ζηελ 1ε γξακκή κεηξφ Καΐξνπ 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο 
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θ. Hoyer ππέγξαςαλ 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπκθσλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
απφ ηελ ηξάπεδα, κε θνλδχιηα χςνπο €350 εθαη., ζεηξάο 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ, 
ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηελ 
πξψηε γξακκή ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. εκεηψλεηαη φηη λσξί-
ηεξα, ηνλ Αχγνπζην 2018, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε 
ππνγξάςεη αληίζηνηρε ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία κε ηελ 
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο 
(EBRD), χςνπο €205 εθαη.. Οη ελ ιφγσ δαλεηαθέο ρξε-
καηνδνηήζεηο απφ ηελ EBRD θαη ηελ ΔΣΔπ είλαη ζρεδη-
αζκέλν λα ζπκπιεξσζνχλ θαη απφ δάλεην χςνπο €50 
εθαη. απφ ηελ Agence Française de Développement 
(AFD). 
 
Οινθιήξσζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο 4εο θάζεο θαηα-
ζθεπήο ηεο 3εο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ 
ε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν 
Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. Arafat, αλαθνίλσζε 
φηη έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά 98% νη εξγαζίεο ηνπ πξψ-
ηνπ ηκήκαηνο ηεο ηέηαξηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο ηξί-
ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ 
ιφγσ γξακκή βξίζθεηαη αθφκε ππφ θαηαζθεπή θαη επέ-
θηαζε, κε ζθνπφ λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή Imbaba ηνπ 
Καΐξνπ κε ην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ. Οη ζρεηηθέο 
εξγαζίεο ζηηο 4 θάζεηο αλάπηπμεο ηεο 3εο γξακκήο έρνπλ 
μεθηλήζεη ην έηνο 2006 θαη εθηεινχληαη απφ γαιιηθέο, 
αηγππηηαθέο θαη εκηξαηηλέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο.  

 Δ Λ Ι Γ Α  1 8  



 

 

 
Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο   2 0 1 8  

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο 3εο γξακκήο ππνιν-
γίδεηαη ζε $6,5 δηζ. θαη ε νινθιήξσζή ηεο ζα απμήζεη 
ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ 2,5 εθαη. ζε 4,5 εθαη. 
επηβάηεο, εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ έξγσλ ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο 3εο γξακκήο ηνπ κε-
ηξφ Καΐξνπ γίλεηαη απφ ηε Γαιιία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
νξγαληζκφ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Παξηζηνχ 
(RATP), ν νπνίνο ζα αλαιάβεη επίζεο ηε δηαρείξηζε, ιεη-
ηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηεο. 
 
Απμεκέλεο εθπηψζεηο ζε ηάλθεξ πξνζθέξεη ην 2019 ε 
Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Γεθεκ-
βξίνπ, ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ πξφθεηηαη λα παξά-
ζρεη ζε ηάλθεξ πνπ κεηαθέξνπλ θαχζηκα θαη εθηεινχλ 
δξνκνιφγηα κεηαμχ ιηκέλσλ ησλ ΖΠΑ ή ηεο Λαηηληθήο 
Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο, απμεκέλεο εθπηψζεηο ηειψλ, 
ηεο ηάμεσο ηνπ 50% έσο 75%, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2019, 
κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο θαη ησλ δηειεχζεσλ 
απφ ηε Γηψξπγα, απφ ηνπο δηεζλείο ζαιάζζηνπο κεηαθν-
ξείο.    
 

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Αηγππηίσλ 
καγείξσλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δ.Δ. 
θαη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα ζπγρξεκαηνδν-
ηήζνπλ πξφγξακκα ηερληθήο θαηάξηηζεο (“Technical & 
Vocational Education and Training” – TVET) γηα 2.000 
Αηγππηίνπο καγείξνπο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ παξε-
ρφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. 
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα, πνπ θέξεη ηίηιν “Chef of the 
Future”, πξφθεηηαη λα δηαζέζεη θνλδχιηα χςνπο €117 
εθαη. έσο ην έηνο 2023, εθ ησλ νπνίσλ ηα €50 εθαη. πξφ-
θεηηαη λα πξνζθεξζνχλ απφ ηελ Δ.Δ., γηα ηελ εθπαίδεπ-
ζε λέσλ καγείξσλ, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμην-
ηήησλ ήδε απαζρνινχκελσλ καγείξσλ, κε ζηφρν ηε βει-
ηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο μελνδνρεη-
αθέο κνλάδεο ηεο Αηγχπηνπ. 
 
Οινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ 
θα Al-Mashat απνθάιπςε ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγη-
θή ηεο θπβέξλεζεο κε ζθνπφ ηε κεηαξξχζκηζε θαη αλα-
κφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγη-
θή πεξηιακβάλεη πέληε ππιψλεο, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη 
ζε δηνηθεηηθέο, ζεζκηθέο θαη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκί-
ζεηο, ζηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ 
εθζηξαηεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θακπάληα 
“Egyptian Influencers Summit”, ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 
2019), ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 
ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο δη-
εζλείο ηάζεηο θαη αλάγθεο. Ζ θα Al-Mashat αλαθέξζεθε 
εμάιινπ ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθνχ ηακείνπ κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν ζα βνεζήζεη 
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαβάζκηζεο αηγππηηαθψλ μελν-
δνρείσλ θαη resorts ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςε- 

ιφηεξεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Σέινο, ε Αηγχπηηα Τ-
πνπξγφο αλέθεξε φηη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αηγππηηα-
θνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα ηνλίδεη πηπρέο φπσο ηελ 
αλάδεημε ηεο ρψξαο σο πξννξηζκνχ «πξάζηλνπ», νηθν-
ινγηθά θηιηθνχ ηνπξηζκνχ.    
 
Άλνδνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 
ηνπ Καΐξνπ ην 2018 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ νκίινπ Colliers 
International, ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηα-
θψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο Καΐξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
2018 αλακέλεηαη λα εκθαληζζεί απμεκέλν θαηά 7% 
έλαληη ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, θζάλνληαο ζπλνιηθφ πνζν-
ζηφ 70%. Καηά ηελ Colliers, «ε κεγέζπλζε ηνπ πνζν-
ζηνχ πιεξφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε πέξζη νθείιεηαη ζηε 
βειηίσζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψ-
ξα, θαζψο απηή αλαθάκπηεη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο απε-
ιεπζέξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην 
Ννέκβξην 2016». Ζ άλνδνο ηεο πιεξφηεηαο αλακέλεηαη 
λα ζπλερηζηεί ην 2019 αιιά θαη ηα επφκελα έηε, βνεζνχ-
κελε θαη απφ ηα ππφ πινπνίεζε κεγάια επελδπηηθά 
έξγα, ηα νπνία ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 
Καΐξνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο ε δεκηνπξγία 
ηνπ λένπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ ζηελ Γθίδα θαη ε ζρε-
δηαδφκελε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ «Σξηγψλνπ Mas-
pero» ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ (ε νπνία πνιχ πξφζθαηα 
θέξεηαη λα αλαηέζεθε ζε έμη νκίινπο, κεηαμχ ησλ ν-
πνίσλ νη κεγάινη εγρψξηνη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη Has-
san Allam θαη Arab Contractors).       
Καηά ηελ Colliers, νη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο πνπ θαηέ-
ιπζαλ ζε μελνδνρεία ηνπ Καΐξνπ ην 2018 πξνέξρνληαλ 
απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (55% ηνπ ζπλφινπ), αθνινπ-
ζνχκελνη απφ ηνπο Αηγχπηηνπο (23%) θαη Γπηηθνεπξσ-
παίνπο ηνπξίζηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο 
Colliers, νη αθίμεηο Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην 
εκθαλίδνληαη απμεκέλεο θαηά πεξίπνπ 95% θέηνο, 
έλαληη ηνπ 2017. 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα παξαηείλεη ηελ ηζρχ κέηξσλ 
ζηήξημεο ζηνλ ηνπξηζκφ 
Με πξφζθαηε απφθαζή ηεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχ-
πηνπ απνθάζηζε λα παξαηείλεη, έσο ην Γεθέκβξην 2019, 
ηελ ηζρχ ησλ νδεγηψλ πνπ είρε απεπζχλεη ζηηο εγρψξηεο 
ηξάπεδεο ζηηο αξρέο ηνπ 2016, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέ-
πεη λα γίλνληαη δεθηά αηηήκαηα επηρεηξεκαηηψλ ηνπ –έσο 
πξφζθαηα- ρεηκαδφκελνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ γηα αλα-
δηάξζξσζε ρξεψλ ή αλαβνιή απνπιεξσκήο νθεηιψλ 
ηνπο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα πεξίνδν έσο 3 έηε. Ζ 
Κεληξηθή Σξάπεδα παξέηεηλε επίζεο, έσο ην Γεθέκβξην 
2019, ηελ ηζρχ αλάινγσλ νδεγηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο απφ 
ηα ηέιε ηνπ 2015, κε βάζε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε επί 
εμάκελν άηνθε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο νθεηιψλ εξ-
γαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, πνπ πξνέξρνληαη απφ 
θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα. 
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ΓΗΜΔΡΔΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΒΡΔΣΑΝΗΑ 
Βξεηαλν-αηγππηηαθέο ζπλνκηιίεο γηα ηε κεηά ην 
“Brexit‖ δηκεξή ζπλεξγαζία  
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βην-
κεραλίαο θ. Nassar θαη ν Βξεηαλφο Δκπνξηθφο Απεζηαι-
κέλνο ηνπ Π/Θ γηα ηελ Αίγππην Sir Jeffrey Donaldson, 
θαζψο θαη ν Βξεηαλφο Πξέζβεο ζην Κάηξν Sir Geoffrey 
Adams, ζπδήηεζαλ πηπρέο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη 
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ θαηά ηελ πεξίν-
δν πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ έμνδν ηεο Βξεηαλίαο απφ 
ηελ Δ.Δ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλί-
αο, εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πςειήο 
ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ πιν-
πνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ζε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επεί-
ξνπ. εκεηψλεηαη φηη ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλαθέξεηαη εδψ θαη ιίγν θαηξφ ζε πξψηκεο θπβεξλεηηθέο 
ζπλνκηιίεο ησλ θπβεξλήζεσλ Αηγχπηνπ θαη Βξεηαλίαο, 
νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη πξφζθαηα, κε ζηφρν ηελ πξνε-
ηνηκαζία ησλ πεδίσλ ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηε κε-
ηά ην “Brexit” επνρή. Βξεηαλνί αμησκαηνχρνη έρνπλ ε-
παλεηιεκκέλα εθθξαζηεί αλνηθηά ππέξ ηεο δηαηήξεζεο 
ησλ αμηφινγσλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηά ηελ έμνδν 
ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ηεο πεξαηηέξσ 
ελίζρπζεο ησλ πςειψλ επελδπηηθψλ ξνψλ βξεηαληθψλ 
θεθαιαίσλ πξνο ηελ Αίγππην.  

 
ΟΤΓΑΝ 

ε κεγάιε άλνδν ν πιεζσξηζκφο, λέα ππνηίκεζε ηνπ 
ζνπδαληθνχ λνκίζκαηνο 
χκθσλα κε πιεξνθφξεζε απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο 
Δ.Δ. ζην Υαξηνχκ, ν εγρψξηνο δείθηεο πιεζσξηζκνχ 
ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ην Ννέκβξην, θζάλν-
ληαο ην 68,93% έλαληη 68,44% ηνλ Οθηψβξην. χκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο ζνπδαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ε 
άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην νθεηιφηαλ ζηηο 
απμήζεηο ηηκψλ θπξίσο ηνπ θξέαηνο, ησλ θξεκκπδηψλ, 
ησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ. Καηά 
ηα ζηνηρεία, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξαηε-
ξήζεθε αθφκε πςειφηεξνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (ζην 
74,22%), εμαηηίαο ηεο «εθηφμεπζεο» ηνπ κεηαθνξηθνχ 
θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλφδνπ ησλ 
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, θαζψο ε ρψξα βξίζθεηαη αληηκέ-
ησπε κε ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζηελ ηξνθνδνζία ηεο κε 
πεηξειαηνεηδή. εκεηψλεηαη φηη νη ειιείςεηο θαπζίκσλ 
έρνπλ πξνθαιέζεη αθφκε θαη πξνζσξηλέο δηαθνπέο ηεο 
ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζην νπδάλ, κε α-
πνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε νξηζκέλα 
βαζηθά αγαζά, φπσο ε δάραξε.  
Δπηπιένλ, ζηηο 9/12 ε ζνπδαληθή ιίξα θαηέγξαςε θάζε-
ηε πηψζε έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηελ παξάιιειε, αλεπί-
ζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη 
ην επίπεδν ησλ 60 ιηξψλ αλά δνιιάξην, φζνλ αθνξά ζπ-
λαιιαγέο ζε κεηξεηά. εκεηψλεηαη φηη ε επίζεκε ηζνηη-
κία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, φπσο θαζν-
ξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο, αλεξρφ-
ηαλ ζηηο 9/12 ζε 47,5 ιίξεο αλά δνιιάξην. 

 
 

 Δ Λ Ι Γ Α  2 0  

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ 

Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town 

Cairo,  
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  
admin@greekchambercairo.com  

website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝ-
ΓΡΔΗΑ 

Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  
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Event: Digi Sign Exhibition 

Duration: 9-11/1/2019  

Tel. & Fax:  
+(202) 3335-7494 -3761-2758 
+(202) 3716-7898  

Website, e-mail: http://www.digisign-fair.com, info@digisign-fair.com   

Organizer: Middle East Trade Fairs Co. 

Location:  
Cairo International Convention & Exhibition Center  
(Halls 1, 2 & 3) 

Event: International Property Show—IPS 2019 

Duration: 10-13/1/2019  

Tel.: +(971) 4 392-3232  

Website, e-mail : 
http://www.internationalpropertyshowegypt.com, interna-
tionalpropertyshowegypt.com 

Organizer : Strategic Marketing, Exhibitions, Conferences 

Location: New Egypt International Exhibition Center  

Event: 
The 19th International Exhibition for Grain Industries 
Technology - Grain TECH  

Duration:  13-15/1/2019 

Tel.: +(202) 2342-3934  

Fax: +(202) 2342-3935  

Website, e-mail: graintech@igmfairs.com, info@igmfairs.com 

Organizer: International Exhibition Organizing Group - IGM  

Location: Fair Ground - Nasr City (Hall 19) 

Event: Mid-year Exhibition 

Duration: 31/1-9/2/2019 

Tel.:   +(202) 2405-5785  

Fax: +(202) 2405-5785, 2263-4640   

Website, e-mail: 
http://www.eeca.gov.eg, info@cairofair.com, market-
ingif@eeca.gov.eg  

Organizer:  Egypt Expo and Convention Authority 

Location: Fair Ground - Nasr City (Hall 19) 

Event: EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPS 

Duration: 11-13/2/2019 

Tel.:  
 +(202) 2753-8401, +(20) 100-1783246 (Ms. Noha Kabba-
ni, Project Manager)   

Website, e-mail:  
http://www.egyps.com, noha-egyps@acg-itf.com, 
egyps.conference@dmgevents.com 

Organizer:  DMG Events Middle East 

Location:  New Egypt International Exhibition Center  

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811 
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