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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (17-24/11/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

ηόρνο ν πεξηνξηζκόο ηνπ ειιείκκαηνο ζην 7% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην 

πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 πξνβιέπεη ηνλ 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ 7% ηνπ ΑΔΠ, 

έλαληη πνζνζηνχ 8,4% ηνπ ΑΔΠ πνπ απνηειεί ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο. χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο εθηηκά φηη ην 

αηγππηηαθφ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζε πεξίπνπ EGP6,2 ηξηζ. (πεξίπνπ $347 δηζ. κε 

βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο εθηηκάηαη πσο ζα θζάζεη ην 6,5%. 

Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη εμάιινπ λα κεηψζεη ην 

ζπλνιηθφ ρξένο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ  απφ 

ην επίπεδν ηνπ 108% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, ζε πεξίπνπ 98% ην 2018, κε πξννπηηθή απηφ λα 

πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε 79,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2022.       

 

Πξσηνγελέο πιεόλαζκα θαηαγξάθεθε ην πξώην 4κελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 

Όπσο αλέθεξε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, 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. 

Καηά ηνλ θ. Maait, ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ 

2018/19 αληηπξνζψπεπε 2,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 2,7% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηεηξάκελν ηνπ 

έηνπο 2017/18 θαη 3,1% θαηά ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο θ. 

Maait αλέθεξε φηη ηα δεκφζηα έζνδα απμήζεθαλ θαηά 34,2% ζε εηήζηα βάζε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ 2018/19, έλαληη ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαηά 24% ζηελ 

ίδηα πεξίνδν, ελψ ηα θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 36% έλαληη ηνπ 

ηεηξακήλνπ 2017/18, αξθεηά πάλσ απφ ην κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζήο ηνπο ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία, πνπ ήηαλ ζην 27%. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

ε ρψξα δχλαηαη λα επηηχρεη ηνπο δχν βαζηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη 

γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ήηνη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο χςνπο 2% ηνπ ΑΔΠ θαη 

ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο χςνπο 8,4% ηνπ ΑΔΠ. 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Απμεκέλα θαηά 20,4% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην επηέκβξην 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ 

θαηά $298 εθαη., ήηνη αχμεζε 20,4% έλαληη επηεκβξίνπ 2017, πιεζηάδνληαο ηα $1,8 

δηζ., έλαληη $1,5 δηζ. θαηά ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2017. Δπηπιένλ, ηα εηζεξρφκελα 

κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ζην ζχλνιν ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ (Ηνπι.-επη.) ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) αλήιζαλ ζε $5,9 δηζ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε 

θαηά 1,5% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ (2017/18). 

Θπκίδνπκε φηη ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, πνπ απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο θχξηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο πφξνπο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 απμήζεθαλ θαηά 21,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ έηνπο 2016/17, αλαξξηρεζέληα ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ $26,5 δηζ. 

 

πλεξγαζία Αηγύπηνπ-Αηζηνπίαο πξνο εμεύξεζε ιύζεο γηα ηα ύδαηα ηνπ Νείινπ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Π/Θ θ. Madbouly, ζην πεξηζψξην ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 11
ε
 έθηαθηε ζχλνδν ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζηελ Αληίο 

Ακπέκπα ηεο Αηζηνπίαο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αηζίνπα Π/Θ θ. Abiy Ahmed, 

κεηαθέξνληάο ηνπ κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi πεξί ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο. Ο θ. Madbouly δήισζε ζηηο 18/11 φηη νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα 
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μεθηλήζνπλ ζπλνκηιίεο ζην δηάζηεκα ησλ δχν πξνζερψλ εβδνκάδσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ φπνησλ δηαθσληψλ πθίζηαληαη αλαθνξηθά κε ην ππφ θαηαζθεπή 

πδξνειεθηξηθφ Μεγάιν Αηζηνπηθφ Φξάγκα ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ επί 

ηεο θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ. Οη δχν Π/Θ ζπκθψλεζαλ επίζεο ηελ 

επίζπεπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-

νπδάλ πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ πεξαζκέλν Μάην, θαη ηδηαίηεξα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχζηαζε ηξηκεξνχο επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί έξγα 

ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο ρψξεο, δηα ηεο άκεζεο νξγάλσζεο ζρεηηθήο ζπλάληεζεο ησλ 

δηνηθεηψλ ησλ ηξηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.  

εκεησηένλ φηη ε Αίγππηνο θνβάηαη πσο ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Αηζηνπηθνχ 

Φξάγκαηνο ζα ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ νκαιή ξνή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη ηελ 

επάξθεηα ζε πδάηηλνπο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη ν πνηακφο απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο 

πεγή εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο κε λεξφ. Τπελζπκίδεηαη  φηη, κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, 

ην Φξάγκα, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ $4 δηζ., επξφθεηην λα νινθιεξσζεί έσο ην 

2020. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δειψζεηο Αηζηφπσλ αμησκαηνχρσλ ηνλ πεξαζκέλν 

Αχγνπζην, ε νινθιήξσζή ηνπ εθηηκάηαη πσο ζα θαζπζηεξήζεη γηα κεξηθά αθφκε ρξφληα. 

 

Θεακαηηθή αύμεζε ησλ επελδύζεσλ πξνβιέπεη ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνύ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ έρεη 

αλαζεσξήζεη πξνο ηα άλσ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (ΑΞΔ) πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ε Αίγππηνο σο ην 

ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), ζε $11 δηζ., έλαληη θαηψηεξσλ 

αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΓΝΣ, πνπ θέξλνπλ ην αλακελφκελν χςνο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ 

ζε $9,5 δηο. χκθσλα κε ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο, νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηε ρψξα αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ζην επίπεδν ησλ $20 δηζ. 

εηεζίσο, σο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/22. Δπί ηνπ παξφληνο ζεκεηψλεηαη φηη, 

κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην χςνο 

ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 αλήιζε ζε $7,72 δηζ., κεησκέλν θαηά 2,7% έλαληη ησλ $7,93 

δηζ. ηνπ έηνπο 2016/17, ελψ ζην ίδην δηάζηεκα νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ αλήιζαλ ζε 

$13,16 δηζ., έλαληη $13,37 δηζ. ην 2016/17, αληίζηνηρα.  

 

Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο αιιά θαη θηλδύλνπο δηαβιέπεη ην ΓΝΣ γηα Αίγππην 

ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε (“Regional Economic Outlook”) 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο, Β. 

Αθξηθήο & Κεληξηθήο Αζίαο, ην Σακείν δηαηήξεζε ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζή ηνπ γηα 

ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζην 5,5% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2018/19, έλαληη 5,3% ην έηνο 2017/18. Δπίζεο, εθηίκεζε ην κέζν εηήζην δείθηε 

πιεζσξηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 12,6%, έλαληη 13,9% ην έηνο 2017/18. 

Σν ΓΝΣ επηδνθίκαζε ηε δηφξζσζε αξθεηψλ ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ / 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ελψ έθξηλε σο νξζή ηε δηαηήξεζε νπδέηεξεο πξνο «ζθηθηήο» 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηφζν απφ ηελ Αίγππην, φζν θαη απφ ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο. Σν ΓΝΣ ζπλέζηεζε ζηηο αηγππηηαθέο Αξρέο λα επαγξππλνχλ θαη λα είλαη 

έηνηκεο λα αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε «αλαδσπχξσζεο» ηνπ πιεζσξηζκνχ, εμαηηίαο 

δεπηεξνγελψλ επηδξάζεσλ ησλ απμήζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ηεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ην ΓΝΣ επηζήκαλε ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαδηάξζξσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ γηα θέηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πέληε θξαηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Δπηπιένλ, ην Σακείν επηθξφηεζε ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηε 

βειηίσζε ησλ φξσλ πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθή γε, κε ζθνπφ ηε 

δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Σέινο, ην ΓΝΣ επηζήκαλε ηφζν γηα ηελ Αίγππην, φζν θαη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο εθ ησλ ππνινίπσλ ρψξεο ηεο πεξηνρήο, φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ππνλνκεχεηαη απφ ηηο κεγάινπ κεγέζνπο θαη ρακεινχ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο 
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παξανηθνλνκίεο ηνπο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη απαζρνινχλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξηα από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 19/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο 

αμίαο $1,675 δηζ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε 32 πξνζθνξέο απφ δηεζλή θαη 

εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,913 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο νη 26, ζπλνιηθήο αμίαο $1,703 δηζ. Σν επηηφθην πνπ επεηεχρζε 

θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 19
εο

 Ννεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,68% θαη 

3,70%, έλαληη επηηνθίνπ 3,28-3,30% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ 

γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο.  

 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 22/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, δηάξθεηαο 

έμη θαη δψδεθα κελψλ, κε πεληρξφ απνηέιεζκα σζηφζν, ηφζν απφ πιεπξάο άληιεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη απφ πιεπξάο χςνπο απνδφζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε CBE, ελψ 

ζηφρεπε ζε άληιεζε EGP7,93 δηζ. φζνλ αθνξά ηα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη EGP9,32 δηζ. 

φζνλ αθνξά ηα εηήζηαο δηάξθεηαο έληνθα γξακκάηηα, δέρζεθε ηειηθψο πξνζθνξέο απφ ηα 

εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP757,7 εθαη. φζνλ αθνξά ηα 

εμάκελεο δηάξθεηαο θαη EGP1,31 δηζ. φζνλ αθνξά ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο 

γξακκάηηα, κε κέζεο απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 19,89% γηα ηα πξψηα θαη ηνπ 19,92% γηα 

ηα δεχηεξα, έλαληη κέζσλ απνδφζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 19,68% θαη ηνπ 19,78% θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο αλάινγεο εθδφζεηο, αληίζηνηρα.  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Γαιιν-αηγππηηαθό επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ θιάδνπ πγείαο (Κάηξν, 19-20/11/2018) 

ην δηάζηεκα 19-20 Ννεκβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν γαιιν-αηγππηηαθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ πγείαο, κε επηθέληξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο αηγππηηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Σν θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ ηε γαιιηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, ηελ Agence 

Française de Développement (AFD), θαζψο θαη ην γαιιηθφ θξαηηθφ νξγαληζκφ 

εμσζηξέθεηαο, Business France. Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θήξπμε ν Γάιινο 

Πξέζβεο ζηελ Αίγππην θ. Romatet, ελψ ζην θφξνπκ παξέζηεζαλ νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί 

Τγείαο, Οηθνλνκηθψλ, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο & 

Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Όπσο αλέθεξε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ θφξνπκ ε Αηγχπηηα 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, «ε Γαιιία ζηεξίδεη 

ρξεκαηνδνηηθά ηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πέληε 

αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, κε θνλδχιηα ηεο Agence Française de Développement (AFD), 

ζπλνιηθνχ χςνπο €31 εθαη.». Δπηπιένλ, θαηά ηελ θα Nasr, «νκάδα ελλέα γαιιηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ έρεη αλαθνηλψζεη ηε δεκηνπξγία ζπκκαρίαο κε ζθνπφ ηε 

ζπλεξγαζία γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πγείαο ζηελ Αίγππην». Καηά ηελ 

θα Nasr, ζηνπο ελ ιφγσ γαιιηθνχο νκίινπο πεξηιακβάλνληαη νλφκαηα φπσο εθείλα ησλ  

Sanofi, Danone, AXA θαη L’Oréal. Σέινο, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

θαηά ηελ επηθείκελε επίζθεςε ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. Macron ζην Κάηξν, ηνλ πξνζερή 

Ηαλνπάξην, αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί λέα δαλεηαθή ζπκθσλία κεηαμχ αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο θαη AFD, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε δεχηεξε, κε θνλδχιηα χςνπο 

€60 εθαη., ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, ην νπνίν 

πξνζδνθάηαη φηη ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχλην ηνπ πξνζερνχο έηνπο.  
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Γηεζλήο έθζεζε ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο & ειεθηξηζκνύ (Κάηξν, 17-19/11/2018) 

ην δηάζηεκα 17-19 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ 

Καΐξνπ (Egypt International Exhibition Center), κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 300 εθζεηψλ 

απφ 20 ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο, ε 28
ε
 

πεξίνδνο ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζεο ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ, Electricx – Solar Tec 2018, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Ζιεθηξηζκνχ. Καηά ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. 

Assran αλαθέξζεθε ζην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, 

δηεπθξηλίδνληαο φηη ε πινπνηνχκελε ππξεληθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αίγππηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν 

Rosatom, ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εγρψξησλ βηνκεραληψλ, νη νπνίεο ζα 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιεη ζηε δξαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εγρψξηα 

θαηαζθεπαδφκελσλ πξντφλησλ ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ. Ο θ. Assran ζπκπιήξσζε φηη ην 

Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ κε ζθνπφ ηελ εμφξπμε 

θαη εθκεηάιιεπζε καχξεο νξπθηήο άκκνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Kafr El-Sheikh.           

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Αλάπηπμε ππνδνκώλ ζηελ Γθίδα κε ηε ζπλεξγαζία Δ.Δ. θαη GIZ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θπβεξλήηεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γθίδα, 

θ. Ahmed Rashed, αλαθνίλσζε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ φηη πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη άκεζα ε 

πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκψλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Γθίδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο ζπλνηθίεο Bolaq Al-Dakrour θαη Warraq, ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ νξγαληζκφ 

αλαπηπμηαθήο / ηερληθήο ζπλεξγαζίαο GIZ. Όπσο δηεπθξίληζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ έξγα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ζπκθσλίαο ηνπ 2016 κεηαμχ 

Αηγχπηνπ θαη Δ.Δ., πνπ πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε δεχηεξε ελλέα έξγσλ 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη δηθηχνπ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ ζηε λφηηα Γθίδα, ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο €3,3 εθαη., κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξίπνπ 700.000 

νηθνγελεηψλ πνπ θαηνηθνχλ εθεί.    

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Σν Τπ. Πεηξειαίνπ ζα πξνθεξύμεη δηεζλή δηαγσληζκό γηα ηελ Δξπζξά Θάιαζζα  

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζνχλ νη πξψηνη δηεζλείο δηαγσληζκνί γηα 

έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο γεσθπζηθέο κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 

ηηο εηαηξείεο Schlumberger θαη TGS. Όπσο αλέθεξε ν θ. El-Molla, ήδε νη δηεζλείο 

πεηξειατθνί φκηινη, θαη ηδηαίηεξα νη ακεξηθαληθνί, εθθξάδνπλ δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηηαζκάησλ ζηελ, πινχζηα φπσο πηζηεχεηαη, ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Δξπζξάο. 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί επηθείκελεο εγθαηλίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Interconnector 

Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ πνπ βαζίδνληαη ζε ζρεηηθέο δειψζεηο 

απφ ηε Γεξκαλία ζηηο 21/11, ηνπ Αηγχπηηνπ, δηεζλνχο θχξνπο εκπεηξνγλψκνλα θαη 

επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο,  θ. El Noqrashi, 

πνιχ ζχληνκα αλακέλεηαη λα εγθαηληαζηεί ην κεγάιν έξγν ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο 

Αηγχπηνπ-Κχπξνπ-Διιάδαο, δηα ζπζηήκαηνο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ, γλσζηφ σο 

“EuroAfrica Interconnector”. Καηά ηνλ θ. El Noqrashi, ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ –

εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ $4 δηζ.- ζα μεθηλήζεη απφ ηε λέα κεγάιε 

ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα ζηελ πεξηνρή Burullus ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ε νπνία 

πξφθεηηαη λα δηνρεηεχζεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο παξαγσγήο ηεο κέζσ ππνζαιάζζηνπ 

θαισδίνπ κήθνπο 498 ρικ. πξνο ηελ Κχπξν. Όπσο αλέθεξε ν θ. El Noqrashi, ελ ζπλερεία 

ην θππξηαθφ ειεθηξηθφ δίθηπν πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ηελ Κξήηε, κέζσ ππνζαιάζζηνπ 

θαισδίνπ κήθνπο 879 ρικ., ελψ ηέινο ε Κξήηε ζα ζπλδεζεί κε ηελ Αηηηθή –θαη θαηά 

ζπλέπεηα κε ηα ειεθηξηθά δίθηπα ηεο Διιάδαο θαη ηεο επξχηεξεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο- 
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κέζσ θαισδίνπ κήθνπο 330 ρικ. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην εκπεηξνγλψκνλα, ε δηαδξνκή 

ηνπ θαισδίνπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ Κχπξνπ θαη Κξήηεο ζα θζάζεη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία ζε βάζνο 3.000 κέηξσλ, ελψ ε ελ ιφγσ θαισδηαθή ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.707 ρικ., αλακέλεηαη λα κεηακνξθψζεη ηελ Αίγππην ζε 

ελεξγεηαθφ θφκβν γηα ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ζε θνξέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα 

ππνζαιάζζηα θαιψδηα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ -ζε δηπιή θαηεχζπλζε- 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο 2.000 MW, ελψ ε εηήζηα κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο 

ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ζα θζάλεη ηηο 17,5 TWh.       

 

Οινθιήξσζε δηάλνημεο 9
νπ

 θξέαηνο ζην θνίηαζκα θ/α Zohr 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα νινθιεξψζεθε απφ ηνλ 

ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν ΔΝΗ ε δηάλνημε ηνπ έλαηνπ θξέαηνο γηα ηελ άληιεζε θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην 

θφζηνο δηάλνημεο ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο αλήιζε ζε $300 εθαη., κε εθηηκψκελε αξρηθή 

πνζφηεηα παξαγσγήο ζηα 150 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο. Όπσο αλέθεξαλ θιαδηθέο 

πεγέο, ην ελ ιφγσ θξέαξ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη λα παξάγεη θαη λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν 

έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, νπφηε ζα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη ηεο έθηεο 

κνλάδαο θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Zohr, δπλακηθφηεηαο 400 εθαη. 

θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ε εκεξήζηα 

παξαγσγή ηνπ έλαηνπ θξέαηνο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζε 

250 εθαη. θ.π., αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

θνηηάζκαηνο ζε 2,25 δηζ. θ.π. χκθσλα κε πεγέο ηνπ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ, ε 

νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζεί ηνλ Ηνχιην 2019, αλεβάδνληαο ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο 

ζε 2,95 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 2,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο πνπ πξνβιεπφηαλ ζηνλ κέρξη 

πξφηηλνο ζρεδηαζκφ. Καηά ηελ ΔΝΗ, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο πξφθεηηαη λα επελδχζεη 

πεξίπνπ $4 δηζ. ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Zohr ηνπ ρξφλνπ, αλεβάδνληαο ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεψλ ηνπ ζην θνίηαζκα ζε $16 δηζ.      

 

Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο Αηγύπηνπ-ινβελίαο γηα αλάπηπμε ελεξγεηαθώλ ππνδνκώλ 

Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 20/11 ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο 

ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar θαη ε Πξέζβεο ηεο ινβελίαο ζην Κάηξν θα 

Prevolsek παξέζηεζαλ ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

αηγππηηαθνχ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization for 

Military Production) θαη ηνπ ζινβεληθνχ νκίινπ Iskra, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ δηαλνκήο ελέξγεηαο. Όπσο δηεπθξίληζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο, ην ελ ιφγσ 

κλεκφλην ζα επηηξέςεη ζηελ Αίγππην λα επσθειεζεί απφ ηελ ηερλνγλσζία ηνπ νκίινπ 

Iskra ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη ππεξεζηψλ logistics, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξνρή / δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε αηγππηηαθέο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ζπκθεξφλησλ ηνπ ηξαηνχ. χκθσλα κε ηελ Πξέζβε ηεο ινβελίαο 

ζην Κάηξν, ν φκηινο Iskra απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν ηεο ελ ιφγσ επξσπατθήο ρψξαο κε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο, 

ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξεζηψλ logistics, ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ζπζηεκάησλ 

δηαλνκήο ελέξγεηαο, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο. 

 

Γηεπζέηεζε δηαθνξάο κε ην Ηζξαήι αλαθνξηθά κε δηαθνπή θνξηώζεσλ θ/α ην 2012 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ήιζε 

ζε ζπκθσλία γηα ηε δηεπζέηεζε νθεηιήο χςνπο $1,76 δηζ. πξνο ηελ ηζξαειηλή εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Company), ε νπνία είρε επηδηθαζηεί ζηελ ηζξαειηλή 

πιεπξά ζην πιαίζην δηεζλνχο δηαηηεζίαο θαη αθνξά ηελ αλαζηνιή απφ ην έηνο 2012 ηεο 

κεηαθνξάο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, κέζσ ηνπ αγσγνχ East 

Mediterranean Gas. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην κέζσ ηνπ ελ ιφγσ 

αγσγνχ έσο ην 2012, σζηφζν έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, 
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εμαηηίαο επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο 

ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά, αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ 

αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Ζ ηζξαειηλή 

πιεπξά είρε παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ 

επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο 

νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS).  

χκθσλα κε κε θαηνλνκαδφκελεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε ζπκθσλία κε ηελ ηζξαειηλή 

πιεπξά πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο απνπιεξσκήο ηεο, κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ East 

Mediterranean Gas, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι (Ashkelon) πξνο 

ηελ Αίγππην ππνζαιάζζηα έσο ηε βφξεηα Υεξζφλεζν ηνπ ηλά (Al Arish), ελψ απφ εθεί ζα 

ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγφο έσο ηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη αΐλη. Όπσο έρνπλ αλαθέξεη ηνλ 

πεξαζκέλν επηέκβξην δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε 

θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηζξαειηλή πιεπξά γηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

απνδεκίσζεο ζην επίπεδν ησλ $470 εθαη., κε πξννπηηθή απφζβεζήο ηνπ εληφο πεξηφδνπ 

15εηίαο, ελψ επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή απηήο. 

Καηά ηηο σο άλσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε απνπιεξσκή ηεο αηγππηηαθήο νθεηιήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα έζνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2019 πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηζξαειηλφ αέξην ζηελ 

Αίγππην (κνλάδα πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γακηέηηε), ζην πιαίζην ζρεηηθήο 

ζπκθσλίαο ησλ νκίισλ Noble Energy (ΖΠΑ) θαη Delek Drilling (Ηζξαήι) κε ηνλ 

αηγππηηαθφ φκηιν Dolphinus Holdings.  

Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε πάλησο φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο ηζξαειηλήο 

Delek Drilling, νη θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην ζα δηελεξγεζνχλ 

αξρηθά κέζσ ηνπ Arab Gas Pipeline (πνπ ζπλδέεη ηελ Ηνξδαλία κε ηελ Αίγππην), πξνο ην 

Μάην ηνπ 2019, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 ζα ελεξγνπνηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ν αγσγφο East Mediterranean Gas. 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Με πεηξειατθέο εμαγσγέο ύςνπο $1,99 δηζ. ηνλ Οθηώβξην αλαθέξεη ν GOEIC 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο 19/11 ν αηγππηηαθφο Οξγαληζκφο Διέγρνπ 

Δμαγσγψλ & Δηζαγσγψλ (GOEIC), ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε $1,99 δηζ., ειαθξφηαηα 

απμεκέλε έλαληη εμαγσγψλ χςνπο $1,945 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017. Όπσο ζεκείσζε ν 

GOEIC, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (εθηφο 

πεηξειαηνεηδψλ) αλήιζε ηνλ Οθηψβξην 2018 ζε $1,653 δηζ., ελψ ε αμία ησλ ινηπψλ κε 

πεηξειατθψλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε $335 εθαη.   

 

Δθθίλεζε δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμύ Αηγύπηνπ 

θαη Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε Αίγππηνο ππέγξαςε 

πξφζθαηα κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε θείκελν ην νπνίν ζέηεη ην πιαίζην 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζέζπηζε ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο βνξεηναθξηθαληθήο ρψξαο θαη ησλ κειψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Έλσζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηε Ρσζία, ηε Λεπθνξσζία, ην 

Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ε 

νκφινγφο ηνπ απφ πιεπξάο Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο, θα Nikishina, ζπκθψλεζαλ κάιηζηα ν 

πξψηνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κάηξν, ζηα κέζα ηνπ 

πξνζερνχο Ηαλνπαξίνπ, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη επίζεο ε δηνξγάλσζε κηθηνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2019. ηφρν ησλ δχν πιεπξψλ 

απνηειεί ε νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ εληφο ηνπ 2019. 
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Καηαβνιή νθεηιόκελσλ εμαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ από ην Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ πξφζθαηα απνπιήξσζε εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο πνπ νθείινληαλ πξνο 

Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, ηεο ηάμεσο ησλ EGP504 εθαη., αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφλ 

ησλ θαηαβιεζεηζψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο επηδνηήζεσλ ζε EGP1,2 δηζ., κέζσ 

εηδηθνχ θξαηηθνχ ηακείνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. εκεηψλεηαη φηη 

πξφζθαηα νη νξγαλψζεηο ησλ Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ πίεζαλ κε εληαηηθνχο ξπζκνχο ηελ 

θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαβάιεη επί καθξφλ - εδψ θαη πεξίπνπ δηεηία- 

νθεηιφκελεο πξνο απηνχο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, εθηηκψκελνπ χςνπο κεηαμχ EGP9 θαη 

EGP12 δηζ.  

 

Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 240.000 ηόλνπο ακεξηθαληθνύ, ξσζηθνύ θαη ξνπκαληθνύ ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 22/11 ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή 

Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, ζπλνιηθή 

πνζφηεηα 240.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε κεηαμχ 10 θαη 20 Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ 

GASC πξνκεζεχηεθε 120.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ ηηο ΖΠΑ (απφ φπνπ πξνήιζε θαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, χςνπο $221 αλά ηφλν, απφ ηνλ φκηιν Cargill), θαζψο θαη 

60.000 ηφλνπο απφ πξνκεζεπηέο ζηε Ρσζία θαη ηε Ρνπκαλία. 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Ζ αηγππηηαθή βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 32% ην 1
ν
 ηξίκελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ε αμία ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ) απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2018 θαηά 32% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2017, αλεξρφκελε ζε 

EGP168,5 δηζ., έλαληη EGP127,7 δηζ., αληίζηνηρα. Καηά ηελ CAPMAS, ηα ηξφθηκα 

θάιπςαλ ην 23% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αθνινπζνχκελα απφ 

ηα ραιπβνπξγηθά πξντφληα κε 19,2%. 

 

Ζ ξσζηθή κεηαιινπξγία Metprom πξνηίζεηαη λα επελδύζεη ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ 

Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar ζηε Ρσζία ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ, ν ξσζηθφο κεηαιινπξγηθφο φκηινο Metprom εθδήισζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

επελδχζεη θεθάιαηα χςνπο €210 εθαη. ζε δχν βηνκεραληθά έξγα ζηελ Αίγππην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Metprom πξνηίζεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα €60 εθαη. γηα ηελ 

θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζπξκάησλ, 

εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 150 ρηι. ηφλσλ, ζηε ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Ο φκηινο 

Metprom πξνηίζεηαη επίζεο λα επελδχζεη θεθάιαηα €150 εθαη. πξνο αλαθαίληζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζηδήξνπ & ράιπβα ζηελ 

πεξηνρή Helwan λνηίσο ηνπ Καΐξνπ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγηθήο ηεο 

δπλακηθφηεηαο ζηνπο 500 ρηι. ηφλνπο.    

 

Σξεηο λέεο ζπκθσλίεο γηα βηνκεραληθέο επελδύζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ λαχαξρνο ε.α. θ. Mamish ππέγξαςε ηξεηο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε βηνκεραληθψλ θαη ιηκεληθψλ επελδπηηθψλ projects εληφο 

ηεο Εψλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππεγξάθε ζχκβαζε κε ηνλ ηλδηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηιν 

ρεκηθψλ πξντφλησλ TCI Sanmar γηα ηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ θαηεξγαζίαο άιαηνο, 

θαζψο επίζεο θαη ζπκβάζεηο κε ηνπο νκίινπο Life Petroleum γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ 

θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ, θαη Sesco Trans κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη.   
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ε $4,8 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ θαηά ην δεθάκελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, 

λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish, ηα ζσξεπηηθά έζνδα απφ ηε Γηψξπγα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ δεθάκελνπ ηνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα ζην επίπεδν ησλ $4,8 δηζ., έλαληη 

$4,3 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. εκεηψλεηαη φηη ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ν 

θ. Mamish είρε εθηηκήζεη φηη ηα ζπλνιηθά θεηηλά έζνδα απφ ηε Γηψξπγα ζα αλέιζνπλ 

ζην επίπεδν ησλ $6 δηζ., έλαληη εζφδσλ $5,3 δηζ. ην 2017. Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

απνδφζεθε απφ ηνλ θ. Mamish ζηα νινθιεξσζέληα ην 2015 έξγα επέθηαζεο θαη 

δηαπιάηπλζεο ηεο Γηψξπγαο, ηα νπνία έρνπλ επηθέξεη ηε κείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

δηέιεπζεο απφ 22 ζε 11 ψξεο. Καηά ηνλ θ. Mamish, ε Γηψξπγα νπέδ απνηειεί ηνλ 

ηαρχηεξν ζαιάζζην δξφκν πνπ ζπλδέεη ηελ Αζία κε ηελ Δπξψπε, κε πεξίπνπ 12% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πινίσλ θαη 20% ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ 

θηλνχληαη παγθνζκίσο, δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα. Ο θ. Mamish ππνγξάκκηζε εμάιινπ 

φηη ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο έρεη κεηψζεη ηα ηέιε γηα ηα πινία πνπ δηέξρνληαη απφ ηα 

ιηκάληα ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ νπέδ, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη πξφζζεηεο δηεζλείο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα δξνκνινγνχλ ηα πινία ηνπο κέζσ ηεο Γηψξπγαο. Σέινο, ν 

επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ επηζήκαλε φηη ην Γεθέκβξην αλακέλεηαη λα 

εγθαηληαζηνχλ δχν λέεο ζήξαγγεο ππνζαιάζζηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ, ζην Πνξη αΐλη 

θαη ζηελ Ηζκαειία, ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηε δηελέξγεηα 

επελδχζεσλ ε λέα βηνκεραληθή δψλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη.    

 

Κνηλνπξαμία ππό ηνλ όκηιν VINCI ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηε γξακκή 3 ηνπ κεηξό 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, γαιιηθή θνηλνπξαμία ππφ ην κεγάιν 

θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν VINCI ππέβαιε επίζεκα πξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ γηα αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ 

κεηξφ Καΐξνπ, πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηε ζπλνηθία ηεο Ζιηνχπνιεο κε ην δηεζλέο 

αεξνδξφκην ηεο πφιεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ηξίηεο γξακκήο 

ηνπ κεηξφ, κήθνπο 6,65 ρικ., εθηηκάηαη πσο ζα θνζηίζεη €300 εθαη. θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί -φπσο θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο νιφθιεξεο ηεο ηξίηεο γξακκήο- απφ 

γαιιηθφ δάλεην. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ), επηδίσμε 

ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ εληφο πεξηφδνπ 

ηξηεηίαο, αληί πεληαεηίαο φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. Καηά ηα νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε απφθαζε επί ηεο πξνζθνξάο ηεο θνηλνπξαμίαο ππφ ηελ VINCI 

αλακέλεηαη λα ιεθζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2018. εκεηψλεηαη φηη ε ηξίηε γξακκή ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ ιεηηνπξγεί κεξηθψο απφ ην 2012 θαη αθνχ νινθιεξσζεί ζα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή 

Imbaba ηεο Γθίδαο κε ην αεξνδξφκην. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηξίηεο 

γξακκήο ηνπ κεηξφ ππνινγίδεηαη ζε $6,5 δηζ. θαη ε νινθιήξσζή ηεο ζα απμήζεη ηελ 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ 2,5 εθαη. ζε 4,5 εθαη. επηβάηεο, εκεξεζίσο.         

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Δηδήζεηο από ηνλ αηγππηηαθό ηνπξηζηηθό θιάδν 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν βξεηαλν-γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ 

δηεζλήο ηνπξηζηηθφο φκηινο TUI πξφθεηηαη λα πξνζζέζεη ζην δπλακηθφ ηνπ δχν λέα 

κεγάια ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Αίγππην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Marsa 

Alam θαη Hurghada. Ζ πξνζζήθε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηε Marsa Alam αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην Φεβξνπάξην 2019, ελψ εθείλνπ ζηε Hurghada ην θαινθαίξη ηνπ 

2019. Σα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα δελ αλέθεξαλ αθξηβέο κέγεζνο ησλ ζπγθξνηεκάησλ ή 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, δηεπθξίληζαλ σζηφζν φηη απηά εληάζζνληαη ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο θαη πξνζζήθεο 15 λέσλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο 

ηνπ πξνζερνχο έηνπο απφ ηνλ φκηιν TUI ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. 

Αθξηθήο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο TUI μεθηλά ήδε πηήζεηο charter απφ ην Birmingham 

πξνο ηνπο δχν σο άλσ αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο, ζην πιαίζην ησλ παθέησλ δηαθνπψλ 

πνπ πξνζθέξεη γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 2019. 
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Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ νπθξαληθνχ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ε Αίγππηνο απνηειεί πιένλ έλαλ εθ ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο Οπθξαλνχο ηνπξίζηεο, παξνπζηάδνληαο άλνδν 

ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απφ ηελ Οπθξαλία θαηά 43,7% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε Οπθξαλία απνηέιεζε 

ην 2017 ηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

Αίγππην, κεηά ηε Γεξκαλία. 

 


