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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (19-26/5/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθαιύπηεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο έσο 

ην 2021 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθό εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ζηα κέζα Μαΐνπ ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθάιπςε ηε κεζνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξένπο ηεο ρώξαο, κε θεληξηθνύο ζηόρνπο ηε ζηαδηαθή αύμεζε ησλ εθδόζεσλ θαη ησλ 

πεξηόδσλ σξίκαλζεο ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θακπύιεο ησλ 

απνδόζεσλ απηώλ, θαζώο θαη ηε κείσζε ησλ εηεζίσλ δαπαλώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. 

ύκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ην αηγππηηαθό θξάηνο πξόθεηηαη λα εηζάγεη λέα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νκόινγα κεδεληθνύ ηνθνκεξηδίνπ, νκόινγα 

κεηαβιεηήο απόδνζεο, «πξάζηλα» νκόινγα θαη έληνθα γξακκάηηα. Ζ θπβεξλεηηθή 

ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο βαζηθνύο άμνλεο, ζύκθσλα πάληνηε κε ην πξαθηνξείν 

ΜΔΝΑ: (α) ηελ πξνζζήθε λέσλ πεξηόδσλ σξίκαλζεο δηα ηεο έθδνζεο νκνιόγσλ ηξηεηνύο, 

πεληαεηνύο, επηαεηνύο, δεθαεηνύο θαη ηξηαθνληαεηνύο δηάξθεηαο, (β) ηελ επίζπεπζε ησλ 

πεξηόδσλ έθδνζεο ησλ λέσλ νκνιόγσλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλσηάησλ νξίσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ νκνιόγσλ, ζε κεηαμύ EGP15 θαη EGP18 δηζ., (γ) ηελ έθδνζε νκνιόγσλ ζε 

μέλν λόκηζκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπλνιηθήο αμίαο $5 έσο $8 δηζ. 

εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζερνύο ηξηεηίαο, θαη (δ) ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ 

αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ην δηεζλέο απνζεηήξην ηίηισλ Euroclear, ώζηε λα 

δηεπθνιπλζνύλ νη μέλνη επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε 

αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα εθθξαζκέλα ζε εγρώξην λόκηζκα, αληί κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπηθώλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο έσο ηώξα. εκεηώλεηαη όηη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην ρξένο απνζθνπεί ζε επίηεπμε αλαινγίαο δηαπξαγκαηεύζηκνπ 

ρξένπο πξνο κε εκπνξεύζηκν ρξένο ηεο ηάμεσο ηνπ 70% πξνο 30% έσο ην ηέινο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020/21, θαζώο επίζεο θαη ζηελ επηκήθπλζε ησλ κέζσλ πεξηόδσλ 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ζηα ηέζζεξα ρξόληα έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020/21 

θαη ζηα ηεζζεξάκηζη ρξόληα έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021/22. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ην αηγππηηαθό θξάηνο πξνηίζεηαη λα εθδώζεη 

γηα πξώηε θνξά δηεζλή νκόινγα γηα ρξεκαηνδόηεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκώλ, κε καθξέο 

πεξηόδνπο σξίκαλζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019/20. 

 

ην επίπεδν ησλ EGP4,108 ηξηζ. ην εζσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ (12.2018)  

ύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), 

ην εζσηεξηθό ρξένο ηεο ρώξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP4,108 ηξηζ. (πεξίπνπ $230,1 δηζ.) ζην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018, έλαληη EGP3,888 ηξηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018, EGP 3,696 

ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017/18) 

θαη EGP3,416 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017. Σν εζσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 αληηπξνζώπεπε πνζνζηό 78,2%  ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνύ 74% 

ζην ηέινο επηεκβξίνπ θαη 83,3% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018. Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο αληηζηνηρνύζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε EGP3,505 ηξηζ., 

αληηπξνζσπεύνληαο ην 85,3% ηνπ ζπλνιηθνύ εζσηεξηθνύ ρξένπο, απμεκέλν θαηά 

EGP383,05 δηζ. έλαληη ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2017.   

 

Απμεκέλνο ν όγθνο δηεζλνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ ην 1
ν
 εμάκελν 2018/19 

ύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), 

ν όγθνο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ. 2018) εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 11,5% ζε εηήζηα βάζε, 

θζάλνληαο ηα $47,80 δηζ. έλαληη $42,86 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017/18. Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν, ζε $33,52 δηζ., 

απμεκέλεο θαηά 8,8% έλαληη ησλ $30,8 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, ελώ νη 

εμαγσγέο αλήιζαλ $14,27 δηζ., απμεκέλεο θαηά 18,4% έλαληη ησλ $12,05 δηζ. ην αληίζηνηρν 
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εμάκελν ηνπ 2017/18. Ωο πιένλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αηγύπηνπ θαηά ην πξώην 

εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηαηάζζνληαη από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ε 

Κίλα (δηκεξήο όγθνο εκπνξίνπ $3,39 δηζ.), νη ΖΠΑ (όγθνο εκπνξίνπ $3,06 δηζ.), ηα ΖΑΔ 

(όγθνο εκπνξίνπ $2,79 δηζ.), ε Ηηαιία (όγθνο εκπνξίνπ $2,59 δηζ.) θαη ε . Αξαβία (όγθνο 

εκπνξίνπ $2,58 δηζ.). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κύξσζε δαλεηαθήο ζπκθσλίαο κε ηε Γεξκαλία από ηνλ Αηγύπηην Πξόεδξν 

ύκθσλα κε πξόζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi θύξσζε 

ζπκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο κε επλντθνύο όξνπο από ηε Γεξκαλία, ύςνπο €102,5 

εθαη. ($114,6 εθαη.), ε νπνία είρε ππνγξαθεί ζην Κάηξν, ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018. Σν ελ 

ιόγσ δάλεην πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζηνπο 

ηνκείο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, βειηίσζεο ηεο απόδνζεο 

ηνπ ελεξγεηαθνύ δηθηύνπ, γεσξγίαο, δηαρείξηζεο πδάησλ, άξδεπζεο, θαζώο θαη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, θεθάιαην €100 εθαη. από 

ην ελ ιόγσ δάλεην ζα έρεη πεξίνδν απνπιεξσκήο 30 εηώλ, δεθαεηή πεξίνδν ράξηηνο θαη 

επηηόθην 2%, ελώ ηα ππόινηπα €2,5 εθαη. ζα ηύρνπλ ηεζζαξαθνληαεηνύο πεξηόδνπ 

απνπιεξσκήο, δεθαεηνύο πεξηόδνπ ράξηηνο θαη επηηνθίνπ 0,75%. 

  

Αηγππηην-θνπβετηηαλή ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ε θνπβετηηαλή θπβέξλεζε 

πξόζθαηα ελέθξηλε δηα ζρεηηθνύ δηαηάγκαηνο δηκεξέο κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Αίγππην, ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαζύλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

απαζρόιεζεο ησλ δύν ρσξώλ, κε ζηόρνπο αθ’ ελόο ηε δηαζθάιηζε επαξθώο θαηαξηηζκέλνπ 

αηγππηηαθνύ δπλακηθνύ πξνο απαζρόιεζε ζην Δκηξάην ηνπ Κνπβέηη θαη αθ’ εηέξνπ ηε 

κείσζε ησλ επνρηθά απαζρνινύκελσλ εθεί Αηγππηίσλ. Με βάζε ην ελ ιόγσ κλεκόλην, 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη δηκεξήο ηερληθή επηηξνπή, ε νπνία ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηά ην 

δπλαηόλ βέιηηζηε πινπνίεζή ηνπ, κε βαζηθό ζθνπό ηελ επηινγή Αηγππηίσλ εξγαηώλ κε 

επαξθή πξνζόληα πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνύλ ζην Κνπβέηη, ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο αλάγθεο. Σν σο άλσ κλεκόλην πξνβιέπεη επίζεο ηε ζπζηεκαηηθή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, ζρεηηθά κε ζηνηρεία 

εθαηέξσζελ θηλνύκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ηηο 1.104 ιίξεο ν κέζνο εβδνκαδηαίνο κηζζόο ην 2018 (CAPMAS) 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην 

κέζν επίπεδν ηνπ εβδνκαδηαίνπ κηζζνύ ζηελ Αίγππην ην 2018 αλήιζε ζε 1.104 ιίξεο, γηα 

ηνπο εξγαδόκελνπο ηόζν ηνπ δεκόζηνπ όζν θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, έλαληη 1.050 ιηξώλ ην 

2017. Γηα ηνπο άλδξεο, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο κηζζόο ην 2018 αλήιζε ζε 1.120 ιίξεο, έλαληη 

1.063 ιηξώλ ην 2017, ελώ γηα ηηο γπλαίθεο απηόο αλήιζε ζε 1.022 ιίξεο, έλαληη 985 ιηξώλ ην 

2017. εκεηώλεηαη εμάιινπ όηη, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ν κέζνο 

εβδνκαδηαίνο κηζζόο γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζην δεκόζην ηνκέα αλήιζε ην 2018 ζε 

1.278 ιίξεο, έλαληη 877 ιηξώλ γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ην θνηλνβνύιην ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα πξνο ην ηέινο Μαΐνπ 

ύκθσλα κε έγθπξεο πεγέο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), ε επί καθξόλ 

αλακελόκελε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ αηγππηηαθό ηξαπεδηθό ηνκέα πξόθεηηαη λα παξαπεκθζεί 

ζην θνηλνβνύιην πξηλ ην ηέινο Μαΐνπ πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηζθόπεζεο θαη έγθξηζήο ηεο από ηελ θπβέξλεζε. ύκθσλα κε 

ην δηνηθεηή ηεο CBE, θ. Amer, ε εθπόλεζε λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθό θιάδν 

εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο θπβέξλεζεο γηα κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

αηγππηηαθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ώζηε απηό λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηηο ηαρύηαηεο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν ζε 

παγθόζκην επίπεδν. ύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε λέα λνκνζεζία, ε νπνία 
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απαξηίδεηαη από 240 άξζξα, έρεη ιάβεη ππόςε ηεο ηόζν ηηο ζπζηάζεηο θαη παξαηλέζεηο 

θνξπθαίσλ δηεζλώλ εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη εθπξνζώπσλ θεληξηθώλ 

ηξαπεδώλ άιισλ ρσξώλ, όζν θαη ηηο απόςεηο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ 

θιάδνπ. ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, κεηαμύ άιισλ, ε λέα λνκνζεζία εληζρύεη 

ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε δηαθάλεηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηηο θξαηηθέο Αξρέο πνπ επνπηεύνπλ ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, πηνζεηώληαο ηηο βέιηηζηεο 

δηεζλείο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ζσξαθίδεη ηνλ εγρώξην ηξαπεδηθό θιάδν από ελδερόκελεο 

θξίζεηο ηνπ δηεζλνύο ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζεζπίδεη πξόζζεηνπο θαλόλεο γηα 

πγηή αληαγσληζκό, πξόιεςε ησλ κνλνπσιίσλ θαη πξνζηαζία ησλ ηξαπεδηθώλ πειαηώλ, ελώ 

πξνσζεί ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

 

Σα πςειά επηηόθηα δελ εκπόδηζαλ ηε κεγέζπλζε ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ ην 2018 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ν εγρώξηνο ηξαπεδηθόο θιάδνο θαηέγξαςε ην έηνο 2018 

αμηόινγν ξπζκό κεγέζπλζεο έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ, ρσξίο λα παξεκπνδηζηεί 

ηδηαίηεξα ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεύκαηα, ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ ην 2018 απμήζεθε θαηά 

πεξίπνπ 24%, αλεξρόκελν ζε EGP1,814 ηξηζ., έλαληη EGP1,462 ηξηζ. ην 2017, ελώ 25 

ζπλνιηθά εγρώξηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα πέηπραλ λα κεγεζύλνπλ ην δαλεηαθό ραξηνθπιάθηό 

ηνπο, παξά ην πςειό επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε θξαηηθή 

Banque du Caire πέηπρε ην κεγαιύηεξν εηήζην ξπζκό αύμεζεο ησλ δαλεηαθώλ ηεο 

ρνξεγήζεσλ, θαηά 19,5%.  

Από απόςεσο επηπέδνπ αύμεζεο ζπλνιηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θνξπθαίεο εγρώξηεο 

ηξάπεδεο ην 2018 αλαδείρζεθαλ νη Al-Ahli Bank of Kuwait - Egypt (κε εηήζηα άλνδν 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαηά 34%), Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt (κε αληίζηνηρε εηήζηα 

άλνδν θαηά 32%), National bank of Kuwait – Egypt (κε αληίζηνηρε εηήζηα άλνδν 24,6%), 

Al Baraka Bank – Egypt (κε αληίζηνηρε άλνδν 24,3%). Μεγαιύηεξε αηγππηηαθή ηξάπεδα 

παξέκεηλε ην 2018 ε National Bank of Egypt (NBE) κε κεξίδην 30,4% επί ησλ ζπλνιηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θιάδνπ. εκεηώλεηαη ηέινο όηη, ην 2018, 

15 εγρώξηεο ηξάπεδεο θαηέγξαςαλ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο αγνξάο, ελώ αληηζέησο 10 

ηξάπεδεο ζεκείσζαλ αύμεζή ηνπ κε ξπζκνύο κεηαμύ 0,08% θαη 19,5%.  

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ηξίηε ηεο ζπλεδξίαζε 

ηνπ 2019, πνπ έιαβε ρώξα ηελ 23
ε
 Μαΐνπ, δηαηήξεζε θαη πάιη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά 

επηηόθηα αλαθνξάο, κε ην επηηόθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη ζε 15,75%, ην 

επηηόθην δαλεηζκνύ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζε 16,75% θαη ην βαζηθό επηηόθην ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, θαζώο θαη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην λα αλέξρνληαη ζε 16,25%. εκεηώλεηαη όηη 

θαη ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 28 Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε 

δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα, ελώ ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο ρξνληάο, ζηηο 14 

Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε πξνρσξήζεη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθώλ 

επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο, από ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2018 

ηα είρε δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα.  

 

πλέρηζε ηεο πνξείαο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο 

Ζ θεηηλή πνξεία αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο, ηόζν έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνύ 

δνιιαξίνπ, όζν θαη έλαληη ηνπ επξώ, ζπλερίζηεθε θαηά ην δηάζηεκα 19 έσο 26 Μαΐνπ, 

εμαθνινπζώληαο λα θηλείηαη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ηειεπηαίαο δηεηίαο. ύκθσλα κε 

έγθπξνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ε ζπλέρηζε ηεο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο 

ππνζηεξίδεηαη ηόζν από ηηο απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ επελδύεηαη ζε 

αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα, όζν θαη από ηηο απμεκέλεο εηζξνέο ηνπξηζηηθνύ 

ζπλαιιάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηηο 16/5 ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) βξηζθόηαλ ζηηο 16,80 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη 17,87 ιηξώλ αλά 

δνιιάξην ζηηο αξρέο ηνπ 2019), ελώ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξώ (επίζεο, ηηκή αγνξάο) 
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αλήιζε ζε 18,81 ιίξεο αλά επξώ, έλαληη 20,38 ιηξώλ αλά επξώ ζηηο αξρέο ηνπ 2019, 

αληίζηνηρα.    

 

Έθδνζε κηθξναζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ από ηνλ εγρώξην αζθαιηζηηθό θιάδν 

ύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, νη εγρώξηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εμέδσζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα κηθξναζθαιίζεσλ 

(αζθαιίζεσλ γηα κηθξά πνζά, γηα ρξήζε από κηθξέο επηρεηξήζεηο) ζπλνιηθήο αμίαο EGP205 

εθαη. (πεξίπνπ $12 εθαη.). ύκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory Authority – FRA), νη αηγππηηαθνί αζθαιηζηηθνί 

όκηινη είραλ εθδώζεη κηθξναζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα γηα ινγαξηαζκό 20.004 πειαηώλ ηνπο 

έσο ην ηέινο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ζπλνιηθό ύςνο αζθαιίζηξσλ ζηηο EGP1,02 εθαη. 

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο Αξρήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρώξηνπ 

αζθαιηζηηθνύ θιάδνπ πξνβιέπεη ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ επηπέδνπ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ απηέο 

εηζπξάηηνπλ, ζε πεξίπνπ EGP50 δηζ., εληόο ηεο πεξηόδνπ ηεο πξνζερνύο ηεηξαεηίαο. Όπσο 

ζεκείσζε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε FRA πξόθεηηαη, ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεξνύ 

κήλα ηνπ Ρακαδαληνύ, λα επηζθνπήζεη λέν λνκνζρέδην γηα ηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν, ην νπνίν 

ε Αξρή επεμεξγάδεηαη από ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο.       

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Δπηά λενθπείο επηρεηξήζεηο ζα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Αίγππην ζηε Γηάζθεςε Global 

Entrepreneurship Summit ηνπ 2019 

Όπσο αλέθεξαλ εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, νη επηά ζεκαληηθόηεξεο αηγππηηαθέο 

λενθπείο επηρεηξήζεηο πξόθεηηαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηε ρώξα ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ηεο 

δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Global Entrepreneurship Summit – GES) πνπ θέηνο ζα ιάβεη 

ρώξα ζηε Υάγε, θαηά ην ηξηήκεξν 3 έσο 5 Ηνπλίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή πάλσ από 1.000 

εθπξνζώπσλ επηρεηξήζεσλ θαη πεξίπνπ 300 δηεζλώλ επελδπηώλ. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεύκαηα, νη ελ ιόγσ αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο SWVL 

(εθαξκνγή ηδησηηθώλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ & “ride-sharing”), Elves (εθαξκνγή ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο παξάδνζεο πξντόλησλ θαη’ νίθνλ), 

SmartCare (ππεξεζίεο πγείαο), Breadfast (ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ), Al-

Mouneer (θιηληθή πνπ παξέρεη νθζαικηαηξηθή θξνληίδα ζε δηαβεηηθνύο), Chitosan (θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ δνκηθά πιηθά ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο) θαη Agrimatic Farms (ππεξεζίεο 

γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο ρσξίο ρξήζε εδάθνπο). εκεηώλεηαη όηη ε αλσηέξσ δηεζλήο -

ακεξηθαληθήο έκπλεπζεο- δηάζθεςε ζπγθεληξώλεη θάζε ρξόλν ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πιένλ πξσηνπνξηαθώλ ζε παγθόζκην επίπεδν επηρεηξήζεσλ, ησλ πςεινύ 

επηπέδνπ εθπξνζώπσλ ηνπο, θαζώο θαη εθπξνζώπσλ ηνπ θξαηηθνύ ηνκέα, επελδπηώλ, όπσο 

θαη ρξεκαηνδνηηθώλ νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ. ύκθσλα κε ηνλ Σύπν, ε θεηηλή δηάζθεςε 

πξόθεηηαη λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, πγείαο, δηαρείξηζεο 

πδάησλ, γεσξγίαο / αγξνβηνκεραλίαο θαη «ζπλδεζηκόηεηαο».    

 

εκαληηθή ε δηνξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην 

ζην Κάηξν 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην (UfM) θ. 

Kamel ζηηο 24/5, ε δηνξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο ζην Κάηξν, πνπ 

πξόθεηηαη λα ιάβεη ρώξα ζηηο 18 Ηνπλίνπ, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη νξόζεκν ζηελ πνξεία 

ζπλεξγαζίαο πξνο ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ησλ ρσξώλ ηεο ελ ιόγσ 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. εκεηώλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ην πξώην επηρεηξεκαηηθό ζπλέδξην 

από ην έηνο 2008, όηαλ ζπζηάζεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο 

γηα ηε Μεζόγεην, ην νπνίν ζα επηθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζηα θεληξηθά 

δεηήκαηα ησλ ζπλζεθώλ θαη ηεο δηεπθόιπλζεο πξόζβαζεο ζηηο αγνξέο, θαζώο θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Σν επηρεηξεκαηηθό ζπλέδξην ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην 

αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ηε ζπκκεηνρή ππνπξγώλ, εθπξνζώπσλ θξαηηθώλ θνξέσλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, εθπξνζώπσλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, 
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θαζώο θαη δηεζλώλ νξγαληζκώλ, κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο 

πξνο κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ εκπνδίσλ ζην εκπόξην θαη ηελ επίηεπμε ζηαζεξήο θαη 

βηώζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

 

Η Commercial International Bank πξώηε αηγππηηαθή ζηηο 250 κεγαιύηεξεο 

αθξηθαληθέο επηρεηξήζεηο 

ύκθσλα κε πξόζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε αηγππηηαθή ηξάπεδα Commercial 

International Bank (CIB) θαηαηάρζεθε πξώηε –κεηαμύ ησλ αηγππηηαθώλ επηρεηξήζεσλ- ζε 

δηεζλή θαηάηαμε ησλ 250 κεγαιπηέξσλ αθξηθαληθώλ επηρεηξήζεσλ (“African Business list 

of top 250 companies”), κε θξηηήξην ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε CIB 

θαηεηάγε 27
ε
 ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε, έλαληη ηεο 35

εο
 ζέζεο πνπ θαηείρε πέξζη, ελώ ζηε 

ιίζηα ησλ 250 κεγαιύηεξσλ αθξηθαληθώλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη 39 ζπλνιηθά 

αηγππηηαθνί όκηινη, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη όκηινη Cleopatra Hospitals (161
ε
 ζέζε), Samcrete 

(184
ε
 ζέζε), MM Group (244

ε
 ζέζε) θαη Egypt Chemical Industries (248

ε
 ζέζε).   

     

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ακεξηθαληθνύ νκίινπ Noble 

Energy 

ύκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ εγρώξηνπ νηθνλνκηθνύ Σύπνπ, ζηηο 20/5 ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο 

θ. Al Sisi ζπλαληήζεθε –παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην Κάηξν κε ηνλ 

πξόεδξν & δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνύ ελεξγεηαθνύ νκίινπ Noble 

Energy, θ. Stover, κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζε ηηο πξννπηηθέο επέθηαζεο ησλ επελδπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ ζηελ Αίγππην. εκεηώλεηαη όηη ην Φεβξνπάξην 2018, ν όκηινο 

Noble Energy έρεη ππνγξάςεη, καδί κε ηνλ ηζξαειηλό όκηιν Delek Drilling, δύν ζπκθσλίεο 

γηα ηελ πώιεζε θπζηθνύ αεξίνπ από ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan, 

ζπλνιηθήο $15 δηζ. ζηελ εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο Αηγύπηνπ, ζε ρξνληθό νξίδνληα 

δεθαεηίαο. Δπηπιένλ, από ην επηέκβξην 2018, ν όκηινο Noble Energy εκπιέθεηαη θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αγσγνύ αεξίνπ East Mediterranean Gas (EMG) -πνπ ζπλδέεη ηελ Αίγππην κε 

ην Ηζξαήι- δηα ηεο ππνγξαθήο ζπκθσλίαο απόθηεζεο κεξηδίνπ 39% επ’ απηνύ, από θνηλνύ  

κε ηελ Delek Drilling.  

ε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ θ. Stover, ν Πξόεδξνο θ. Al-Sisi έδσζε εληνιή ζηα 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε λα αληηκεησπηζηνύλ ηαρέσο νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο ή εκπόδηα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηεο Noble Energy ζηε ρώξα. 

ύκθσλα εμάιινπ κε δεκνζηεύκαηα κεξίδαο ηνπ θιαδηθνύ Σύπνπ, βαζηδόκελα ζε πεγέο ηνπ 

αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ν όκηινο Noble Energy ελδέρεηαη λα ελδηαθέξεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθό αέξην από ην 

θππξηαθό θνίηαζκα «Αθξνδίηε» ζηηο κνλάδεο πγξνπνίεζεο ηεο Αηγύπηνπ, ζηηο κεζνγεηαθέο 

πεξηνρέο Idku θαη Γακηέηηεο. 
 

ηα 7,95 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ν ζηόρνο εκεξήζηαο παξαγσγήο αεξίνπ ην 2019/20 

ύκθσλα κε εγρώξηεο θιαδηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξόζθαηα 

αλαζεσξήζεη πξνο ηα πάλσ ην ζηόρν ηεο γηα ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνύ 

αεξίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνύο νηθνλνκηθνύ έηνπο (2019/20), ζηα 7,95 δηζ. θ.π., έλαληη 

ηξέρνληνο ζηόρνπ ζηα 7,5 δηζ. θ.π. εκεηώλεηαη όηη ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο εγρώξηαο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ έρεη πξνζθάησο απμεζεί ζε 6,9 δηζ. θ.π., έλαληη 6,6 

δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2018, ζε ζπλέρεηα ηεο ζύλδεζεο λέσλ 

θνηηαζκάησλ κε ην εζληθό δίθηπν, θπξίσο δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, θαζώο θαη 

ησλ θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνύ Γέιηα (βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο), πνπ επέθεξαλ 

αύμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο, ελώ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαη πεξαηηέξσ αύμεζή 

ηεο ζην άκεζν κέιινλ. ύκθσλα κε ηνλ θιαδηθό Σύπν, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 

πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε 11 κεγάισλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε 11 

ζπλνιηθά πξόζζεησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ έσο ην έηνο 2023 (κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ζηηο πεξηνρέο West Burullus, North Tort, South Seth, Rahmat, Satis, Salamat, Merit, Tinine, 
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Waten θαη Terra), ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο ύςνπο $18 δηζ., κε ζηόρν 

ηελ επηπιένλ αύμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 2 δηζ. θ.π. 

 

πκθσλία ηεο Shell κε ηελ εηαηξεία Revolta γηα αλάπηπμε δηθηύνπ θόξηηζεο 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο θιαδηθόο Σύπνο, ζηηο 19/5 νη όκηινη Shell Egypt θαη Revolta 

Egypt ππέγξαςαλ πξσηόθνιιν δηεηνύο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε 

ηεο ρξήζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην 

πξσηόθνιιν, ν όκηινο Revolta ζα εγθαηαζηήζεη πεξίπνπ 200 πξόζζεηνπο ζηαζκνύο 

θόξηηζεο κπαηαξηώλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξαηήξηα ηεο Shell 

ζηελ Αίγππην, ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο ύςνπο EGP100 εθαη. ηελ 

ηειεηή ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθόιινπ παξέζηεζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη επηθεθαιήο ηεο 

θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηνπ θξαηηθνύ νκίινπ δηαλνκήο πεηξειαηνεηδώλ, 

Al Watanya for Petroleum Services, ζπκθεξόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαηνύ.     

 

Σν Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνύ αλαθνηλώλεη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο 

Όπσο αλακελόηαλ, ζην πιαίζην ησλ πεξαηηέξσ πεξηθνπώλ ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην ηέινο Μαΐνπ ν Τπνπξγόο Ζιεθηξηζκνύ θ. Shaker αλαθνίλσζε 

απμήζεηο ζηα ηηκνιόγηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηνλ πξνζερή Ηνύιην, ηεο ηάμεσο ηνπ 

14,9% θαηά κέζν όξν. Όπσο δηεπθξίληζε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνύ, ηα ηηκνιόγηα 

γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πςειήο ηάζεο από ηηο ελεξγνβόξεο βηνκεραλίεο 

(ι.ρ. ραιπβνπξγία, ζηδεξνπξγία) πξόθεηηαη λα απμεζνύλ θαηά 10% θαηά κέζν όξν, ελώ ηα 

ηηκνιόγηα γηα ηελ θαηαλάισζε ξεύκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ, ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζώο θαη 

ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ θαηά 19% θαηά κέζν όξν, ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνζερνύο νηθνλνκηθνύ έηνπο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ην αηγππηηαθό 

θξάηνο πξνζδνθά λα αληιήζεη έζνδα ζπλνιηθνύ ύςνπο EGP17 δηζ. από ηελ αλακελόκελε 

αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί ππνγξαθήο ζπκθσλίαο κεηαμύ EETC & θππξηαθνύ νκίινπ 

EuroAfrica Interconnector 

Βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζύζζσκνο ν αηγππηηαθόο 

νηθνλνκηθόο Σύπνο αλαθέξζεθε ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο ζηηο 22/5, κεηαμύ ησλ επηθεθαιήο 

ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ (EETC), θαο Mashaly, θαη ηνπ 

δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ ηνπ θππξηαθνύ νκίινπ EuroAfrica Interconnector, θ. Κηνξίδε, γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ Διιάδα, κέζσ 

Κύπξνπ θαη Κξήηεο. Ζ ελ ιόγσ ζπκθσλία ππεγξάθε παξνπζία ηνπ Αηγύπηηνπ Π/Θ θ. 

Madbouly, ηνπ Τπνπξγνύ Ζιεθηξηζκνύ, θ. Shaker, αιιά θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζηξαηεγηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ νκίινπ EuroAfrica Interconnector, θ. Καζνπιίδε θαη ηνπ Πξέζβε ηεο 

Κύπξνπ ζην Κάηξν, θ. Μνξίηζε. Σα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλαθέξζεθαλ εθ λένπ ζηε 

κεηαθνξηθή δπλακηθόηεηα ηνπ ππνζαιάζζηνπ ειεθηξηθνύ θαισδίνπ πνπ ζα ζπλδέζεη ηηο 

ηξεηο ρώξεο, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζε 2.000 MW ζε εθάζηε θαηεύζπλζε, θαζώο θαη ζηελ 

εηήζηα κεηαθνξηθή δπλακηθόηεηα απηνύ, πνπ εθηηκάηαη ζε 17,5 ηεξαβαηώξεο θαη ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη κεγαιύηεξε από ηελ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο ηνπ θξάγκαηνο ζην Αζνπάλ.  

Θπκίδνπκε όηη ην Φεβξνπάξην 2017 είρε ππνγξαθεί κλεκόλην θαηαλόεζεο γηα ηελ εθπόλεζε 

κειέηεο ζθνπηκόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε ησλ ηξηώλ ρσξώλ, από ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ εηαηξεηώλ EuroAfrica Interconnector θαη Egyptian Electricity Holding 

Company.  

ύκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνύ Ζιεθηξηζκνύ, θ. Shaker, νη ηερληθέο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο βξίζθνληαη αθόκε ζε ζηάδην εθπόλεζεο 

θαη ελδέρεηαη λα νινθιεξσζνύλ ζε δηάζηεκα ελόο αθόκε έηνπο. εκεηώλεηαη όηη, θαηά ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ εηδηθώλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζεί πεξίνδνο 36 κελώλ 

από ηε ζηηγκή εθθίλεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ. 
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ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Αίγππηνο αηηείηαη λα αλαιάβεη ηελ έδξα ηεο αθξηθαληθήο δώλεο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγώλ 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζε ζπλέρεηα ηεο πξόζθαηεο 

επηθύξσζεο από ηελ Γθάκπηα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία αθξηθαληθήο δώλεο 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ (“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA), πνπ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη πσο ε ζπκθσλία πξόθεηηαη ζην άκεζν κέιινλ λα ηεζεί ζε ηζρύ, ε Αίγππηνο 

θαηέζεζε ζηα κέζα Μαΐνπ επίζεκν αίηεκα λα αλαιάβεη ηελ έδξα ηνπ εθηειεζηηθνύ γξαθείνπ 

ηεο δώλεο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά λνκηθόο εθπξόζσπνο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζην 

πιαίζην απηήο έρνπλ ζπζηαζεί ηερληθέο επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο έδξαο. Σα δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη, πέξαλ ηεο Αηγύπηνπ, 

ππνςεθηόηεηεο γηα ηε θηινμελία ηεο δώλεο έρνπλ ππνβάιεη επίζεο ε Γθάλα θαη ε 

νπαδηιάλδε. 

 

Μείσζε ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ απηνθηλήησλ ην 1
ν
 ηξίκελν 2019 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρώξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive 

Information Council-AMIC), νη εγρώξηεο πσιήζεηο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο κεησκέλεο θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε, 

ζην επίπεδν ησλ 23.400 κνλάδσλ, έλαληη 24.400 κνλάδσλ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. 

Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ησλ πσιήζεσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ην 

πξώην ηξίκελν 2019 θαηείρε ε Hyundai (4.196 απηνθίλεηα, κεξίδην 17,9%), αθνινπζνύκελε 

από ηηο Nissan (4.015 απηνθίλεηα, κεξίδην 17,2%), Toyota (2.216 απηνθίλεηα, κεξίδην 

9,5%). Chevrolet (1.938 απηνθίλεηα, κεξίδην 8,3%), Renault (1.750 απηνθίλεηα, κεξίδην 

7,5%), Peugeot (1.703 απηνθίλεηα (κεξίδην 7,3%), ΚΗΑ (1.425 απηνθίλεηα, κεξίδην 6,1%), 

BYD (1.180 απηνθίλεηα, κεξίδην 5%), Opel (872 απηνθίλεηα, κεξίδην 3,7%) θαη Fiat (637 

απηνθίλεηα, κεξίδην 2,7%).  

 

H αηγππηηαθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA) επηθαηξνπνηεί ιίζηα εγθεθξηκέλσλ 

βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA) 

πξόζθαηα νινθιήξσζε ηελ επηθαηξνπνίεζε «ιεπθήο ιίζηαο» 112 εγθεθξηκέλσλ εγρώξησλ 

βηνκεραληώλ θαη πξνκεζεπηώλ ηξνθίκσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, πνπ πιεξνύλ ηηο 

ηζρύνπζεο αηγππηηαθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Καηά ηα δεκνζηεύκαηα, ε ιίζηα 

πεξηιακβάλεη 71 εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη κεγάινη όκηινη 

Edita, Juhayna, Domty, Nestlé, Greenland, Hero θαη Halwani Bros, θαζώο θαη 20 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη 

θαξκαθνβηνκεραλίεο Eva Pharma, Memphis Pharma θαη EIPICO, όπσο θαη 21 

δηαπηζηεπκέλνπο εγρώξηνπο πξνκεζεπηέο / εηζαγσγείο βαζηθώλ αγαζώλ. 

 

Άξζε εληαηηθώλ ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθώλ guavas από ηελ Δ.Δ. 

ύκθσλα κε πξόζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, «ε Δ.Δ. ήξε ην 

θαζεζηώο εληαηηθώλ ειέγρσλ ηεο ζηηο εηζαγσγέο θξνύησλ guava αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο, 

θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπηζηώζεθε ε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εμαγόκελσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, σο απνηέιεζκα ησλ 

ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηώλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο». 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

πδεηήζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Δθβηνκεράληζεο κε ηζπαληθό όκηιν 

Όπσο αλέθεξε πξόζθαηα ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ν Αξαβηθόο Οξγαληζκόο Δθβηνκεράληζεο 

(Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαηνύ, 

ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ζπγαηξηθήο ηνπ ηζπαληθνύ νκίινπ COLWAY, ε νπνία 

εηδηθεύεηαη ζην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

εηνηκνπαξάδνησλ εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ βαγνληώλ ηξέλσλ, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ζπκπαξαγσγήο ζηελ Αίγππην, θαζώο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο από ηνλ 
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ηζπαληθό όκηιν. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, νη εθπξόζσπνη ηνπ νκίινπ 

COLWAY επαίλεζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα απμήζεη ην πνζνζηό 

εγρσξίσο παξαγόκελνπ πεξηερνκέλνπ ζε όινπο ηνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο ηεο ρώξαο, 

θαζώο επίζεο θαη ην ξόιν ηνπ AOI ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθώλ αλαπηπμηαθώλ projects ζε 

αξθεηέο αξαβηθέο θαη αθξηθαληθέο ρώξεο. 

 

πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Δθβηνκεράληζεο κε ηλδηθό θαη 

θηλεδηθό όκηιν 

Όπσο αλέθεξε πξόζθαηα ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ν Αξαβηθόο Οξγαληζκόο Δθβηνκεράληζεο 

(Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαηνύ, 

ππέγξαςε πνιύ πξόζθαηα κλεκόλην κε ηνλ ηλδηθό όκηιν Vehant Technologies, κε 

αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα ηε ζπκπαξαγσγή ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη αζθαιείαο. Σν 

ελ ιόγσ κλεκόλην πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από ηνλ ηλδηθό όκηιν 

ζηνλ AOI, κε ζηόρν ηε ζπκπαξαγσγή ησλ σο άλσ ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη ηελ πξνο ηνύην 

εθπαίδεπζε αηγππηηαθώλ ζηειερώλ. Όπσο ηόληζε ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, «ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ηόζν ζηελ εγρώξηα αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, όζν θαη ζηε 

ζσξάθηζε όισλ ησλ ζεκαληηθώλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζεζκώλ θαη ηδξπκάησλ».   

Δπηπιένλ, ν ΑΟΗ ππέγξαςε πξόζθαηα κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθό όκηιν 

Shanghai Wanxiang Automotive Co., κε ζθνπό ηε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο κε αληηθείκελν 

ηελ έλαξμε ζπκπαξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ ιεσθνξείσλ ζηελ Αίγππην, κε παξάιιειε 

δεκηνπξγία ζρεηηθώλ θέληξσλ έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Αίγππην.  

 

Η CAPMAS βιέπεη κεγάιε αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ην 3
ν
 ηξίκελν 2018 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, εμαηξνπκέλσλ ησλ θιάδσλ 

αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ θαη δηπιηζηεξίσλ, θαηέγξαςε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

27,6%, κε ηελ αμία ηεο λα αλέξρεηαη ζε EGP185,3 δηζ., έλαληη αμίαο EGP145,3 δηζ. θαηά ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017. Καηά ηελ CAPMAS, ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ησλ εγρώξησλ 

κεηαιινπξγηθώλ θιάδσλ απνηέιεζε ην 20,8% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

(πιελ πεηξειαηνεηδώλ) ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2018, αθνινπζνύκελε από ηελ παξαγσγή ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ (κεξίδην 16,1% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο) θαη εθείλε ησλ θιάδσλ 

ρεκηθώλ, ζπλζεηηθώλ πιώλ & ιηπαζκάησλ (κεξίδην 15,5% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο).  

 

Η IDA ζα δεκνπξαηήζεη 13 βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα έσο ηνλ Απξίιην 2020 

ύκθσλα κε ηνλ εγρώξην νηθνλνκηθό Σύπν, ε αηγππηηαθή Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο 

(IDA) αλακέλεηαη λα πξνθεξύμεη δηαγσληζκνύο γηα ηε δηάζεζε γαηώλ ζε 13 βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα ζε επελδπηέο, κεηαμύ ηνπ ηέινπο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηνπ Απξηιίνπ 

2020. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ηα ελ ιόγσ βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζα 

βξίζθνληαη ζε 12 πεξηθέξεηεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο, 7 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Άλσ 

Αίγππην. εκεηώλεηαη όηη ζηα κέζα Μαΐνπ ν Αηγύπηηνο Π/Θ θ. Madbouly έδσζε νδεγίεο 

ζηελ θπβέξλεζε λα επηηαρύλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθρώξεζεο βηνκεραληθώλ γαηώλ ζε 

ππνςήθηνπο επελδπηέο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η Αίγππηνο ζα δεκηνπξγήζεη λαπηηιηαθή γξακκή από ην ιηκέλα ηεο Sokhna πξνο 

ιηκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθό εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Holding Company for Maritime and Land 

Transport, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα εγθαζηδξύζεη λαπηηιηαθή γξακκή ε νπνία ζα ζπλδέεη 

ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηνλ Κόιπν νπέδ, κε ιηκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, κε 

ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε –ζε πξώηε θάζε- έμη αθξηθαληθώλ ρσξώλ θαη ζηόρν ηελ ώζεζε 

ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηελ επξύηεξε αθξηθαληθή ήπεηξν. ύκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειώζεηο ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, θ. Tawfik, ε ιεηηνπξγία ηεο λέαο λαπηηιηαθήο γξακκήο 

http://en.wanxiangauto.com/
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αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020. Καηά ηνλ θ. Tawfik, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη παξάιιεια ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ logistics, θαζώο θαη 

δηακεηαθνκηζηηθώλ / απνζεθεπηηθώλ θόκβσλ γηα ηα αηγππηηαθά πξντόληα, ελαιιαθηηθά, είηε 

ζηελ Οπγθάληα, ή ζηε Εάκπηα. ύκθσλα κε ηνλ θ. Tawfik, ην αηγππηηαθό θξάηνο ζηνρεύεη 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηαθηηθώλ λαπηηιηαθώλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο θπξηόηεξνπο αθξηθαληθνύο 

εκπνξηθνύο πξννξηζκνύο, έσο ηνλ Απξίιην ηνπ πξνζερνύο έηνπο.  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθό θξάηνο ζθέπηεηαη λα επαλαθέξεη 

ηελ ηδέα εγθαζίδξπζεο ηαθηηθήο λαπηηιηαθήο ζύλδεζεο κε ηελ Δπξώπε κέζσ Σνπξθίαο 

(ιηκέλα Μεξζίλεο), δηα ηεο ελεξγνπνίεζεο παιαηόηεξεο (από ην έηνο 2012) δηκεξνύο 

ζπκθσλίαο κε ηε δεύηεξε γηα ζέζπηζε λαπηηιηαθήο γξακκήο “Ro-Ro”, ε νπνία σζηόζν δελ 

πξνρώξεζε από αηγππηηαθήο πιεπξάο, εμαηηίαο ηεο έληαζεο πνπ πξνέθπςε ζηηο ζρέζεηο ησλ 

δύν ρσξώλ, ηδηαίηεξα από ην έηνο 2015 θαη έπεηηα.   

 

θέςεηο γηα δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο «κνλήο ηξνρηάο» ζην Sharm El 

Sheikh 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, θηλεδηθόο όκηινο ππέβαιε πξόζθαηα 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ ηλά πξόηαζε / πξνζθνξά γηα ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) ζην ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh, κε ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηζρπξνύ θαη αλαθάκπηνληνο ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο ηεο 

πεξηνρήο. ύκθσλα κε ην γεληθό γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ ηλά, Al-Ashmawy, 

έρεη ήδε δνζεί εληνιή γηα ηε ζύζηαζε ηερληθήο επηηξνπήο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ε νπνία 

ζα εμεηάζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θηλεδηθνύ νκίινπ. 

Θπκίδνπκε όηη κέρξη ηώξα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαγγείιεη ηε δεκηνπξγία δύν 

ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ «κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ 

Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα, θαζώο θαη ηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of 

October City κε Γθίδα) κεηαμύ ηνπο, κήθνπο 52 ρικ. θαη 35 ρικ., αληίζηνηρα.  

Ο δηεζλήο δηαγσληζκόο γηα ηα αλσηέξσ έξγα έρεη ήδε πξνθεξπρζεί ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, θαη, ζύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, πξνζθνξέο έρνπλ ππνβάιεη δύν δηεζλείο 

θνηλνπξαμίεο. ύκθσλα πάληα κε ηνλ νηθνλνκηθό Σύπν, νη ελ ιόγσ θνηλνπξαμίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο νκίινπο China Railway Construction Corporation (CRCC), SEMAF 

(εξγνζηάζην παξαγσγήο ζηδεξνδξνκηθνύ πιηθνύ, ζπκθεξόλησλ ηνπ Arab Organization for 

Industrialization – ΑΟΗ), Samcrete θαη Petrojet από ηε κία πιεπξά, θαη ηνπο νκίινπο 

Orascom Construction, Arab Contractors θαη Bombardier, από ηελ άιιε. Καηά ηνλ εγρώξην 

νηθνλνκηθό Σύπν, ην αηγππηηαθό ππνπξγηθό ζπκβνύιην έρεη θαηαιήμεη πνιύ πξόζθαηα ζηελ 

αλάδνρν θνηλνπξαμία ησλ δύν αλσηέξσ έξγσλ, ρσξίο σζηόζν λα έρεη πξνβεί πξνο ην παξόλ 

ζε ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Έλαξμε απ’ επζείαο πηήζεσλ κεηαμύ Κηέβνπ θαη Καΐξνπ 

Ο εζληθόο αεξνκεηαθνξέαο ηεο Αηγύπηνπ, EgyptAir, αλαθνίλσζε ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο 

“codeshare” κε ηνλ νπθξαληθό αεξνκεηαθνξέα Ukraine International Airlines, ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ηε δηελέξγεηα απ’ επζείαο πηήζεσλ κεηαμύ Κηέβνπ θαη Καΐξνπ, αξρήο γελνκέλεο 

από ην ηέινο Μαΐνπ. Καηά ην αλαθνηλσζέλ, ε ζύλαςε ηεο ελ ιόγσ ζπλεξγαζίαο ήιζε σο 

απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ζρεηηθήο δήηεζεο γηα απ’ επζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε κεηαμύ 

ησλ δύν ρσξώλ θαη ζεκαηνδνηεί ηε ιήμε δεθαπεληαεηνύο πεξηόδνπ δηαθνπήο νπθξαληθώλ 

πηήζεσλ πξνο αθξηθαληθνύο πξννξηζκνύο.  

 

 

 


