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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (16-31/12/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 1
νπ

 ηξηκήλνπ έηνπο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) επεηεχρζε πξσηνγελέο 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP7,1 δηζ., πνπ αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 0,11% 

ηνπ ΑΔΠ. Σαπηφρξνλα, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν (Ηνπι.-επη. 2019) ην ζπλνιηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλήιζε ζε EGP131,5 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,1% ηνπ ΑΔΠ, 

έλαληη ειιείκκαηνο EGP102,4 δηζ. (ή 1,9% ηνπ ΑΔΠ) θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Σα έζνδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζαλ ζε 

EGP173 δηζ., ειαθξψο κεησκέλα έλαληη ησλ εζφδσλ EGP174,5 δηζ. πνπ είραλ θαηαγξαθεί 

πέξζη, ελψ νη δαπάλεο παξνπζίαζαλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 αχμεζε ζε 

EGP303,3 δηζ., έλαληη δαπαλψλ EGP276 δηζ. ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2018/19. 

εκεηψλεηαη φηη ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ηνπνζεηεί ην  

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 7,2% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Πιεφλαζκα $227,3 εθαη. ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20  

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

ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ εκθάληζε 

πιεφλαζκα χςνπο $227,3 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο $284,1 εθαη. ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19. Ζ επαλεκθάληζε πιενλάζκαηνο ζην αηγππηηαθφ ηζνδχγην 

πιεξσκψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηε δξαζηηθή πηψζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά 31,3% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζε $1,38 δηζ., έλαληη $2,01 δηζ. θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 10,5% ζηα $8,78 δηζ., σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ θαηά 4,9% ζηα $7,12 δηζ. θαη ηεο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 4,2% ζηα $15,9 

δηζ. Οη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

θαηά 17,8% ζηα $4,68 δηζ., ελψ κεηψζεθαλ ηφζν νη πεηξειατθέο (θαηά 10% ζηα $3,04 δηζ.) 

φζν θαη νη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο (θαηά 2,4% ζηα $12,86 δηζ.).  

Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 απμήζεθαλ εμάιινπ ηφζν ηα έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ, θαηά 6,7% ζηα $4,19 δηζ., φζν θαη ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, 

θαηά 13,6% ζηα $6,71 δηζ. ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο παξαηεξήζεθε 

επίζεο ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά 

66,2% ζηα $2,35 δηζ., θαζψο επίζεο πεξηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ εθξνψλ επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ θαηά 38,8% ζηα $1,98 δηζ. (έλαληη θαζαξψλ εθξνψλ χςνπο $3,24 δηζ. θαηά 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19). Ζ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ νθείιεηαη ζηηο αλφδνπο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ ηφζν ησλ άκεζσλ παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ (“greenfield investments”) θαηά $837,9 εθαη. ζε $1,5 δηζ., φζν θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ θαηά $256,4 εθαη. ζε $744,2 εθαη.  ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 απμήζεθε ν θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά 196,5% ζηα $2,96 δηζ., 

θπξίσο εμαηηίαο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ κεζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, χςνπο $2,29 δηζ.  

Θπκίδνπκε φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ είρε 

παξνπζηάζεη έιιεηκκα χςνπο $102,5 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο $12,79 δηζ. ην έηνο 

2017/18.    

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δμέιημε ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηηο ηξηκεξείο ηερληθέο ζπλνκηιίεο ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζην Υαξηνχκ ζηηο 21 & 22 Γεθεκβξίνπ, ζπκθσλήζεθε ε δηεμαγσγή ελφο αθφκε γχξνπ 

ζπδεηήζεσλ ζηηο 9 θαη 10 Ηαλνπαξίνπ 2020 ζηελ Αληίο Ακπέκπα, πξνηνχ δηεμαρζνχλ νη 

ηειηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ, 
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κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε νξηζηηθήο ιχζεο γηα ηνλ ηξφπν πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ 

–ππφ θαηαζθεπή- κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ. 

χκθσλα κε ην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters, νη ηξεηο πιεπξέο δελ έρνπλ 

αθφκε θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία επί ησλ δχν θπξίσλ «αλνηθηψλ» δεηεκάησλ, ήηνη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ κέζσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλζεθψλ μεξαζίαο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζνχλ. 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε δήισζε ηνπ Αηζίνπα Τπνπξγνχ 

Άξδεπζεο θ. Bekele θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ ηνπ Υαξηνχκ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία «ε Αηζηνπία πξνγξακκαηίδεη λα μεθηλήζεη ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2020». Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ δηεζλείο θιαδηθέο πεγέο, «θαηά 

ηελ παξνχζα θάζε παξαηεξείηαη νμχο αληαγσληζκφο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Αηζηνπίαο φζνλ 

αθνξά ην πνηα ρψξα ζα μεθηλήζεη πξψηε λα εμάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο γεηηνληθέο ηεο 

ρψξεο, κε ηελ Αίγππην λα πξνζπαζεί λα μεθηλήζεη ηηο εμαγσγέο ησλ κεγάισλ πιενλαζκάησλ 

ηεο ειεθηξηζκνχ πξνηνχ λα είλαη έηνηκε λα πξάμεη ην ίδην θαη ε Αηζηνπία, κέζσ ησλ κεγάισλ 

πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζνχλ απφ ην κεγάιν 

πδξνειεθηξηθφ θξάγκα».  

 

Η AfDB εγθξίλεη ρξεκαηνδφηεζε €109 εθαη. γηα έξγα θαηεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Λνχμνξ 

χκθσλα κε πξφζθαην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) 

ελέθξηλε ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε χςνπο €109 εθαη. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κνλάδσλ 

δηαρείξηζεο, απφξξηςεο θαη θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Λνχμνξ, ζηελ Άλσ Αίγππην. Σα ελ ιφγσ αλαπηπμηαθά έξγα εθηηκάηαη φηη ζα 

απμήζνπλ ην πνζνζηφ θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πγξψλ ιπκάησλ ζην Λνχμνξ απφ ην 

ηξέρνλ επίπεδν ηνπ 6% ζε εθείλν ηνπ 55%, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε πεξίπνπ 162 ρηι. 

θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφλ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, θεθάιαηα χςνπο €108 εθαη. ζα έρνπλ ηε κνξθή δαλείνπ θαη θνλδχιη χςνπο 

€1 εθαη. ζα έρεη ηε κνξθή επηρνξήγεζεο απφ ηελ AfDB.    

 

Η Euromoney εθηηκά ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ πξνθίι επηθηλδπλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ηεο γλσζηήο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο 

έθδνζεο Euromoney, ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 5 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο φζνλ αθνξά ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, αλεξρφκελε ην Γεθέκβξην ζηελ 93
ε
 ζέζε επί 

ζπλφινπ 165 ρσξψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο θαη ε 

Ρνπκαλία έρνπλ εκθαλίζεη ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ηνπο επελδπηηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ πιαίζην, ηδηαίηεξα ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε, νη νπνίεο επίζεο κεηψλνπλ ζπλνιηθά ην επίπεδν 

θηλδχλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ζ Αίγππηνο βειηίσζε ζηηο 43 κνλάδεο ην 

Γεθέκβξην ηε βαζκνινγία ηεο φζνλ αθνξά ην επίπεδν επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, απφ 38 κνλάδεο 

ην Ννέκβξην, ζε θιίκαθα 100 κνλάδσλ (κε ειάρηζην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο ην 100). 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Euromoney, ε εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο 

ρψξαο δείρλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ).    

 

Αλαζρεκαηηζκφο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο – αιιαγέο ζε νηθνλνκηθά Τπνπξγεία 

ηηο 22 Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε -εδψ θαη θαηξφ αλακελφκελν- 

αλαζρεκαηηζκφ, κε είζνδν ζην θπβεξλεηηθφ ζρήκα 18 ζπλνιηθά λέσλ πξνζψπσλ θαη 

κεηαθίλεζε 4 έσο ηψξα Τπνπξγψλ ζε λέεο ζέζεηο. Ο αλαζρεκαηηζκφο δεκηνχξγεζε 

ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηα νηθνλνκηθά ππνπξγεία, κε απνρψξεζε απφ ην θπβεξλεηηθφ 

ζρήκα ηεο κέρξη ηψξα Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, αιιά θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. Σν ραξηνθπιάθην ησλ επελδχζεσλ -

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI)- θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο αλαηέζεθε ζηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ελψ ην ραξηνθπιάθην ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο αλέιαβε ε κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al Mashat. 
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Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλέιαβε ε έσο ηψξα επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο 

Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θα Gamea, ελψ ε Τπνπξγφο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed αλέιαβε επίζεο ην ραξηνθπιάθην ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Νένο Τπνπξγφο Γεσξγίαο αλέιαβε ν θ. El Qossair, ελψ λένο Τπνπξγφο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο ν θ. Enabe θαη λέα Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε θα Al Qabbag. 

Δπηπιένλ, ζπγρσλεχζεθαλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπξηζκνχ θαη αξραηνηήησλ, ππφ ηνλ έσο ηψξα 

Τπνπξγφ Αξραηνηήησλ θ. El Anani, ελψ αλαζπζηάζεθε Τπνπξγείν Δλεκέξσζεο ππφ ηνλ θ. 

Heikal.   

ηηο ζέζεηο ηνπο παξέκεηλαλ εμάιινπ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, Μεηαθνξψλ θ. El 

Wazir, Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, Πεξηβάιινληνο θα Fouad, Τγείαο 

θα Zayed, Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο θ. Abdel Ati, Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, 

Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik θαη ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar. εκεηψλεηαη φηη ν 

πξνεγνχκελνο αλαζρεκαηηζκφο είρε ιάβεη ρψξα ηνλ Ηνχλην 2018.        

 

Γηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζχζηαηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε δηνίθεζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξαηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ ηεο 

Αηγχπηνπ εμέδσζε εγθχθιην πνπ απνζαθελίδεη ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 

θαη επνρηθψλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα 

ηηο ζπληάμεηο. Ζ λέα λνκνζεζία (Social Security and Pensions Act), ε νπνία θπξψζεθε απφ 

ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν ηνλ παξειζφληα Αχγνπζην, πξνβιέπεη ζπλνιηθφ χςνο θξαηήζεσλ 

ζηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζην επίπεδν ηνπ 

21% -εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 12% ζα απνηεινχλ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη πνζνζηφ 9% 

εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ- πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ αθππεξεηνχλησλ ιφγσ 

ειηθίαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ ζπλνιηθφ πνζνζηφ θξαηήζεσλ 

ζα απμάλεηαη θαηά 1% αλά επηαεηία, έσο φηνπ θζάζεη ην επίπεδν ηνπ 26%, ελψ αλακέλεηαη 

λα πξνζηεζνχλ ζηαδηαθά θαη άιιεο θξαηήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο 

(ι.ρ. πγείαο θαη αλεξγίαο), νη νπνίεο ζα αλεβάζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ θξαηήζεσλ ζην 

28,25% γηα ηνπο θξαηηθνχο θαη ζην 29,75% γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο. χκθσλα κε 

ηελ αλσηέξσ εγθχθιην, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020, ην ειάρηζην εηήζην χςνο ησλ 

θξαηήζεσλ γηα ηνπο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ζα αλέξρεηαη ζε EGP12.000, ελψ ην αλψηαην ζε 

EGP84.000. Σα σο άλσ θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ζα απμάλνληαη θαηά 15% ζην μεθίλεκα 

εθάζηνπ έηνπο γηα δηάζηεκα επηαεηίαο, ελψ ελ ζπλερεία ζα αλαπξνζαξκφδνληαη πεξηνδηθά, 

αλάινγα κε ην εθάζηνηε χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ.      

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ε αλψηαηα επίπεδα ηξηεηίαο ε ιίξα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

Απφ ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 16/12, ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο 

έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ έρεη πέζεη θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην, 

θζάλνληαο κάιηζηα ηηο 15,9704 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 19/12. Όπσο επηζήκαλε ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφθεηηαη γηα ηα πςειφηεξα επίπεδα ζηα νπνία έρεη αλέιζεη ε ηζνηηκία 

ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο πξνο ην δνιιάξην απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017, ελψ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2019 ε ιίξα έρεη αλαηηκεζεί ζπλνιηθά θαηά 10,5% έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. χκθσλα 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θχξηα αηηία ηεο αλαηίκεζεο ηεο 

ιίξαο απνηεινχλ νη ζεκαληηθέο εηζξνέο δνιιαξίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε αηγππηηαθά 

θξαηηθά ρξεφγξαθα, δεδνκέλνπ φηη έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ε αμία ησλ 

αηγππηηαθψλ ρξενγξάθσλ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζηα πςειά επίπεδα ησλ 

$15,29 δηζ. Γεπηεξεχνπζεο αηηίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, αληίζηνηρα, νη ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. 

Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, έλαλ αθφκε πξφζζεην ιφγν ηεο απμαλφκελεο 

ξνήο δνιιαξηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ Αίγππην απνηειεί ε πξφζθαηα παξαηεξνχκελε  ηάζε 

απνθιηκάθσζεο ηνπ εκπνξηθνχ πνιέκνπ κεηαμχ ΖΠΑ θαη Κίλαο, πνπ δίλεη θάπνην 
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κεγαιχηεξν ρψξν ζε δηεζλή επελδπηηθά funds γηα λα απμήζνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζε 

αλαδπφκελεο αγνξέο.  

 

Γαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο EBRD πξνο ηε National Bank of Egypt 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) 

αλαθνίλσζε ρξεκαηνδνηηθφ παθέην ζπλνιηθνχ χςνπο $150 εθαη. –ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ 

ηεο ηακείνπ “Green Economy Financing Facility” (GEFF)- πξνο ηε κεγαιχηεξε, θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt (NBE). Απφ ην αλσηέξσ 

ρξεκαηνδνηηθφ παθέην, θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. ζα δηνρεηεπζνχλ απφ ηελ NBE σο δάλεηα 

ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθψλ, πδάηηλσλ θαη 

εδαθηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, θεθάιαηα χςνπο $30 εθαη. θαη $20 εθαη. πξφθεηηαη λα 

δηνρεηεπζνχλ σο δάλεηα απφ ηελ EBRD πξνο ηελ NBE γηα ηελ πινπνίεζε δχν λέσλ 

πξνγξακκάησλ ηεο πξψηεο ζηελ Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα 

ηφλσζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (“Youth in Business”) πνπ ζα απνξξνθήζεη $30 

εθαη. θαη πξφγξακκα βειηίσζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (“Skills in Business”) πνπ ζα 

απνξξνθήζεη $20 εθαη., αληίζηνηρα.   

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ απμάλεη ηελ νξνθή θαηαλαισηηθνχ δαλεηζκνχ 

ηηο 19/12, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δεκνζίεπζε απφθαζε ε νπνία ζα επηηξέςεη 

ζε ηδηψηεο δαλεηνιήπηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ κεληαίεο πιεξσκέο γηα αθάιππηα δάλεηα έσο  

πνζνζηνχ 50% ηνπ –θαζαξνχ θφξσλ- εηζνδήκαηφο ηνπο, έλαληη αλψηαηνπ πνζνζηνχ 35% 

πνπ ίζρπε ζην παξειζφλ. εκεηψλεηαη φηη ην λέν φξην ηζρχεη ηφζν γηα πξνζσπηθά 

θαηαλαισηηθά δάλεηα, φζν θαη γηα πηζησηηθέο θάξηεο, ελψ ήδε εθπξφζσπνη ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο απηνθηλήησλ ραξαθηήξηζαλ ζεηηθή ηελ αλσηέξσ απφθαζε, σο δπλάκελε λα 

αλαδσνγνλήζεη ηελ θαηαλάισζε. Όπσο ζεκείσζαλ εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ε απφθαζε αχμεζεο ηεο νξνθήο θαηαλαισηηθνχ δαλεηζκνχ 

αλακέλεηαη λα σθειήζεη ηα ραξηνθπιάθηα ρνξεγήζεσλ ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, 

φπσο νη Commercial International Bank (CIB), QNB Alahli θαη Credit Agricole, θαζψο θαη 

κε ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο νη GB Auto, EFG Hermes θαη CI Capital. 

Πάλησο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα επηζεκαίλεη ζην ζρεηηθφ θείκελφ ηεο, φηη ε αχμεζε ηεο νξνθήο 

ζηνλ θαηαλαισηηθφ δαλεηζκφ ησλ ηδησηψλ ελδέρεηαη λα επηθέξεη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

θηλδχλνπ εθείλσλ ησλ παξφρσλ δαλείσλ πνπ δηαζέηνπλ επξχ πειαηνιφγην ηδησηψλ 

δαλεηνιεπηψλ.  

 

Η Morgan Stanley βιέπεη ζεκαληηθέο απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ κεηνρψλ ην 2019 

ε εθηηκήζεηο ηεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε δηεζλήο επελδπηηθή ηξάπεδα 

Morgan Stanley αλαθέξεηαη ζε πνιχ αμηφινγεο απνδφζεηο πνπ εκθάληζαλ νη αηγππηηαθέο 

κεηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, θαηαγξάθνληαο ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36,4% 

απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έσο ηηο 19/12. Καηά ηε Morgan Stanley, νη απνδφζεηο ησλ 

αηγππηηαθψλ κεηνρψλ ππεξέβεζαλ θαηά πνιχ ηε κέζε απφδνζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε γηα ηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο (“MSCI EM Index”), πνπ απμήζεθε θαηά κφιηο 14,6% απφ ηηο αξρέο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ελψ βξέζεθαλ ζηε δεχηεξε ζέζε πίζσ απφ ηηο απνδφζεηο ησλ ξσζηθψλ 

κεηνρψλ (+39,2% απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο), αθνινπζνχκελεο απφ ηηο απνδφζεηο 

ησλ ειιεληθψλ κεηνρψλ (+35,9%) θαη ησλ κεηνρψλ ηεο Σατβάλ (+31,6%). Όζνλ αθνξά ηε 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ε δηεζλήο 

επελδπηηθή ηξάπεδα ηε ραξαθηήξηζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν θεληξηθφο 

δείθηεο (EGX30) έρεη ζεκεηψζεη άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 7,1% έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Ζ 

Morgan Stanley ζεκείσζε επίζεο φηη νη απνδφζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα 

απμήζεθαλ θαηά 23,2% απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019, αλεξρφκελεο ζηε δεχηεξε ζέζε πίζσ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο νπθξαληθέο.       
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Ιηαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην 13κειήο ηηαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ηηαιηθήο πλνκνζπνλδίαο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Italian Confederation 

for Economic Development - CISE), κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηξφπνπο ελίζρπζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη 

επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ ηηαιηθή απνζηνιή ζπλαληήζεθε, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ Αηγχπηην 

Π/Θ θ. Madbouly θαη ηνλ Τπνπξγφ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, κε ηα κέιε ηεο λα εθθξάδνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγα νπέδ, ζηελ 

αηγππηηαθή βηνκεραλία δεξκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ζπκκεηνρή ηηαιηθψλ εηαηξεηψλ ζην 

πινπνηνχκελν απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφγξακκα κεηαηξνπήο νρεκάησλ ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν πξφεδξνο ηεο 

Ηηαιηθήο πλνκνζπνλδίαο θ. Romano, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ πνπ 

δηνξγαλψζεθε, αλέθεξε φηη νη ηηαιηθέο επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα δηπιαζηάζνπλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ζηελ Αίγππην ην πξνζερέο έηνο, ψζηε απηέο λα θζάζνπλ ην επίπεδν ησλ €3,2 

δηζ. χκθσλα κε ηνλ θ. Romano, θχξηνη αηγππηηαθνί θιάδνη πνπ παξνπζηάδνπλ 

επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηαιηθέο εηαηξείεο είλαη νη ηξάπεδεο, ε γεσξγία, ε βηνκεραλία 

θαη νη ππεξεζίεο logistics. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο ηηαιηθήο αληηπξνζσπείαο, ην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ ππέγξαςε 9 κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηε CISE ζηνπο 

ηνκείο εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη δεκηνπξγίαο δσλψλ εθνδηαζκνχ (logistics).  

 

Σέζζεξηο φκηινη ππνςήθηνη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 10% θαη δηνίθεζεο ηεο 

Heliopolis Housing & Development 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο real estate developers Arkan Developers 

πξνζηέζεθε ζηνλ θαηάινγν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ κεξίδην 10% 

ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate 

developer) Heliopolis Housing & Development (HHD). χκθσλα κε πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξεηο εηαηξείεο πνπ ήδε κεηείραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο real estate developers SODIC θαη Palm Hills Developments, θαζψο θαη 

ηνλ επελδπηηθφ φκηιν BPE Partners. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

είλαη ε 14
ε
 Ηαλνπαξίνπ, ελψ ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, έσο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2020 ν επελδπηηθφο φκηινο NI Capital –

πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δηάζεζε - αλακέλεηαη λα έρεη επηιέμεη ην ζηξαηεγηθφ επελδπηή ζηνλ 

νπνίν ζα αλαηεζεί ε δηνίθεζε ηεο HHD θαη έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 

εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.  

εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε δηάζεζε πξφζζεηνπ 

κεξηδίνπ 15% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο HHD ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, έσο ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Οη επελδπηηθνί φκηινη EFG Hermes, CI Capital θαη 

Arqaam Capital αληαγσλίδνληαη γηα ην ξφιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ, ελψ ηα 

λνκηθά γξαθεία Zaki Hashem & Partners, Shalakany Law Office θαη Baker & McKenzie 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλσηέξσ δηάζεζεο. 

 

Η Αίγππηνο πξψηε ζηελ Αθξηθή απφ πιεπξάο ρξεκαηνδνηήζεσλ venture capital 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε λνηηναθξηθαληθή πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο 

Venture Burn, νη αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη ηελ 

πςειφηεξε αμία ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (venture 

capital) ην 2019, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ. Καηά ηε Venture Burn, νη 

αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ην 2019 ην 27% ηνπ αξηζκνχ θαη ην 25% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δεκνζηνπνηεζεηζψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ venture capital πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηελ Αθξηθή ην 2019. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 88 ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηήζεηο 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε 

αθξηθαληθή ήπεηξν ην 2019, ζπλνιηθήο αμίαο $290 εθαη., νη αηγππηηαθέο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο έιαβαλ ηηο 24, αμίαο $73,3 εθαη. ηελ θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ αθξηθαληθψλ 
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λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ην 2019 βξέζεθε ε αηγππηηαθή πιαηθφξκα ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ 

επηβαηψλ Swvl, ε νπνία έιαβε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο $42 εθαη., πνπ αληηπξνζσπεχεη άλσ 

ηνπ 57% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ venture capital πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε αηγππηηαθέο start-

ups.   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνηλψλεη ηε δηάλνημε λένπ θξέαηνο πδξνγνλαλζξάθσλ 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε ηελ επηηπρή δηάλνημε θξέαηνο 

πξνο άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή Έξεκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή Abu Sennan, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο επηρείξεζεο δηάλνημεο δηεξεπλεηηθψλ 

θξεάησλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή απφ ηνλ φκηιν Borg El-Arab Petroleum & Mineral Company. 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν, ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ πξνζθάησο 

αλαθαιπθζέληνο λένπ θξέαηνο (ASH-2) εθηηκάηαη ζηα 7.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ θαη ζηα 10 

εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ φκηινο πξαγκαηνπνηεί 

έξεπλεο γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξηνρέο παξαρψξεζεο πνπ ειέγρνληαη απφ 

ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηνλ φκηιν Kuwait Energy Egypt.   

 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξεηαη ζηελ αλακελφκελε έλαξμε θνξηψζεσλ 

θ/α απφ ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε εθηεηακέλα κε ηελ 

αλακελφκελε έλαξμε ησλ θνξηψζεσλ ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην, 

θαζψο θαη ζηηο αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ εζσηεξηθά 

ζην Ηζξαήι ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Leviathan. πγθεθξηκέλα, 

αξρηθά δεκνζηεχζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηζξαειηλφ Σχπν πνπ αλαθέξζεθαλ αθ’ ελφο ζε 

νξηζηηθή έγθξηζε ησλ εμαγσγψλ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην απφ ηνλ 

Ηζξαειηλφ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο θ. Steinitz θαη αθ’ εηέξνπ ζε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ηζξαειηλήο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Corporation) 

έλαληη ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε δηαθνπή θνξηψζεσλ αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο Ηζξαήι ην έηνο 

2012 κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas, δηα ηεο απνδνρήο απνδεκηψζεσλ χςνπο 

$500 εθαη. απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο EGPC θαη EGAS εληφο πεξηφδνπ 8 ½ 

εηψλ. 

Δλ ζπλερεία σζηφζν, ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν απαζρφιεζαλ αλαθνξέο ηνπ 

ηζξαειηλνχ Σχπνπ ζρεηηθά κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ «κπιφθαξε» ηελ εθθίλεζε παξαγσγήο 

απφ ην θνίηαζκα Leviathan, εμαηηίαο αλεζπρηψλ πεξί απμεκέλσλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαη 

αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ απφ ηνπηθέο Αξρέο θαη 

πεξηβαιινληνινγηθέο νξγαλψζεηο. Απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, εθθξάζζεθαλ αλεζπρίεο κήπσο 

θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηηάζκαηνο Leviathan, θαη ζπλεπψο, 

θαζπζηεξήζνπλ θαη νη θνξηψζεηο ηνπ ηζξαειηλνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην. Πάλησο, ακέζσο 

ζηε ζπλέρεηα, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε κε αλαθνχθηζε ζηελ άξζε ηεο 

πξνεγνχκελεο απαγφξεπζεο έλαξμεο παξαγσγήο απφ ην θνίηαζκα Leviathan, απφ 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηηθφ φξγαλν ηνπ Ηζξαήι. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζίεπζε ν 

εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Leviathan 

αλακελφηαλ λα μεθηλήζεη ζηηο 31/12, θαηφπηλ ζρεηηθήο νξηζηηθήο έγθξηζεο απφ ην ηζξαειηλφ 

Τπνπξγείν Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο.  

Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ αλακελφκελε –γηα ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ- 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ EastMed απφ ηνπο εγέηεο ηεο 

Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Ηηαιίαο (ηεο ηειεπηαίαο, ελδερνκέλσο ζε ειαθξψο 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν), ππνζηεξίδνληαο φηη «πξφθεηηαη γηα αγσγφ αληαγσληζηηθφ πξνο ηα 

αηγππηηαθά ζπκθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θπβέξλεζεο λα αλαδείμεη ηε ρψξα ζε 

δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θπζηθνχ αεξίνπ ζην ρψξν ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ». 

 

ηα 350 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο ε ηξνθνδφηεζε ηεο Ινξδαλίαο κε αηγππηηαθφ θ/α 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ έρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ απμήζεη ζηα 350 εθαη. θ.π. 
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εκεξεζίσο ηηο πνζφηεηεο αεξίνπ κε ηηο νπνίεο πξνκεζεχεη ηελ Ηνξδαλία, έλαληη 300 εθαη. 

θ.π. ην Ννέκβξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θνξηψζεηο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ 

Ηνξδαλία ζηνρεχνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο 

ζε αέξην. Ζ Αίγππηνο είρε ππνγξάςεη κε ηελ Ηνξδαλία ην 2004  ζπκθσλία 15εηνχο δηάξθεηαο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεχηεξεο κε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ 250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ζε 

ηηκή $2,5 αλά εθαη. ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU), σζηφζν, ηνλ Απξίιην 2012, ε ηφηε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ παξερφκελνπ αεξίνπ ζηα $5 αλά εθαη. BTU, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμεη πξφβιεκα κε ηε ζπλέρηζε ησλ θνξηψζεσλ. Σν επηέκβξην 2018, ε 

Αίγππηνο επαλεθθίλεζε ηηο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία, ζε πνζφηεηεο 50 

έσο 100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κέζσ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο.     

 

Η EBRD απνθηά κεξίδην 20% ζηνλ φκηιν Infinity Solar 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

απφθηεζεο κεξηδίνπ 20% ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ νκίινπ ΑΠΔ Infinity Solar, ν νπνίνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη εληαηηθά ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), έλαληη $60 εθαη. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ επέλδπζε ηεο EBRD ζηνλ αηγππηηαθφ φκηιν είρε 

αλαθνηλσζεί ηνλ παξειζφληα Οθηψβξην θαη αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ηεο Infinity Solar, ε νπνία πξνο ην παξφλ δηαζέηεη κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζην Benban (4 ζπλνιηθά), θαζψο θαη ζην Αζνπάλ, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή 6
th

 of 

October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. 

 

Ο ξσζηθφο φκηινο Zarubezhneft εηαίξνο ζε δχν ππεξάθηηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν ξσζηθφο θξαηηθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο Zarubezhneft θαηέζηε εηαίξνο –κέζσ ζχλαςεο ζπκθσλίαο 

δηακνηξαζκνχ ηεο παξαγσγήο (“production-sharing”)- ζε δχν ππεξάθηηα θνηηάζκαηα 

πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα ζηα θνηηάζκαηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ras El Ush 

θαη αλαηνιηθά ηνπ Gabal El-Zayt, ζηνλ θφιπν νπέδ, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο 

δπλακηθφηεηαο 200 εθαη. βαξειηψλ. Όπσο επηζήκαλαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζην 

πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ Ρσζίαο-Αθξηθήο πνπ έιαβε ρψξα ηνλ πεξαζκέλν 

Οθηψβξην ζην Sochi, ν φκηινο Zarubezhneft είρε ζπκθσλήζεη ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε κε 

ηνπο –ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο ζηα δχν θνηηάζκαηα- νκίινπο Pacific Oil θαη Ganope 

(Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company) ηελ είζνδφ ηνπ σο εηαίξνπ θαη ηε δηάλνημε 

εξεπλεηηθψλ θξεάησλ. 

 

Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε 

αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ν επίζεο θξαηηθφο φκηινο Ganope 

ππέγξαςαλ ηέζζεξηο ζπκβάζεηο κε ηδησηηθνχο νκίινπο, ζπλνιηθήο αμίαο $155 εθαη., γηα ηελ 

έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφιπν νπέδ, ηελ 

θνηιάδα ηνπ Νείινπ θαη ηε Γπηηθή Έξεκν. Ο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο 

επηρνξεγήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο ηηο εηαηξείεο, χςνπο $10,5 εθαη., κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηάλνημεο 30 εξεπλεηηθψλ θξεάησλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη 

ηδησηηθνί φκηινη πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ είλαη ε ηηαιηθή ΔΝΗ (πεξηνρέο παξαρψξεζεο    

South East Siwa θαη West Razek), ε Merlon Elfayum (βνξείσο ηνπ Beni Suef ζηελ θνηιάδα 

ηνπ Νείινπ), θαζψο θαη νη φκηινη Pacific Oil θαη ZNP (ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Ras El 

Ush ζηνλ θφιπν νπέδ). 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη ν ακεξηθαληθφο πεηξειατθφο φκηινο Exxon Mobil, ζην πιαίζην ηεο –

γηα πξψηε θνξά- δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζηελ Αίγππην ζε έξγα έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο 

θνηηαζκάησλ, έρεη απνθηήζεη δηθαηψκαηα επί ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ πιεζίνλ ησλ 7 ρηι. ηεηξ. 

ρηιηνκέηξσλ γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηα νηθφπεδα North Marakia Offshore (βνξείσο ησλ 

κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο ρψξαο) θαη North East El Amriya Offshore (ζην Γέιηα Νείινπ). 
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Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ γηα αλάπηπμε θνηηαζκάησλ Δξπζξάο 

Θάιαζζαο 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο; 

δηαγσληζκνχ γηα αλάπηπμε ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε 10 

ζπλνιηθά ππεξάθηηα νηθφπεδα παξαρψξεζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα πνπ είρε πξνθεξχμεη 

ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο Ganope, ηα ζρεηηθά έξγα 

αλαηέζεθαλ ζηνπο νκίινπο Chevron, Shell θαη Mubadala Petroleum. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, νη έξεπλεο ζε κία απφ ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο 

παξαρψξεζεο αλαηέζεθαλ ζηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Chevron, ζε κία δεχηεξε ζηνλ 

νιιαλδηθφ πνιπεζληθφ φκηιν Shell θαη ζε κία ηξίηε απφ θνηλνχ ζηε Shell θαη ηνλ εκηξαηηλφ 

φκηιν Mubadala Petroleum. χκθσλα πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε ζπλνιηθή 

έθηαζε ησλ ππεξάθηησλ πεξηνρψλ παξαρψξεζεο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο 

πιεζηάδεη ηα 10.000 ηεηξ. ρικ., ελψ ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο έξεπλαο ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηνρέο παξαρψξεζεο εθηηκάηαη θαη’ ειάρηζην ζε $327 εθαη. θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ζε αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα εθ’ φζνλ νη αλσηέξσ φκηινη πξνβνχλ ζε αλαθαιχςεηο 

θνηηαζκάησλ.   

 

ε ρακειφηεξα επίπεδα δεθαεηίαο νη αηγππηηαθέο νθεηιέο πξνο μέλεο πεηξειατθέο 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ην χςνο ησλ 

εθθξεκψλ νθεηιψλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο 

αλέξρεηαη πιένλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδά ηνπ απφ ην 2010, ζπγθεθξηκέλα ζε $900 εθαη. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ηηο ελ ιφγσ νθεηιέο, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα απνπιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2019/20). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο, ζην ηέινο ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, 2018/19 νη εθθξεκείο νθεηιέο είραλ κεησζεί ζε $900 εθαη., απφ $1,2 δηζ. ην έηνο 

2017/18, $2,4 δηζ. ην έηνο 2016/17, $3,4 δηζ. ην έηνο 2015/16 θαη $6,3 δηζ. ην έηνο 2011/12. 

 

Αλακελφκελε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ 

χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε γξακκή ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ην νπδάλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 12 

Ηαλνπαξίνπ 2020, δηαζέηνληαο αξρηθή κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα 50 MW. χκθσλα κε 

πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε λέα γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα ησλ 

δχν ρσξψλ θφζηηζε EGP509 εθαη. (πεξίπνπ $32 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) θαη 

δηαηξέρεη απφζηαζε 1.000 ρικ. Όπσο ζεκείσζε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε γξακκή ζα 

κπνξνχζε λα είρε ιεηηνπξγήζεη αξθεηά λσξίηεξα, σζηφζν θαζπζηέξεζε θπξίσο ιφγσ ηεο 

πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζην νπδάλ.   

 

Η NPPA αλαζέηεη ζηνλ απζηξαιηαλφ φκηιν Worley ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ 

ηεο Αηγχπηνπ (Nuclear Power Plants Authority - NPPA) αλέζεζε πξφζθαηα ζηνλ 

απζηξαιηαλφ φκηιν Worley ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, πνπ ζα πινπνηεζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 

αλέθεξαλ φηη ε NPPA ζπλεξγάδεηαη επηηπρεκέλα κε ηνλ φκηιν Worley απφ ην έηνο 2009, 

ελψ ε πξφζθαηε ζχκβαζε καδί ηνπ ζα έρεη δηάξθεηα έσο ην έηνο 2030.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα $3,49 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην επηέκβξην 2019 

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

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην επηέκβξην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 28,7% 

ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,49 δηζ. έλαληη $4,90 δηζ. ην επηέκβξην 2018. Καηά ηελ 

CAPMAS, ην επηέκβξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ απμήζεθαλ 

θαηά 5,2%, εθείλεο αξγνχ πεηξειαίνπ επίζεο θαηά 1,2%, απηέο ελδπκάησλ θαηά 11,7% θαη 
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νη εμαγσγέο πιαζηηθψλ θαηά 7,6%. Αληίζηνηρα, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ην 

επηέκβξην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $5,86  δηζ. 

έλαληη $7,33 δηζ. ην επηέκβξην 2018. 

 

Απφθαζε Π/Θ γηα ζχζηαζε επηηξνπψλ απινπνίεζεο ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο 

ζπζηήλνληαη κφληκεο επηηξνπέο ζε ηεισλεηαθά ζεκεία εηζφδνπ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο 

ρψξαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο κεραληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα δηέπνπλ ην άλνηγκα, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εθηεισληζκφ 

εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ. Δθάζηε ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ ζα πεξηιακβάλεη 

εθπξνζψπνπο απφ ηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία, ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ Δμαγσγψλ & 

Δηζαγσγψλ (GOEIC), ηε λενζχζηαηε Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (National Food 

Safety Authority), ηηο αξκφδηεο Αξρέο θπηνυγεηνλνκηθήο θαη θηεληαηξηθήο θαξαληίλαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θαζψο θαη απφ φπνηεο άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ αξκνδηφηεηα 

λα ειέγρνπλ ηηο εηζαγσγέο.  

Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Σξνθίκσλ & 

Γεσξγίαο ησλ ΖΔ (FAO) πξαγκαηνπνίεζε πξφζθαηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πξνο 

εθπξνζψπνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, ελεκεξψλνληάο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Codex Alimentarius, θαζψο θαη κε αλαγλσξηζκέλα 

δηεζλή πξφηππα θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί πξνο αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ κε 

βάζε ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν (“risk-based food control system”) ζηελ Αίγππην.           

 

Άλσ ησλ 5 εθαη. ηφλσλ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ηεο Αηγχπηνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 5 εθαη. ηφλνπο ην 2019, δεδνκέλνπ φηη, έσο ηηο 

25/12 είραλ αλέιζεη ήδε ζε 5,4 εθαη. ηφλνπο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αχμεζε θαηά 203.000 

ηφλνπο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Ωο θχξηεο θαηεγνξίεο εμαρζέλησλ 

αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 2019 αλαθέξνληαη ηα εζπεξηδνεηδή, νη παηάηεο, ηα 

θξεκκχδηα, ηα ζηαθχιηα, ηα ξφδηα, ην ζθφξδν, ηα mango, νη θξάνπιεο, ηα θαζφιηα, νη 

guavas, ηα αγγνχξηα, νη πηπεξηέο θαη νη κειηηδάλεο.  

 

Πιεξνθνξίεο πεξί επαλέλαξμεο επηζεσξήζεσλ θνξηίσλ ζίηνπ ζηα ιηκάληα πξνέιεπζεο 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηθαινχκελνο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, αλακέλεηαη λα επαλεθθηλήζνπλ νη επηζεσξήζεηο θνξηίσλ 

εηζαγφκελνπ ζηελ Αίγππην ζηηαξηνχ απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηνπο 

ιηκέλεο πξνέιεπζεο, θαηαξγψληαο έηζη πξνεγνχκελε θπβεξλεηηθή απφθαζε, απφ ην 2016, 

πνπ είρε θαηαξγήζεη ηέηνηνπ είδνπο επηζεσξήζεηο ζε ζπλέρεηα ηφηε πηέζεσλ απφ κεγάινπο 

δηεζλείο πξνκεζεπηέο.  

χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, νη ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο 

εθηάζεηο ζηηαξηνχ ζηελ Αίγππην θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν –απφ ηα κέζα 

Ννεκβξίνπ- αλέξρνληαη ζε 2,75 εθαη. feddans, κεησκέλεο θαηά 13% ζε εηήζηα βάζε θαη 

πνιχ θάησ απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζηα 3,5 εθαη. 

feddans.  
 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

πκθσλίεο ηεο Αηγχπηνπ κε ην κεγάιν ηαπσληθφ φκηιν Toyota Tsusho 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θνηλνπξαμία ππφ ην 

κεγάιν ηαπσληθφ φκηιν Toyota Tsusho ππέγξαςε κε ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ ζχκβαζε αμίαο $150 εθαη., κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαβίβαζε (“BOT”) ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εμππεξέηεζεο πινίσλ “RoRo” (“Roll-on 

/ Roll-off”) γηα κεηαθνξηψζεηο νρεκάησλ ζην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ θνηλνπξαμία πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη φκηινη Bolloré 

Transport & Logistics (Γαιιία) θαη Nippon Yusen Kaisha (Ηαπσλία), νη νπνίνη ζα 
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θαηαζθεπάζνπλ θαη εθκεηαιιεπζνχλ ηνλ ελ ιφγσ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ, έθηαζεο 270 ρηι. ηεηξ. 

κέηξσλ, θαζψο θαη πιαηθφξκα κήθνπο 600 κέηξσλ γηα ηελ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη 

κεηαθφξησζε πεξίπνπ 800.000 νρεκάησλ ζε εηήζηα βάζε. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ ζα ιακβάλεη εηεζίσο πνζφλ $233 εθαη. απφ ηελ 

θνηλνπξαμία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ.   

Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζπκθσλία ηνπ Αξαβηθνχ 

Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ) κε ηνλ φκηιν 

Toyota Tsusho γηα ηελ θαηαζθεπή 240 ρηι. κηθξψλ ιεσθνξείσλ θηλνχκελσλ κε θπζηθφ αέξην 

ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ θ. El Tarras, ε 

παξάδνζε ηνπ πξψηνπ κηθξνχ ιεσθνξείνπ πνπ ζα θηλείηαη κε αέξην αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηνλ Ηνχλην 2020. 

 

πκθσλία ηεο Phosphate Misr κε θηλεδηθνχο νκίινπο γηα κνλάδα θσζθνξηθνχ νμένο 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ φηη ε –θξαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ- βηνκεραλία παξαγσγήο θσζθνξηθψλ αιάησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, Phosphate Misr, ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκθσλία αμίαο 

$842 εθαη. κε ηελ θηλεδηθή θξαηηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Chinese State Construction 

Engineering Corporation (CSCEC) θαη ηνλ επίζεο θηλεδηθφ φκηιν παξαγσγήο ρεκηθψλ 

Wengfu Group  γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο θσζθνξηθνχ νμένο ζηελ 

πεξηνρή Abu Tartour ηεο λνηηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο 

ηνπ project εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $1 δηζ., ελψ ε εηήζηα παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα 

ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλνπο θσζθνξηθνχ νμένο.  

 

πκθσλία Αηγχπηνπ κε ηνλ φκηιν JAB γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Damietta Furniture 

City 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ ππέγξαςε κε 

ηνλ –εδξεχνληα ζην Λνπμεκβνχξγν, γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ- επελδπηηθφ φκηιν JAB 

Holding Company πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ απφ θνηλνχ θαηαζθεπή, 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ projects ζηε λέα βηνκεραληθή 

πφιε ησλ θιάδσλ μχινπ θαη επηπινβηνκεραλίαο, απνθαινχκελε “Damietta Furniture City”, 

έθηαζεο 331 feddans, πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Γακηέηηεο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 70% ηεο 

παξαγσγήο επίπισλ ηεο Αηγχπηνπ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η ΠΣ & ε EBRD ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε $1 δηζ. ηελ θαηαζθεπή κεηξφ Αιεμάλδξεηαο 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ζπκθψλεζαλ λα παξάζρνπλ 

δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $1 δηζ. κε ζθνπφ ηε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ έξγσλ δεκηνπξγίαο γξακκήο ππφγεηνπ κεηξφ ζηελ Αιεμάλδξεηα, δηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο 

παιαηφηεξεο πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ηνπ Abu Qir. Καηά ηηο ελ ιφγσ πεγέο, νη 

αηγππηηαθέο Αξρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ παξνχζα θάζε ηελ πεξίνδν ράξηηνο, ην επηηφθην 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο ησλ αλσηέξσ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ελψ 

ρσξηζηέο ζπλνκηιίεο δηεμάγνληαη κε ξσζηθέο, θαλαδηθέο θαη νπγγξηθέο ηξάπεδεο κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε πξφζζεησλ δαλείσλ χςνπο $500 εθαη., κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο 

πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ, πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζεη ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή Abu Qir κε ηελ 

πεξηνρή Mahatet Misr / Attarin ηεο κεζν-δπηηθήο Αιεμάλδξεηαο. Δληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ πξνζερνχο έηνπο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

έξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ κεηξφ ηεο πφιεο ηεο Αιεμάλδξεηαο. 

 

πκθσλία ησλ αηγππηηαθψλ ηαρπδξνκείσλ κε ηελ DHL 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε εηαηξεία ησλ αηγππηηαθψλ 

ηαρπδξνκείσλ ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκθσλία κε ην δηεζλή, γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ, φκηιν 

ηαρπκεηαθνξψλ, DHL Express, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ παξνρή 
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ππεξεζηψλ δηεπθφιπλζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. πγθεθξηκέλα, νη 

δχν εηαηξείεο ζπκθψλεζαλ λα παξέρνπλ απφ θνηλνχ ππεξεζίεο κεηαθφξησζεο cargo θαη 

επαλεμαγσγήο θνξηίσλ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα αλαδείμεη ηε ρψξα ζε δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξεπκαηηθφ θφκβν γηα 

ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν.   

 

Η Δζληθή Αξρή εξάγγσλ πξνθεξχζζεη έξγα 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή 

εξάγγσλ (ΝΑΣ) πξνζθάιεζε πξφζθαηα ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο κε πςειφ 

επίπεδν εκπεηξίαο λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο –κε πξνζεζκία ην ηέινο ηνπ 2019- γηα 

λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε, επηζεψξεζε ζρεδίσλ θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ 

δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζνπλ ηα δπηηθά 

πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of October City) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Θπκίδνπκε φηη 

ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο ππεγξάθε ε –ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε 

κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab 

Contractors γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», 

πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. 

Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε ΝΑΣ πξνθήξπμε δηεζλή δηαγσληζκφ -αλνηθηφ 

ζε αηγππηηαθέο θα ηαπσληθέο εηαηξείεο- γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ πξσηεχνληνο 

εξγνιάβνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηεο ηέηαξηεο γξακκήο κεηξφ ηνπ 

Καΐξνπ, ε πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA).  

 

Η αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ εγθξίλεη ηε ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο Uber-Careem 

Παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ –απαηζηφδνμεο- εθηηκήζεηο πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο, ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ (Egyptian Competition Authority - ECA) 

έδσζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηε ζπγθαηάζεζή ηεο ζηελ αλαθνηλσζείζα πιήξε εμαγνξά ηνπ 

δηθηχνπ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ Careem, ζπκθεξφλησλ ΖΑΔ – Νηνπκπάη, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, απφ ην ακεξηθαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνπνηνχκελν ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δίθηπν Uber, έλαληη 

ηηκήκαηνο $3,1 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ECA επέβαιε σζηφζν νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ, ησλ νδεγψλ θαη ησλ επελδπηψλ, νη νπνίεο ζα 

ηζρχζνπλ θαηά ηελ πξψηε δηεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο θαη έρνπλ ήδε γίλεη 

απνδεθηέο απφ ηα δχν αλσηέξσ δίθηπα. 
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ γηα ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) αλέιαβε πξφζζεηε, ρσξηζηή 

πξσηνβνπιία, ζπλνιηθνχ χςνπο ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ EGP50 δηζ., γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα πνπ ζα πινπνηήζεη ε 

CBE ζα επηηξέςεη ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

ρακειφηνθα δάλεηα κε ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε απφθαζε γηα 

παξνρή πξφζζεησλ εληζρχζεσλ απφ ηε CBE ζηνλ εγρψξην ηνπξηζηηθφ θιάδν είρε ιεθζεί ζην 

πιαίζην ηνπ πξφζθαηνπ World Youth Forum πνπ έιαβε ρψξα ζην Sharm El-Sheikh, ε δε 

πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2020. 

Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα, πεξηιακβάλνληαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα 

θαη ε κεξηθή –θαηά ην ήκηζπ- απαιιαγή απφ ρξέε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε πεξηνρέο ηεο ρεξζνλήζνπ ηλά, θαζψο θαη 

ε απαιιαγή ηδησηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, απφ ηελ πιεξσκή ηφθσλ επί δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη.    
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Η Αίγππηνο αλαθεξχζζεηαη θνξπθαίνο αλαδπφκελνο πξννξηζκφο γηα ην 2020 απφ ηελ 

USTOA 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Έλσζε Ακεξηθαλψλ Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ (USTOA), ζε 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, αλαθήξπμε ηελ Αίγππην, καδί κε ηηο Κξναηία θαη 

Κνινκβία, σο θνξπθαίνπο αλαδπφκελνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2020. χκθσλα 

κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο USTOA, θ. Dale, «πξφθεηηαη γηα ζεακαηηθή 

επηζηξνθή ηεο Αηγχπηνπ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ παγθνζκίσο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, κε 

εμαηξεηηθά απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ηαμηδησηψλ, πνζνζηφ 60% ησλ 

νπνίσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 51 εηψλ θαη πνζνζηφ 20% ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 35-50 εηψλ». 

 

ΟΤΓΑΝ 

ε $5 δηζ. εθηηκψληαη ηα εηήζηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ζνπδαληθνχ ρξπζνχ 

χκθσλα κε πεγέο ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ην χςνο ηεο εηήζηαο εγρψξηαο παξαγσγήο 

ρξπζνχ εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 120 θαη 200 ηφλσλ, ελψ ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

απηνχ εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ $5 δηζ. εηεζίσο. Δπηπιένλ, νη ζπλνιηθά απαζρνινχκελνη ζηνλ 

θιάδν νξπρείσλ ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα άηνκα.  

 

ε θαηαγξαθή βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο 

αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε απηψλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο, θαζψο επίζεο ηελ ππνβνήζεζε ηεο επέθηαζεο, αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο 

εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Έγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 

2020, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ 73 δηζ. ζνπδαληθψλ 

ιηξψλ (πεξίπνπ $1,62 δηζ.), φπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ο λένο 

πξνυπνινγηζκφο ζηνρεχεη ζε έζνδα χςνπο 568,3 δηζ. ιηξψλ (πεξίπνπ $12,63 δηζ.), ελψ 

πεξηιακβάλεη απμεκέλεο θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε 

ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα ζπκθψλεζε λα αλαβάιεη γηα δηάζηεκα ηξηκήλνπ 

ηε ζρεδηαδφκελε άξζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, έσο ην Μάξηην ηνπ 2020.     


