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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (20-30/9/2019) 

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, επηακήλνπ 2019 (ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ)             

Σχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ., ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην θαηά ην 

επηάκελν Ιαλ.-Ινπι. 2019 αλήιζε ζε €507,35 εθαη., κεησκέλε θαηά 20,9% ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €641,5 εθαη. Η ελ ιφγσ κείσζε 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αμίαο θαη ηεο πνζφηεηαο 

ησλ εμαγσγψλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -34,5% θαη -32,7%, 

αληίζηνηρα). Σεκεηψλεηαη φηη παξά ηελ ππνρψξεζή ηεο έλαληη ηνπ 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ επηακήλνπ 2019 εκθαλίζηεθε αλψηεξε ηεο αληίζηνηρεο πξνπέξζηλεο 

επίδνζεο, επηακήλνπ 2017, πνπ βξηζθφηαλ ζηα €413,04 εθαη.. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €500,82 εθαη., απμεκέλεο θαηά 51% 

έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €331,74 εθαη.  

Σχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2019, ε Αίγππηνο 

θαηαηάζζεηαη 14
ε
 κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, 

απνξξνθψληαο πνζνζηφ 2,5% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θαηαηάζζεηαη 17
ε
 κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,5% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.  

Τν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην επηάκελν 2019, πνπ έθηαζε ηα €6,53 εθαη., 

παξνπζίαζε κηθξφ πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, κεησκέλν θαηά 97,9% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε €309,76 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ 

πεξίνδν, ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε ειαθξά απμεκέλνο θαηά 3,6% (ζηα 

€1,01 δηζ., έλαληη €973,24 εθαη. ην επηάκελν 2018), βαζηθά εμαηηίαο ηεο αμηφινγεο αλφδνπ 

ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο.  

Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε 

βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 44,9%), ζε κήια / αριάδηα / 

θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 201,2%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 

249,4%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 

80,5%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Γ.2401-αχμεζε 983%), ζε ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα 

κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-αχμεζε 130,7%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνχηα 

(Κ.Γ.2008-αχμεζε 58,3%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-

αχμεζε 13,6%), ζε θπγφθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421-αχμεζε 428,9%), ζε 

παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αχμεζε 56,8%), ζε κέξε γηα εκβνινθφξνπο 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-αχμεζε 0,5%), ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο 

ρξσζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3204-αχμεζε 2,6%), ζε είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ 

(Κ.Γ.3923-αχμεζε 13,7%), ζε ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην 

(Κ.Γ.7604-αχμεζε 546,7%) θαη ζε ζαιακεγνχο & ζθάθε αλαςπρήο (Κ.Γ.8903-αχμεζε 

261,4%).  

Αληηζέησο, κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδψλ & αεξίνπ (ιάδηα απφ 

πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 κείσζε 34,5%, θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 κείσζε 12,8%, αέξηα 

πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 κείσζε 18%), ηζηγάξσλ & πνχξσλ (Κ.Γ.2402-κείσζε 1,3%), ζείνπ 

(Κ.Γ.2503-κείσζε 63,1%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544-

κείσζε 11%) θαη πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 

30,3%). 

Απφ πιεπξάο πνζνηήησλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, 

απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζην βακβάθη (Κ.Γ.5201, +45,3%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδψληα 

(Κ.Γ.0808, +250,5%), ζηα εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808, +182,3%), ζηα πηαηηθά 

& είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924, +79,6%), ζηα αθαηέξγαζηα θαπλά 

(Κ.Γ.2401, +863,5%), ζε ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, +150,8%), ζε 

παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ & ιαραληθψλ (Κ.Γ.2008, +73,4%), ζηα βεξίθνθα, θεξάζηα, 

ξνδάθηλα, δακάζθελα (Κ.Γ.0809, +3,5%),  ζηηο θπγφθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο 
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(Κ.Γ.8421-αχμεζε 385,1%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106, +58%), ζηα κέξε 

γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409, +4,1%), ζηηο νξγαληθέο ρξσζηηθέο χιεο 

(Κ.Γ.3204, +17,9%), ζηα είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ (Κ.Γ.3923, +22%) 

θαη ζηηο ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604, 718,9%). 

Μεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710,  

-32,7%), θνθ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2713, -26,8%), αεξίσλ πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, -13,5%), 

ηζηγάξσλ & πνχξσλ (Κ.Γ.2402, -5,3%), ζείνπ (Κ.Γ. 2503, -54,4%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ 

ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544, -12,1%) θαη πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-

ράιπβα (Κ.Γ.7210, -32,5%). 

Όζνλ αθνξά ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα, σο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ην 

επηάκελν 2019 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα νξπθηά 

(Κ.Γ.2709, αμία €221,41 εθαη., αχμεζε 8,6%), ηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα 

νξπθηά (Κ.Γ.2710, αμία €93,85 εθαη., ην επηάκελν 2018 δελ εκθαλίδνληαλ), νη παηάηεο 

(Κ.Γ.0701, αμία €50,28 εθαη., αχμεζε 187,9%), ηα νξπθηά ή αδσηνχρα ιηπάζκαηα 

(Κ.Γ.3102, αμία €31,02 εθαη., αχμεζε 8,3%), ηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, αμία €19,89 

εθαη., αχμεζε 483,9%), νη άθπθιεο αιθνφιεο & ηα παξάγσγά ηνπο (Κ.Γ.2905, αμία €11,22 

εθαη., κείσζε 46,1%), ηα πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Γ.3901, αμία €8,78 εθαη., αχμεζε 

40,5%), νη πνιπαθεηάιεο, ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα (Κ.Γ.3907, αμία €6,19 

εθαη. αχμεζε 1833,1%), ε θαπζηηθή ζφδα, ε θαπζηηθή πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ 

λαηξίνπ (Κ.Γ.2815, αμία €5,82 εθαη. αχμεζε 48,4%), ην ραξηί θαζαξηφηεηαο (Κ.Γ.4803, 

αμία €4,48 εθαη., αχμεζε 32,9%) θαη ηα θξεκκχδηα / ζθφξδα /πξάζα (Κ.Γ.0703, αμία €4 

εθαη., αχμεζε 3234%).  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αηγππηην-νπγγξηθό επελδπηηθό θόξνπκ ζην Κάηξν 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 19/9 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν επελδπηηθφ 

θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ θαη νπγγξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θα Nasr θάιεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ ηηο νπγγξηθέο εηαηξείεο λα επεθηείλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο 

ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, ππεξεζηψλ logistics, 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, παξνπζηάδνληάο 

ηνπο ην αηγππηηαθφ επελδπηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Η θα Nasr αλέθεξε επίζεο φηη ε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ζα εζηηάζεη ζηνπο ηνκείο 

βηνκεραλίαο θαη κεηαθνξψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο νπγγξηθήο 

αληηπξνζσπείαο, Υθππνπξγφο Κνηλνβνπιεπηηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

& Δκπνξίνπ θ. Magyar, αλέθεξε φηη ην δηκεξέο επελδπηηθφ θφξνπκ αληαλάθιαζε ηνπο 

ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο ησλ δχν ρσξψλ, εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη νη 

νπγγξηθέο εηαηξείεο ζα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ Αίγππην. Σεκεηψλεηαη φηη ζην 

επελδπηηθφ θφξνπκ Αηγχπηνπ-Οπγγαξίαο, παξέζηεζαλ επίζεο απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο νη Υπνπξγνί Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. 

Tawfik, θαζψο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΙ), 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ Σηξαηνχ, θ. El Tarras. Απφ πιεπξάο Υπνπξγνχ Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ εθθξάζζεθε ε πξνζδνθία γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη 

επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο θαξκαθεπηηθψλ, 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

ραξηνβηνκεραλίαο. Όπσο θαηέγξαςε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο βαζηδφκελνο ζε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ, ν Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ν Οχγγξνο 

Υθππνπξγφο θ. Magyar ππέγξαςαλ κλεκφλην κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, εζηηάδνληαο ζηνπο ηνκείο ηεο απφ θνηλνχ αλάπηπμεο 

βηνκεραληθψλ projects, ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη 

ηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο.  

Δπηπιένλ, ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν επηθεθαιήο ηνπ νπγγξηθνχ 

νξγαληζκνχ πξνψζεζεο εμαγσγψλ (HEPA) θ. Balazs Hendrich, ζπλνδεπφκελνο απφ 
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αληηπξνζσπεία 21 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αηγχπηην Υπνπξγφ 

Σηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, παξνπζία ηνπ Οχγγξνπ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Kveck. 

Σχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε ζπλάληεζε νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο 

δηεχξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε ραιπβνπξγία, ν αγξνηηθφο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε θαηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ θαη 

θαζαξηζκνχ / εμεπγεληζκνχ λεξνχ, αιιά θαη κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη ε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο.  

Θπκίδνπκε φηη ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for 

Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ Σηξαηνχ, είρε ππνγξάςεη ηελ 1
ε
/8 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νπγγξηθφ φκηιν Tungsram, κε αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή 

εηδψλ θσηηζκνχ δξφκσλ θαη άιισλ θσηηζηηθψλ εηδψλ, ζηελ Αίγππην. Τν ελ ιφγσ κλεκφλην 

πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ νπγγξηθφ φκηιν ζηνλ AOI, κε ζηφρν ηε 

ζπκπαξαγσγή θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ιακπηήξεο “LED”, 

ζπζηήκαηα θσηηζκνχ δξφκσλ θαη εηδψλ «έμππλνπ» θσηηζκνχ γηα ηηο ππφ θαηαζθεπή λέεο, 

πξνσζεκέλεο ηερλνινγίαο, πφιεηο (“smart cities”).          

 

πλέδξην γηα ην κέιινλ ησλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην (Κάηξν, 23/9/2019) 
Σηηο 23 Σεπηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ Καΐξνπ 

εκεξήζην ζπλέδξην κε ηίηιν “Future of Investment in Egypt & the Vision of the Business 

Community”, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηγχπηηαο Υπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

Σπλεξγαζίαο θαο Nasr. Σεκεηψλεηαη φηη ην ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ηξεηο κεγάινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο ηεο ρψξαο, ήηνη ηελ Egyptian Businessmen’s Association 

(EBA), Alexandria Business Association (ABA) θαη Egyptian Junior Business Association 

(EJB). Τελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ θήξπμαλ νη πξφεδξνη ησλ ηξηψλ σο άλσ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλδέζκσλ, θ.θ. Ali Eissa (EBA), Mohamed Sabry (ABA) θαη Sherif El Gabaly (EJB) 

αληίζηνηρα. Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα, ζην μεθίλεκα ηνπ ζπλεδξίνπ, απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν 

Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Amr Nassar, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ 

θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ησλ εγρψξησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ –θπξίσο εθείλσλ 

εληάζεσο εξγαζίαο θαη κε πςειφ βαζκφ ρξήζεο ληφπησλ πξψησλ πιψλ- θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο επίζεο ζην -ζρεδφλ έηνηκν- λέν ειεθηξνληθφ ράξηε βηνκεραληθψλ 

γαηψλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα δχλαληαη λα αηηεζνχλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε αηγππηηαθέο επελδπηηθέο 

δψλεο. Ο θ. Nassar αλέθεξε επίζεο φηη θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί γηα θέηνο ε αχμεζε ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζε άλσ ησλ $30 δηζ., έλαληη $29,2 δηζ. ην 2018, δεδνκέλνπ φηη ε 

αμία απηψλ ππεξέβε ηα $15 δηζ. θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019.  

Αθνινχζεζε ελδειερήο παξνπζίαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κππξαίνπ, Senior Vice President 

Financial Institutions Group ζην δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody’s, ν νπνίνο αλαθέξζεθε 

ζηελ πξφνδν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηε 

κεγάιε εγρψξηα θεθαιαηαθή βάζε πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο θαη λα κεηψζεη 

θάπσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ην πςειφ δεκφζην ρξένο, ελψ εθθξάζζεθε ππέξ ηεο 

πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, σο κνρινχ ελζάξξπλζεο ησλ 

επελδχζεσλ. Ο θ. Κππξαίνο αλαθέξζεθε σζηφζν θαη ζε αξλεηηθά ζεκεία ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, ραξαθηεξίδνληαο «πξνβιεκαηηθή» ηε δπλακηθή 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Αίγππην εμαηηίαο ησλ πνιιαπιψλ ζηξεβιψζεσλ απηήο, αιιά θαη 

επηζεκαίλνληαο ηνλ πςειφ βαζκφ έθζεζεο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε ηίηινπο 

θξαηηθνχ ρξένπο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηθνλνκηθνχο 

«θξαδαζκνχο» θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο.  

Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, ζηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ νκηιίαο ζην ζπλέδξην, 

αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην 5% εληφο ηεο πξνζερνχο δηεηίαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη, ελδηάκεζα, ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 7,2% ηνπ 

ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 θαη ην 6% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2020/21. Ο θ. Maait 

αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ππφ πξνεηνηκαζία λέεο λνκνζεζίεο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 
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θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ραξαθηεξίδνληάο ηεο σο εληζρπηηθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ 

επελδχζεσλ.  

Απφ πιεπξάο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ επηζεκάλζεθαλ 

θπξίσο ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε ην γεληθφηεξν επελδπηηθφ θιίκα ζηελ Αίγππην: (α) Η 

αλάγθε αλάπηπμεο κεγαιχηεξεο εμσζηξέθεηαο ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ, (β) ε αλάγθε 

πξαγκαηνπνίεζεο εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αληί κφλνλ αγξνηηθψλ, (γ) ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ θαηάξηηζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαη (δ) ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε επεξρφκελε –θαη ζηελ Αίγππην- «ςεθηαθή 

επαλάζηαζε», δεκηνπξγψληαο λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επελδχζεσλ. Δπηζεκάλζεθε 

επίζεο ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αηγππηηαθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ρψξεο, κε βάζε ζρεηηθά δηαζέζηκα δηεζλή ζηνηρεία. 

Σεκεηψλεηαη φηη, νη θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, νη νπνίεο 

είραλ απμεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2017, θζάλνληαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17 

ζηα $7,93 δηζ., ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 2,7% θαη 

αλεξρφκελεο ζε $7,72 δηζ., ελψ θαηά ην ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 

εκθαλίδνληαη επίζεο κεησκέλεο θαηά 22,8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017/18, 

αλεξρφκελεο ζε $4,65 δηζ. Η κείσζε ησλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ έρεη, σο 

είλαη θπζηθφ, δεκηνπξγήζεη πξνβιεκαηηζκφ ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιιψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ απηή έρεη αλαιάβεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλακφξθσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ.     

 

Αηγππηην-βξαδηιηαλό επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηα κέζα Σεπηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην 

Κάηξν δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή 25 βξαδηιηαλψλ εηαηξεηψλ ησλ 

θιάδσλ θξέαηνο, πνπιεξηθψλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη πγείαο ησλ δψσλ, ππφ ηελ 

Υπνπξγφ Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο & Πξνκεζεηψλ ηεο Βξαδηιίαο, θα Cristina. Σχκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ ζπδεηήζεθε ε πξνκήζεηα αηγνπξνβάησλ, 

θαζψο θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ –δηαζεηφλησλ ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε “Halal”- 

βξαδηιηαλήο πξνέιεπζεο ζηελ Αίγππην, ζε επηιεγκέλεο πεξηφδνπο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη 

ηπρφλ απμεκέλεο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Δπηπιένλ, νη δηκεξείο ζπδεηήζεηο θάιπςαλ 

ηνπο ππνηνκείο αγξνηηθήο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο βηνθαπζίκσλ, 

αλαθχθισζεο γεσξγηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη αληαιιαγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

γηα θαιιηέξγεηεο δέληξσλ γηα μπιεία θαη θπηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δσνηξνθέο. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο νκνζπνλδίαο αηγππηηαθψλ 

επηκειεηεξίσλ (FEDCOC) θ. El Arabi, ν δηκεξήο φγθνο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Βξαδηιίαο 

ππεξβαίλεη ηα $2,5 δηζ., ελψ θαηά ην πξψην νθηάκελν 2019 νη βξαδηιηαλέο εμαγσγέο πξνο 

Αίγππην αλήιζαλ ζε $1,3 δηζ. θαη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηε Βξαδηιία ζε $196 εθαη. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θ. El Arabi, ν φγθνο ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο ηζηκέληνπ, κεηαθνξψλ, ππεξεζηψλ logistics θαη γεσξγίαο, 

ππεξβαίλεη ην $1 δηζ. Σεκεηψλεηαη φηη ε Βξαδηιία απνηειεί θπξίαξρν πξνκεζεπηή ηεο 

αηγππηηαθήο αγνξάο κε θξέαηα θαη πξντφληα θξέαηνο.     

 

Ο Τπνπξγόο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο εγθαηληάδεη 2 λέα «έμππλα» παλεπηζηήκηα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 23/9 ν Υπνπξγφο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θ. Abdel 

Ghaffar εγθαηλίαζε δχν λέεο «έμππλεο» παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην “Knowledge International University” ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη 

ην Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ζηελ πεξηνρή New Cairo, ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ 

Καΐξνπ. Οη λέεο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ εμειηγκέλν 

ηερλνινγηθφ  / ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, δεκηνπξγήζεθαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιηαιηθφ Τερλνινγηθφ Ιλζηηηνχην Καΐξνπ (Salesian Don Bosco 

Technical Institute) θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Τνξίλν θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 
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εμαγγειζείζαο απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξφζεζεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα 

θαηαζθεπάζεη νθηψ δηεζλή παλεπηζηήκηα ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη πιεζίνλ 

απηήο, θαζψο θαη ζην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο.  

 

Κνξπθαία ζηελ Αθξηθή ε Αίγππηνο από πιεπξάο πξνώζεζεο ηνπ εζληθνύ “brand” 

Σχκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν εδξεχσλ ζηε Μαδξίηε δηεζλήο 

ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο Bloom Consulting, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Αθξηθήο –θαη 27
ε
 ζηε ζπλνιηθή παγθφζκηα θαηάηαμε- φζνλ αθνξά ηελ 

πξνψζεζε ηνπ εζληθνχ “brand” γηα ηελ πεξίνδν 2019 / 2020, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, δηα ηεο πξνβνιήο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεο ζέιγεηξσλ θαη πξννξηζκψλ, 

ιακβάλνληαο ηελ πςειφηεξε αμηνιφγεζε (ΑΑΑ). Η Αίγππηνο θαηέθηεζε κάιηζηα απηή ηε 

ζέζε γηα πξψηε θνξά κεηά ην έηνο 2013, αθήλνληαο ζηε δεχηεξε ζέζε ηε Ν. Αθξηθή, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαθεξχρζεθε θνξπθαία κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεο πξννξηζκψλ κε ςεθηαθά κέζα. Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάηαμε πνπ δεκνζίεπζε ε Bloom Consulting γηα ηα εζληθά “brand” εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ην εκπφξην, ε Αίγππηνο θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Αθξηθή (πίζσ απφ ηηο Ν. 

Αθξηθή θαη Νηγεξία) –θαη ηελ 46
ε
 ζε παγθφζκην επίπεδν- κε ηε δεχηεξε πςειφηεξε επίδνζε 

ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο (ΑΑ). Οιφθιεξεο νη εθζέζεηο ηεο Bloom International φζνλ 

αθνξά ηηο δηεζλείο θαηαηάμεηο εζληθψλ “brand” ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ην εκπφξην κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα https://www.bloom-consulting.com/en/country-brand-

ranking.     

 

Μελύκαηα Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ 74
ε
 γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ΗΔ 

Ο νηθνλνκηθφο Τχπνο ηεο Αηγχπηνπ αλαθέξζεθε εθηεηακέλα ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ ζηελ 

παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο, θ. Al Sisi, ζηελ 74
ε
 ζχλνδν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

ΗΔ ζηε Ν. Υφξθε, ζηελ νκηιία ηνπ ελψπηνλ απηήο θαη ζηα θχξηα κελχκαηα πνπ ζέιεζε λα 

πεξάζεη. Μεηαμχ ησλ δεηεκάησλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία, ν θ. Al Sisi έζημε ην ζέκα ησλ –

άθαξπσλ έσο ηψξα- ηξηκεξψλ δηαβνπιεχζεσλ Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-Σνπδάλ γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο 

δεμακελήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή Μεγάινπ Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο, αλαθέξνληαο φηη ηα λεξά 

ηνπ Νείινπ απνηεινχλ δήηεκα «δσήο ή ζαλάηνπ» γηα ηελ Αίγππην. Ο θ. Al Sisi αλέθεξε 

επίζεο φηη ε Αηζηνπία δελ έρεη εθπνλήζεη επαξθείο ηερληθέο κειέηεο γηα ην κλεκεηψδεο ελ 

ιφγσ έξγν, κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε αδηάιεηπηε ηξνθνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ κε λεξφ 

απφ ην Νείιν, ν νπνίνο ζπληζηά ηνλ πιένλ δσηηθφ πδάηηλν πφξν γηα ηε ρψξα. Αλαθεξφκελνο 

ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ν θ. Al Sisi ραξαθηήξηζε σο «ηζηνξηθέο» ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ, επαηλψληαο ηνλ 

αηγππηηαθφ ιαφ γηα ηελ ππνκνλή ηνπ θαη ηε ζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην θχξην βάξνο 

ησλ νπνίσλ έπεζε ζηνπο ψκνπο ηνπ, νδεγψληαο ζηελ –αλαπάληερα- επηηπρή πινπνίεζε ηεο 

πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο απεχζπλε επίζεο νκηιία ζηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ ΗΔ γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, φπνπ αλέπηπμε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε 

ρξνληθφ νξίδνληα ην 2030 (“Vision 2030”). Ο εγρψξηνο Τχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο 

δηκεξείο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Πξφεδξνο Al Sisi ζην πεξηζψξην ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε 

ηνπο εγέηεο ρσξψλ φπσο ησλ ΗΠΑ θ. Trump, ηεο Βξεηαλίαο θ. Johnson, ηεο Γαιιίαο θ. 

Macron, ηεο Οπγγαξίαο θ. Ader, ηεο Ιζπαλίαο θ. Sanchez θαη ηεο Ιξιαλδίαο θ. Varadkar, 

φπσο θαη κε επηθεθαιήο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ησλ ΗΔ θ. Guterres θαη ν Πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο θ. Malpass.  

 

Έξγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP490 δηζ. πινπνηήζεθαλ ην έηνο 2018/19 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ ην Υπνπξγείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 πινπνηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 6.200 έξγα αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο 

EGP490 δηζ. Μεηαμχ απηψλ, ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ην έηνο 

https://www.bloom-consulting.com/en/country-brand-ranking
https://www.bloom-consulting.com/en/country-brand-ranking
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2018/19, πεξηιακβάλνληαη 19 κεγάια projects πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν πεηξειαίνπ θαη 

εμνξχμεσλ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP277 δηζ., 244 projects ησλ θιάδσλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ, κε ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο EGP76 δηζ., 32 projects πνπ 

αθνξνχζαλ κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα (φπσο εγθαηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, Πφιε 

Ξχινπ ζηε Γακηέηηε, ηζηκεληνβηνκεραλίεο ζην Beni Suef, γέθπξεο θαη απηνθηλεηφδξνκνη, 

αλάπηπμε νξνπεδίνπ Galala), κε επελδπηηθφ θφζηνο EGP54 δηζ., 382 projects ηνπ θιάδνπ 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP40 δηζ., 44 projects ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ, 

κε ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο EGP16,7 δηζ., θαζψο θαη 4.400 projects ηνπηθήο αλάπηπμεο 

κε επελδπηηθφ θφζηνο EGP10,8 δηο. Τέινο, ην Υπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ αλέθεξε φηη 

2.585 πινπνηεζέληα αλαπηπμηαθά projects, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP42,3 δηζ., αθνξνχζαλ 

ηελ Άλσ Αίγππην.  

         

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ηα ρακειόηεξα από ην Ννέκβξην 2016 επίπεδα ην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ ην 

ηξηήκεξν 22-24/9 

Σηηο 22/9, ε ζπλεδξίαζε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ δηεθφπε γηα 30 ιεπηά, εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο θάζεηεο πηψζεο φισλ ησλ δεηθηψλ ηνπ πνπ είρε θαηαγξαθεί απφ ην Ννέκβξην 

ηνπ 2016. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ 

Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) θαηέγξαςε ζηηο 22/9 εκεξήζηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

5,3%, θιείλνληαο ζηηο 13.958 κνλάδεο. Η θάζεηε πηψζε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζηηο 

22/9, αιιά θαη ηηο εκέξεο πνπ αθνινχζεζαλ, απνδφζεθε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν ηεο 

ρψξαο ζηηο εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi πνπ ζεκεηψζεθαλ ηφζν 

ζην Κάηξν φζν θαη ζε άιιεο αηγππηηαθέο πφιεηο, ηελ Παξαζθεπή 20/9. Σεκεηψλεηαη φηη ε 

πηψζε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, κε 

ηνλ εκεξήζην φγθν ζπλαιιαγψλ λα θζάλεη ζηηο 24/9 ηηο 304,66 εθαη. κεηνρέο, κέζσ 29.040 

πξάμεσλ θαη ηδίξν χςνπο EGP1,07 δηζ. Δπηπιένλ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ 

ζηηο 24/9 έθζαζε ηηο EGP672,28 δηζ., έρνληαο απνιέζεη EGP21,83 δηζ. κφιηο ζε κία 

ζπλεδξίαζε, ελψ ν θεληξηθφο δείθηεο EGX30 θαηέγξαςε πεξαηηέξσ εκεξήζηα πηψζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 4,24%, θιείλνληαο ζηηο 13.170 κνλάδεο, θζάλνληαο ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε θαη έρνληαο απνιέζεη ζπλνιηθά 1.575 κνλάδεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

18/9 (ζπλνιηθή πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,7%). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ζηηο 24/9 νη μέλνη επελδπηέο πξνέβεζαλ ζε πσιήζεηο ηίηισλ ζπλνιηθήο 

θαζαξήο αμίαο EGP273,93 εθαη., ελψ νη Αηγχπηηνη θαη Άξαβεο επελδπηέο πξνέβεζαλ ζε 

αγνξέο ηίηισλ ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο EGP244,47 εθαη. θαη EGP29,46 εθαη., αληίζηνηρα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηελ εβδνκάδα πνπ αθνινχζεζε ηηο ζπγθεληξψζεηο 

δηακαξηπξίαο ηεο 20
εο

/9, ην Φξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ απψιεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θεξδψλ πνπ είρε απνθνκίζεη έσο ηψξα, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο.   

Σεκεηψλεηαη πάλησο φηη, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ 

ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ βειηηψζεθε θαη επαλήιζε ζε ζεηηθά επίπεδα, κε ην δείθηε 

EGX30 λα θιείλεη ζηηο 26/9 ζηηο 13.857 κνλάδεο θαη λα ππεξβαίλεη θαη πάιη ζηηο 29/9 ην 

θαηψθιη ησλ 14.000 κνλάδσλ, αλεξρφκελνο ζε 14.316 κνλάδεο, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηα επηηφθηα 

θαηά 100 κνλάδεο βάζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη θαη ε αηγππηηαθή ιίξα, ε νπνία θαηά ηελ εβδνκάδα 22-26/9 είρε 

δηνιηζζήζεη ειαθξψο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο 26/9 ζηηο 16,38 

ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή πψιεζεο), ζηηο 29/9 αλαηηκήζεθε ειαθξψο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, 

κε ηελ ηζνηηκία λα αλέξρεηαη ζηηο 16,32 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή πψιεζεο).        

 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ & νκνιόγσλ ζε ιίξεο από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγύπηνπ 

Σηηο 24 θαη ζηηο 26/9 ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε ιίξεο, 

ηξίκελεο, εμάκελεο, ελλεάκελεο θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Η έθδνζε ηεο 24
εο

/9 

πεξηειάκβαλε γξακκάηηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 
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EGP37,75 δηζ. Η CBE δέρζεθε πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP88,4 δηζ. (ε πξνζθνξά 

ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 2,3 θνξέο), εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο  

πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο EGP42,13 δηζ. Τα κέζα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ 

επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 24
εο

 Σεπηεκβξίνπ αλήιζαλ ζε 

15,627% γηα ηα ηξίκελεο, ζε 15,565% γηα ηα εμάκελεο, ζε 15,052% γηα ηα ελλεάκελεο θαη 

ζε 14,923% γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, έλαληη κέζσλ επηηνθίσλ 16,221%, 16,38%, 

15,537% θαη 15,877% θαηά ηηο αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ζηα κέζα Σεπηεκβξίνπ). 

Η έθδνζε ηεο 26
εο

/9 πεξηειάκβαλε γξακκάηηα εμάκελεο θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο EGP19 δηζ. Η CBE δέρζεθε πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο 

EGP39,31 δηζ. (ε πξνζθνξά ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαη πάιη πάλσ απφ 2 θνξέο), εθ 

ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο  πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο EGP20,48 δηζ. Τα κέζα 

ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 

26
εο

 Σεπηεκβξίνπ αλήιζαλ ζε 15,758% γηα ηα εμάκελεο θαη ζε 15,369% γηα ηα 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, ζηηο 24/9 ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ εμέδσζε θξαηηθά νκφινγα ζε ιίξεο, 

πεληαεηνχο θαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP1,25 δηζ. γηα εθάζηε δηάξθεηα, 

αληίζηνηρα. Οη ιεθζείζεο πξνζθνξέο αλήιζαλ ζε EGP5,22 δηζ. φζνλ αθνξά ηα πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο θαη EGP3,76 δηζ. φζνλ αθνξά ηα δεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα (ε δήηεζε 

ππεξθάιπςε ηελ πξνζθνξά θαηά 4,2 θνξέο φζνλ αθνξά ηα πεληαεηνχο θαη θαηά 3 θνξέο 

φζνλ αθνξά ηα δεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα, αληίζηνηρα). Η CBE έθαλε δεθηέο πξνζθνξέο 

χςνπο EGP3,53 δηζ. γηα ηα πεληαεηνχο θαη EGP2,28 δηζ. γηα ηα δεθαεηνχο δηάξθεηαο 

νκφινγα, κε κέζεο απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 14,35% θαη ηνπ 14,417% αληίζηνηρα (έλαληη 

κέζσλ απνδφζεσλ 14,436% θαη 14,537% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 10
εο

/9). 

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ κεηώλεη ηα επηηόθηα θαηά 100 κνλάδεο βάζεο 

Η Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 26
εο

 

Σεπηεκβξίνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη –γηα ηξίηε θνξά θέηνο, κεηά ην Φεβξνπάξην θαη ηνλ 

Αχγνπζην- ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, απηή ηε θνξά θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, 

δηθαηψλνληαο εθ λένπ, φπσο θαη ηνλ Αχγνπζην, ηηο εθηηκήζεηο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 13,25% (έλαληη 14,25% 

πξνεγνπκέλσο), ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 14,25% (έλαληη 15,25%), ελψ ην 

βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλέξρνληαη ζε 13,75% (έλαληη 14,75%), αληίζηνηρα. 

Σχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, βαζηθνί ιφγνη γηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο 

ππήξμαλ αθ’ ελφο ε ζπλερηδφκελε πησηηθή ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ αλήιζε ζε 

7,45% ηνλ Αχγνπζην θαη αθ’ εηέξνπ ε ζεκεηνχκελε επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, πνπ έρεη σζήζεη ηηο λνκηζκαηηθέο Αξρέο αξθεηψλ ρσξψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

κέηξα λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο. Όπσο εθηηκνχλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ην ηξέρνλ 

επίπεδν ησλ επηηνθίσλ πιεζηάδεη ην επίπεδν ηνπ 10%-13% -πνπ επηθξαηνχζε πξηλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016- 

νπφηε θαη αλακέλεηαη λα «μεθιεηδσζεί» θαη επαλελεξγνπνηεζεί ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεία.    

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

πκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ από άλνδν ηηκώλ πεηξειαίνπ 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο, κε αθνξκή ηηο πξφζθαηεο επηζέζεηο ζηηο πεηξειατθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ARAMCO ζηε Σ. Αξαβία νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ αλνδηθή θίλεζε ζηηο 

δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αλαθέξζεθε ζηελ εμαγγειζείζα απφ ηελ θπβέξλεζε πξφζεζή 

ηεο λα αλαλεψζεη ηελ ηζρχ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είρε ππνγξάςεη πέξζη κε ηηο δηεζλείο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο JP Morgan θαη Citibank, κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε (hedging) ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ελδερφκελε απφηνκε άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ε 

θπβέξλεζε έρεη πξνβιέςεη, ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) κέζε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηα $68 αλά βαξέιη, ελψ νη πεξζηλέο 

ζπκβάζεηο κε ηηο δχν σο άλσ επελδπηηθέο ηξάπεδεο πξνζηαηεχνπλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο απφ 
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απμήζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ζε επίπεδα άλσ ησλ $70 αλά βαξέιη. Καηά ηηο εθηηκήζεηο 

θιαδηθψλ αλαιπηψλ, νη πεξζηλέο ζπκβάζεηο αλακέλεηαη λα πξνζηαηεχζνπλ ζηελ παξνχζα 

θάζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο απφ ηηο απμήζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί 

πξφζθαηα, ελψ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ πξφθεηηαη λα αλαζεσξεζεί ην «θαηψθιη» ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηπιαζηάζεη ηηο ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο (hedging) έλαληη 

απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, αλαλεψλνληαο ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο κε ηηο άλσ 

δχν επελδπηηθέο ηξάπεδεο, αιιά ππνγξάθνληαο παξάιιεια αθφκε πέληε αληίζηνηρεο –κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο θάιπςεο- κε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα επηηχρεη ην 

κέγηζην βαζκφ πξνζηαζίαο. Σχκθσλα εμάιινπ κε θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, ν αληίθηππνο 

ησλ πξφζθαησλ επηζέζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ARAMCO δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

άκεζε θαη αμηφινγε επίπησζε ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Αίγππην.   

 

ε πςειόηαηα επίπεδα ε εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αίγππην 

Σχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ 

(EGAS) θ. El-Bakly, ε εκεξήζηα παξαγσγή αεξίνπ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζην ηζηνξηθά 

πςειφ επίπεδν ησλ 7,2 δηζ. θ.π. ην Σεπηέκβξην 2019. Ο θ. El-Bakly αλέθεξε επίζεο φηη ε 

EGAS έρεη επεθηείλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε 5 πξφζζεηεο πεξηνρέο ζηε Μεζφγεην θαη ην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ελψ έρεη 

πξνζειθχζεη θαη άιινπο κεγάινπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο ζηηο εξγαζίεο έξεπλαο, 

φπσο ε ExxonMobil, πνπ έσο πξφηηλνο δελ δξαζηεξηνπνηείην ζε “upstream” έξγα ηνπ 

θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αίγππην. Ο θ. El-Bakly αλέθεξε επίζεο φηη ε EGAS 

πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2019 επηά λέεο ζπκθσλίεο κε 

δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, κε ζθνπφ ηε δηάλνημε 23 λέσλ εξεπλεηηθψλ θξεάησλ, 

ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $712 εθαη. Τέινο, ν θ. El-Bakly αλέθεξε φηη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 ε EGAS έρεη αλαθαιχςεη θνηηάζκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ 5 θξεάησλ ζηε Μεζφγεην θαη 10 θξεάησλ ζηε Γπηηθή Έξεκν, ελψ 

έρεη νινθιεξψζεη επηά επελδπηηθά projects γηα ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, απμάλνληαο 

ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαηά 21% ην σο άλσ έηνο.    

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Ιηαιία γηα θαηαζθεπή 10 ζηιό 

Σχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Αηγχπηηνπ Υπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ζηηο 19/9 ε 

Αίγππηνο θαη ε Ιηαιία ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή 10 ζηιφ απνζήθεπζεο 

ζηηαξηνχ, εμνπιηζκέλσλ κε ζχγρξνλα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία, πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο 

ηνπ ηηαιν-αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (“debt 

swap agreement”), ζπλνιηθνχ χςνπο €300 εθαη., έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο 

EGP360 εθαη. θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 10, πιήξσο θαζεηνπνηεκέλσλ ζηιφ ζηηο 

ηξεηο κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο πεξηθέξεηεο ζηηαξηνχ ηεο ρψξαο, Sharqiya, Menofia θαη 

Minya. Σχκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή δήισζε ηεο Υπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

Σπλεξγαζίαο θαο Nasr, «κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 

πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα 

εθνδηαζκνχ κε βαζηθά αγαζά, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνο φθεινο ησλ 

Αηγππηίσλ πνιηηψλ, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ παξάιιεια ζέζεηο απαζρφιεζεο». 

 

Δλεξγνπνίεζε πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθώλ εληζρύζεσλ – απνδεκηώζεηο εμαγσγέσλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηα κέζα Σεπηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε λένπ πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ χςνπο 

EGP6 δηζ. ζε εηήζηα βάζε, ελψ ηαπηφρξνλα δεζκεχζεθε φηη ζα πξνρσξήζεη κε ηαρείο 

ξπζκνχο ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξαηηθφ 

Export Subsidy Fund νθείιεη επηδνηήζεηο απφ ην έηνο 2012. Σεκεηψλεηαη φηη ν Υπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait παξαδέρζεθε πνιχ πξφζθαηα φηη ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ νθεηιψλ 
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απφ επηδνηήζεηο πξνο ηνπο εμαγσγείο απφ ην έηνο 2011 αλέξρεηαη ζε EGP25 δηζ., 

ππεξδηπιάζην θαη ησλ πιένλ «επηζεηηθψλ» εθηηκήζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ. Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο ήιζε ζε ζπκθσλία κε νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

παξαγσγηθά θαη εμαγσγηθά ζηελ Αίγππην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Sumitomo Tires θαη ε 

Schneider Electric, ελψ έρεη ιάβεη πάλσ απφ 100 αηηήκαηα εμαγσγέσλ πνπ επηδηψθνπλ ηε 

ξχζκηζε ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP900 εθαη. 

Σχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εμαγσγείο ζα ιάβνπλ ηηο απνδεκηψζεηο ηνπο 

απφ νθεηιφκελεο επηδνηήζεηο κέζσ είηε ηεο δηαγξαθήο θνξνινγηθψλ ρξεψλ ηνπο, ή ηεο 

δηάζεζεο ζε απηνχο βηνκεραληθψλ γαηψλ κε έθπησζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 

πεγέο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη νινθιεξψζεη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ θξαηηθψλ 

νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο ζε 40 εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο –κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Toshiba θαη 

Zanussi- θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα ηηο απνδεκηψζεη.    

 

Δθθίλεζε πξώηνπ αηγππηηαθνύ ρξεκαηηζηεξίνπ αγξνηηθώλ & βηνκεραληθώλ 

εκπνξεπκάησλ 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ηνλ Οθηψβξην πξφθεηηαη 

λα εγθαηληαζηεί ην πξψην αηγππηηαθφ ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ, αγξνηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ, φπνπ νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα κπνξνχλ λα εκπνξεχνληαη ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ("futures contracts”) γηα ηα ελ ιφγσ αγαζά. Τν ρξεκαηηζηήξην 

εκπνξεπκάησλ ζα αλήθεη θαηά 60% ζην θξάηνο θαη θαηά 40% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ 

αξρηθά πέληε αγαζά ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε απηφ, πην ζπγθεθξηκέλα αιεχξη, 

ζίδεξνο, έιαηα, θαιακπφθη θαη ηζηκέλην.    

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία Αηγύπηνπ-Διβεηίαο γηα ηόλσζε εμαγσγώλ 

θισζηνϋθαληνπξγηθώλ & ελδύκαηνο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 22/9 νη θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη Διβεηίαο 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε ηερληθήο θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ζηνπο αηγππηηαθνχο θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη εηνίκνπ 

ελδχκαηνο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο GTEX, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην ειβεηηθφ θξάηνο (Swiss State Secretariat for Economic Affairs) θαη πινπνηείηαη απφ 

ην εδξεχνλ ζηε Γελεχε Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ (International Trade Center – ITC, ην 

νπνίν ππάγεηαη ζηα ΗΔ θαη ηνλ ΠΟΔ), κε ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ –γηα ηελ 

Αίγππην- ηεο ηάμεσο ησλ 1,5 εθαη. ειβεηηθψλ θξάγθσλ. Σχκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Υπνπξγφ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, «ην πξφγξακκα GTEX ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη ελδπκάησλ, πνπ 

απνηεινχλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο εμαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο». 

Ο θ. Nassar πξφζζεζε φηη «ην ελ ιφγσ πξφγξακκα πξφθεηηαη λα ηξέμεη έσο ην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2021, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, απμάλνληαο ην εηζνδεκαηηθφ 

επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ελδχκαηνο, απμάλνληαο 

επίζεο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ θιάδσλ 

απηψλ, αιιά θαη ηηο εμαγσγέο ηνπο πξνο παξαδνζηαθέο αιιά θαη λέεο αγνξέο». Σχκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Διβεηνχ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Garnier, «ην πξφγξακκα GTEX 

πινπνηείηαη ζήκεξα ζηελ Αίγππην, ην Μαξφθν, ηελ Τπλεζία, ην Κηξγηζηάλ θαη ην 

Ταηδηθηζηάλ. Σην ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ Αίγππην, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

ζπλεηζθέξεη ζηηο ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαηά πνζνζηφ 10%». Όπσο αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην πξφγξακκα GTEX ζηελ Αίγππην –ην νπνίν ζα πινπνηεζεί κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ θιαδηθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη ελδχκαηνο- ζα 

εζηηάζεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 

θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ σο άλσ θιάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηηο εγρψξηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εμαγσγηθφ φξακα.         
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί πξνηίκεζεο κεηαθνξέσλ ζε ειιεληθνύο ιηκέλεο ιόγσ ρακειόηεξσλ 

ηειώλ 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Σεπηεκβξίνπ, βαζηδφκελα ζε 

ζρεηηθή έθζεζε ηνπ θηλεδηθνχ λαπηηιηαθνχ «γίγαληα» COSCO, ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έρεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο επηηχρεη άλνδν ησλ εζφδσλ ηνπ 

θαηά 14,1% ζε εηήζηα βάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηηο δηεζλείο λαπηηιηαθέο 

γξακκέο ηνπ αηγππηηαθνχ ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη Σαΐλη, εμαηηίαο ησλ πςειφηαησλ 

ηειψλ πνπ απηφο επηβάιιεη ζηα δηεξρφκελα θαη ζηαζκεχνληα πινία. Σχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ έρνπλ απμήζεη ηα ηέιε πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αηγππηηαθά ιηκάληα θαηά 

ζπλνιηθά 200%, σζψληαο ηηο μέλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα αλαδεηήζνπλ λέεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ε δηεζλήο λαπηηιηαθή ζπκκαρία Ocean Alliance  -

πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιεο λαπηηιηαθέο γξακκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε COSCO Shipping- 

έρεη απνρσξήζεη ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην 2018 απφ ην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη Σαΐλη, 

σο απνηέιεζκα ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ ηειψλ. Σχκθσλα πάλησο κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξφζθαηα εγθξίλεη εθπηψζεηο ηειψλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 45% ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα, κε ζηφρν λα ηα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά.  

 

Δθθίλεζε λαπηηιηαθήο γξακκήο πξνο Κέλπα ηνλ Οθηώβξην 

Όπσο δήισζε ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Οθησβξίνπ ε θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία λαπηηιηαθήο γξακκήο πνπ ζα 

ζπλδέεη ην ιηκάλη ηεο Ain Sokhna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα κε ην ιηκάλη ηεο Mombasa ζηελ 

Κέλπα. Καηά ηνλ θ. Tawfik, ε λέα γξακκή ζα παξέρεη πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ 

θαη logistics, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηγππηηαθψλ, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ εκπνξηθά κε ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθξηθήο.      

    

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Η Αίγππηνο θεξδίδεη 9 ζέζεηο ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ζηνλ 

ηνπξηζκό 

Σχκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ην Σεπηέκβξην ην εδξεχνλ ζηελ Διβεηία World 

Economic Forum, ε Αίγππηνο θέξδηζε 9 ζέζεηο ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ (“Travel & Tourism Competitiveness Index – 

TTCI) γηα ην 2019, θαηαιακβάλνληαο ηελ 65
ε
 ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ. Σχκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο, ε Αίγππηνο ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηεο πξντφληνο, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ πέκπηε ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ θαηεηάγε πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Μ. 

Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ & πφισλ έιμεο, αιιά θαη ηεο θηιηθφηεηαο ζηελ ππνδνρή ηαμηδησηψλ 

γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, ε έθζεζε ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο θαηέγξαςε ηε 

κεγαιχηεξε πξφνδν κεηαμχ ησλ ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, ζηνπο ηνκείο ηεο 

αζθάιεηαο, ησλ ππνδνκψλ ρεξζαίσλ θαη ιηκεληθψλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ. Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Αηγχπηηαο Υπνπξγνχ Τνπξηζκνχ θαο Al 

Mashat, «ε βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηε δηεζλή θαηάηαμε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ καο 

λα κεηαξξπζκίζνπκε δηαξζξσηηθά θαη λα αλαπηχμνπκε ηνλ ελ ιφγσ θιάδν». Οιφθιεξε ε 

έθζεζε ηνπ World Economic Forum γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-

competitiveness-report-2019.          

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
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Δθηηκήζεηο πεξί επηπηώζεσλ πηώρεπζεο Thomas Cook ζηνλ αηγππηηαθό ηνπξηζκό  

Σην ηέινο Σεπηεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο αζρνιήζεθε κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηεο πηψρεπζεο ηνπ κεγάινπ, βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

δηεζλνχο γξαθείνπ ηνπξηζκνχ (tour operator) Thomas Cook, επί ηνπ –αλαθάκπηνληα κε 

ηαρείο ξπζκνχο- αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηνπξηζκνχ. Σχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν 

εγρψξηνο φκηινο Blue Sky, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηελ Thomas Cook ζηελ Αίγππην, 

αλαθνίλσζε φηη 25.000 θξαηήζεηο ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζηελ Αίγππην, έσο ηνλ 

Απξίιην 2020, έρνπλ αθπξσζεί ζε ζπλέρεηα ηεο πηψρεπζεο. Δπηπιένλ, θαηά ην δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηεο Blue Sky θ. El-Shaer, ηε ζηηγκή ηεο πηψρεπζεο ηεο Thomas Cook ππήξραλ 

πεξίπνπ 1.600 ηνπξίζηεο ζην ζέξεηξν ηεο Hurghada, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, νη νπνίνη είραλ 

θαλνλίζεη ην παθέην δηαθνπψλ ηνπο κέζσ ηνπ βξεηαληθνχ πξαθηνξείνπ θαη επηζηξέθνπλ 

ζηαδηαθά ζηηο παηξίδεο ηνπο, κέζσ άιισλ ηδησηηθψλ αεξνκεηαθνξέσλ.  

Πάλησο, παξά ηηο κεηξηνπαζείο εθηηκήζεηο πεξί ήπησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πηψρεπζεο ηεο Thomas Cook επί ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, αξθεηνί εθπξφζσπνη 

απηνχ θνβνχληαη γηα εθηεηακέλεο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ δεκίεο απφ ηελ σο άλσ πηψρεπζε, 

δεδνκέλνπ φηη ε Thomas Cook ππήξμε ε πξψηε δηεζλήο ηαμηδησηηθή πιαηθφξκα πνπ 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αίγππην θαη απνηεινχζε αθφκε έσο ζήκεξα ην βαζηθφ ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν πνπ έθεξλε Βξεηαλνχο ηνπξίζηεο ζηε ρψξα, θπξίσο ζηνπο θεκηζκέλνπο 

πξννξηζκνχο ηνπ Sharm El Sheikh, ηεο Hurghada θαη ηεο Marsa Allam, θαηαγξάθνληαο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2019 αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ πξνο Αίγππην, ηεο ηάμεσο ηνπ 30% έσο 40%. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο φκηινο Blue Sky 

αλέκελε γηα ην έηνο 2020 ηηο αθίμεηο 100.000 ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο Thomas 

Cook. Όπσο επίζεο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

Thomas Cook θαίλεηαη φηη ζα επεξεαζηεί θαη ν κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο 

φκηινο Orascom Development, ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ην βξεηαληθφ φκηιν 

γηα ηελ θαηαζθεπή δχν λέσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην ζέξεηξν ηεο El Gouna ζηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα, ζπλνιηθήο αμίαο EGP200 εθαη.           

 

ΟΤΓΑΝ 

Πξνζπάζεηεο επαλαπαηξηζκνύ ζνπδαληθώλ θεθαιαίσλ από ην εμσηεξηθό 

Σχκθσλα κε ηα ζνπδαληθά κέζα ελεκέξσζεο, ν Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi 

αλαθνίλσζε φηη δηεμάγνληαη ζπζηεκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ζνπδαληθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία είραλ παξαλφκσο 

θπγαδεπηεί απφ ηε ρψξα. Ο θ. Al-Badawi αλέθεξε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαηά 

ηνπ Σνπδάλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ν λένο Π/Θ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά εληαηηθψλ επαθψλ κε 

μέλνπο εγέηεο ζην πεξηζψξην ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΗΔ ζηε Ν. Υφξθε. Πάλησο, θαηά 

ηνλ θ. Al-Badawi, ε άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ Σνπδάλ –παξά ηηο πξνο 

ηνχην παξνηξχλζεηο πνιιψλ μέλσλ εγεηψλ –κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al 

Sisi- αιιά θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ αλακέλεηαη λα πάξεη αξθεηφ ρξφλν γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη πξσηίζησο ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ 

ακεξηθαληθή Γηνίθεζε ψζηε λα βγεη ε ρψξα απφ ηε ιίζηα ησλ θξαηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηία.  

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν ζνπδαληθφο Τχπνο, ν Πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο θ. 

Malpass, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ην Σνπδαλφ Π/Θ θ. Hamdok ζην πεξηζψξην ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ ΗΔ, εμέθξαζε ηελ εηνηκφηεηα ηεο Τξάπεδαο λα ζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο λενζχζηαηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα δε εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο. Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν, ε 

ζνπδαληθή θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $2 δηζ. απφ ηελ Παγθφζκηα 

Τξάπεδα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ 

ησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα.        


