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Οικονομικι επιςκόπθςθ Αιγφπτου (28/6-12/7/2019) 
 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 
Η αφξθςθ του ΑΕΠ ςτθν Αίγυπτο το 2018/2019 πλθςιάηει το ςτόχο του 5,6%: εκπρόςωποσ τθσ 
Προεδρίασ 
 
Ο Πρόεδροσ τθσ Αιγφπτου Abdel-Fattah El-Sisi ςυναντικθκε τισ 2 2/7 ςτο Κάιρο με τον 
Πρωκυπουργό Mostafa Madbouly και τον Τπουργό Οικονομικϊν Mohamed Maait με κζμα τθν 
ανακεϊρθςθ των δεικτϊν οικονομικισ απόδοςθσ για το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2018/2019 
και τουσ ςτόχουσ του νζου προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ 2019/2020, ςφμφωνα με 
διλωςθ τθσ αιγυπτιακισ προεδρίασ. τθ διλωςθ του εκπρόςωπου τθσ προεδρίασ Bassam Radi που 
εκδόκθκε για τθ ςυνάντθςθ, αναφζρεται ότι οι προκαταρκτικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ του 
προχπολογιςμοφ 2018/2019 παρουςίαςαν μεγάλθ βελτίωςθ ςε πολλά επίπεδα με τθν αφξθςθ του 
Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ (ΑΕΠ) να φτάςει το 5,6%. Επίςθσ, το ζλλειμμα του 
προχπολογιςμοφ αναμζνεται να μειωκεί ςτο ςτόχο του 8,4% του ΑΕΠ, ενϊ θ ςταδιακι μείωςθ του 
δθμόςιου χρζουσ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και να φκάςει το 90% του ΑΕΠ, ςε ςφγκριςθ με το 
ςτοχευόμενο ποςοςτό 93%. Σζλοσ, το ςτοχευόμενο προκαταρκτικό πλεόναςμα αναμζνεται να 
φκάςει το 2% του ΑΕΠ, πρόςκεςε. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Η Αίγυπτοσ πρζπει να ολοκλθρϊςει το τρζχον πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων πριν από τισ 
διαπραγματεφςεισ για ζνα νζο πρόγραμμα: ΔΝΣ 
 
 Όπωσ διλωςε θ εκπρόςωποσ  του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου κα. Camilla Andersen, ο εν 
λόγω διεκνισ οργανιςμόσ δεν διαπραγματεφεται επί του παρόντοσ ζνα νζο πρόγραμμα με τθν 
Αίγυπτο. Θ προτεραιότθτα ςε αυτό το κομβικό ςθμείο είναι θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του τρζχοντοσ 
προγράμματοσ ενϊ κάκε ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ φφςθ οποιαςδιποτε μελλοντικισ δζςμευςθσ 
μπορεί να γίνει μετά από αυτό, κατά τθν ανωτζρω. Θ κα. Andersen πρόςκεςε ότι το ΔΝΣ είναι 
ζτοιμο να ςτθρίξει τθν Αίγυπτο και το λαό τθσ κακϊσ ςυνεχίηουν τθ διαδικαςία μετατροπισ τθσ 
οικονομίασ οφτωσ ϊςτε να επιτρζψει τθν επίτευξθ υψθλισ ανάπτυξθσ θ οποία κα δθμιουργιςει 
κζςεισ εργαςίασ και νζεσ ευκαιρίεσ. Όπωσ είναι γνωςτό, θ Αίγυπτοσ και το ΔΝΣ ζχουν ςυνάψει 
ςυμφωνία, ςφμφωνα με τθν οποία το Κάιρο λαμβάνει δάνειο φψουσ 12 διςεκατομμυρίων 
δολαρίων από το δεφτερο για να ςτθρίξει το φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικισ μεταρρφκμιςθσ 
που ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 2016. 

Η επενδυτικι αρχι GAFI τθσ Αιγφπτου κα δθμιουργιςει 6 δθμόςιεσ ελεφκερεσ ηϊνεσ κατά τθ 
διάρκεια του 2019/2022  

Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Γενικισ Αρχισ Επενδφςεων και Ελευκζρων Ηωνϊν (GAFI) Mohsen Adel 
διλωςε πρόςφατα ότι ξεκίνθςε θ καταςκευι ζξι δθμόςιων ελεφκερων ηωνϊν ςε διάφορεσ 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, οι οποίεσ κα ολοκλθρωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2019/2020. 
υγκεκριμζνα, οι εν λόγω ηϊνεσ κα βρίςκονται ςτισ επαρχίεσ Sharqiya, Minya, Giza, Kafr al-Sheikh, 
Νότιο ινά και Αςςουάν. ε δθλϊςεισ του ςτθν ζκδοςθ Al-Masry Al-Youm, ο κ. Adel διλωςε ότι 
αυτζσ οι ηϊνεσ κα υποςτθρίξουν διάφορεσ βιομθχανίεσ που κα πραγματοποιοφν εξαγωγζσ ςτισ 
αγορζσ τθσ Αραβικισ Περιοχισ, τθσ Μζςθσ Ανατολισ, τθσ Αφρικισ και τθσ Ευρϊπθσ. Εν τω μεταξφ, 
το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Αρχισ Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων (NUCA), κατά τθ διάρκεια 
ςυνάντθςθσ που πραγματοποιικθκε το άββατο υπό τθν προεδρία του υπουργοφ τζγαςθσ Assem 
al-Gazzar, ενζκρινε τθ δθμιουργία ελεφκερθσ δθμόςιασ ηϊνθσ ςτθν πόλθ τθσ 10θσ Ραμαηανιοφ, ςε 
ζκταςθ περίπου 500 ςτρεμμάτων. Θ εν λόγω ηϊνθ κα είναι θ μεγαλφτερθ δθμόςια ελεφκερθ ηϊνθ 
ςτθν Αίγυπτο και θ δεφτερθ που ιδρφεται κατόπιν κοινισ ςυνεργαςίασ τθσ GAFI με τθν NUCA φζτοσ 
για τθ δθμιουργία δθμόςιων ελεφκερων ηωνϊν μετά τθν ελεφκερθ ηϊνθ ςτο Αςςουάν, διευκρίνιςε 
ο Adel. Ο ανωτζρω διλωςε περαιτζρω ότι κα ξεκινιςουν οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία τθσ 
Ελεφκερθσ Ηϊνθσ ςτθν περιφζρεια τθσ Minya, θ οποία ζχει προγραμματιςτεί να εγκαταςτακεί ςτθν 



2 

 

περιοχι Matahra, και κα είναι εξειδικευμζνθ ςτισ κλωςτοχφαντουργικζσ βιομθχανίεσ. Θ ηϊνθ κα 
καταςτεί πρϊτθ ςτθ Μζςθ Ανατολι και ολόκλθρθ τθν Αφρικι ςτον τομζα τθσ 
κλωςτοχφαντουργίασ. Ελεφκερθ ηϊνθ κα δθμιουργθκεί επίςθσ ςτθν πόλθ Herafieen τθσ Γκίηασ, θ 
οποία κα αφιερωκεί πλιρωσ ςε θλεκτρονικά και θλεκτρικά προϊόντα και κα ανατεκεί ςε ζναν από 
τουσ βιομθχανικοφσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ το ζργο τθσ ίδρυςισ τθσ. Ο πρόεδροσ τθσ GAFI 
διλωςε ότι κα δθμιουργθκεί μια ακόμα ελεφκερθ δθμόςια ηϊνθ ςτθν περιοχι Metobas ςτο Kafr 
al-Sheikh και κα είναι εξειδικευμζνθ ςτισ πετροχθμικζσ και πλαςτικζσ βιομθχανίεσ που ζχουν 
προγραμματιςτεί να ενςωματωκοφν ςτθν περιοχι Kafr al-Sheikh Industries. Ο κ. Adel ανζφερε ότι 
ςτο επίκεντρο κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ περιόδου βρίςκεται θ δθμιουργία τθσ ελεφκερθσ 
ηϊνθσ Nuweiba, θ οποία ςυνδζεται με το λιμάνι τθσ Nuweiba ςτο Νότιο ινά για εξαγωγζσ προσ τισ 
αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Ανατολικισ Αφρικισ και τθσ αραβικισ περιοχισ. Όςον αφορά τθ δθμόςια 
ελεφκερθ ηϊνθ Aswan, ο ωσ άνω διλωςε ότι θ GAFI κα ξεκινιςει ςυνεννοιςεισ με τθν NUCA κατά 
το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ. 

 
Η Αίγυπτοσ εγκαινιάηει ςχζδιο 1,2 διςεκατομμυρίων EGP για τθν ανακαίνιςθ δικτφων 
αποχζτευςθσ και πόςιμου νεροφ ςτο Αςςουάν  

 Θ Περιφζρεια του Αςουάν ανακοίνωςε τθν ζναρξθ μεγάλθσ επιχείρθςθσ για τθν ανακαίνιςθ των 
δικτφων αποχζτευςθσ και πόςιμου νεροφ ςτθν ανϊτερθ αιγυπτιακι περιφζρεια με κόςτοσ 1,2 
διςεκατομμυρίων EGP. Ο κυβερνιτθσ του Αςςουάν, Αχμζντ Ιμπραχίμ, εξιγθςε πρόςφατα ότι ςτο 
ολοκλθρωμζνο ζργο, το οποίο ζχει ανατεκεί ςτθν περιφζρεια απευκείασ από τον Πρωκυπουργό 
Moustafa Madbouly, κα εμπλακοφν επίςθσ θ κρατικι Αρχι για καταςκευαςτικά ζργα Engineering 
Authority κακϊσ και διάφορα υπουργεία. Σο ςχζδιο ανακαίνιςθσ εξετάςτθκε για πρϊτθ φορά κατά 
τθ διάρκεια ελζγχου που διενεργικθκε για τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ κατάςταςθσ των ςτακμϊν 
αποχζτευςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ Περιφζρεια και τισ θλεκτρογεννιτριεσ ςτο Abu El-Reesh. 
θμειωτζον ότι οι κάτοικοι ςτισ πόλεισ Abu El-Reesh, Koum Ombou και Aqaba τθσ εν λόγω 
περιφζρειασ προζβθςαν ςε ςειρά διαμαρτυριϊν νωρίτερα αυτό το μινα ςχετικά με τθν 
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτο πόςιμο νερό, τισ αποφράξεισ ςτα μεγάλα αποχετευτικά ςυςτιματα 
και τισ διακοπζσ ρεφματοσ που προκαλοφν διακοπι τθσ παροχισ νεροφ. Σο ζργο ςυνολικοφ φψουσ 
1 δισ EGP περιλαμβάνει εκτιμϊμενο κόςτοσ 25 εκατ. EGP για τθν αφξθςθ των παραγωγικϊν 
δυνατοτιτων των ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν και τθσ υποδομισ 
για το πόςιμο νερό. Ο πλθκυςμόσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ του Αςςουάν υπολογίηεται ςε 1,5 
εκατομμφριο, ςφμφωνα με πρόςφατεσ κυβερνθτικζσ ςτατιςτικζσ. 
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Διατθρείται θ τελωνειακι ιςοτιμία του δολαρίου για βαςικά αγακά μζχρι τον Ιοφλιο 

Θ Αίγυπτοσ κα διατθριςει τθν τελωνειακι τθσ ιςοτιμία ςτακερι ςτισ 16 λίρεσ ςτο δολάριο για 
ςτρατθγικά και βαςικά αγακά μζχρι το τζλοσ Ιουλίου, διλωςε το υπουργείο Οικονομικϊν τθν 
Κυριακι 30/6. Σο υπουργείο κακόριςε τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία για μθ βαςικά ι πολυτελι 
προϊόντα ςτθν EGP 16.7703 ςτο δολάριο. Θ Αίγυπτοσ άρχιςε να κακορίηει μθνιαία ςτακερι 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τον Ιανουάριο του 2017, μετά από τθν απόφαςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ 
να κζςθ ςε κυμαινόμενθ ιςοτιμία τθν αιγυπτιακι λίρα το Νοζμβριο του 2016. 

Η ςυναλλαγματικι ιςοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ διατθρεί πτωτικι τάςθ ςτισ μεγάλεσ τράπεηεσ τθσ 
Αιγφπτου                                                                                                                                 

 Θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία του δολαρίου ΘΠΑ διατιρθςε πτωτικι τάςθ κατά τθ διάρκεια 
ςυναλλαγϊν ςε μεγάλεσ τράπεηεσ τθ Δευτζρα 1/7, μετά από περίοδο ςχετικισ ςτακερότθτασ. Θ 
αξία του δολαρίου μειϊνεται ςτακερά αυτό το ζτοσ, καταλιγοντασ περιςςότερο από EGP 1,20 
χαμθλότερα από τον Ιανουάριο. τθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Αιγφπτου και τθ Banque Misr, θ τιμι του 
δολαρίου μειϊκθκε κατά πζντε πιάςτρεσ, καταγράφοντασ τιμι EGP 16,60 για αγορά και EGP 16,70 
για τθν πϊλθςθ, ενϊ ςτθν τράπεηα CIB θ τιμι του δολαρίου κατζγραψε EGP 16,57 για τθν αγορά 
και EGP 16,67 για τθν πϊλθςθ. Θ τιμι του δολαρίου μειϊκθκε επίςθσ κατά οκτϊ πιάςτρεσ που 
κατζγραψαν EGP 16,58 για αγορά και EGP 16,68 για πϊλθςθ ςτθν Arab African International Bank. 
Ομοίωσ, θ αξία του δολαρίου μειϊκθκε κατά επτά πιάςτρεσ ςτθν Σράπεηα τθσ Αλεξάνδρειασ, 
καταγράφοντασ EGP 16,58 για αγορά και EGP 16,68 για πϊλθςθ, αντίςτοιχα. 

 
Αυξιςεισ ςτισ τιμζσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ και των καυςίμων –  
Σο τζλοσ ςτισ επιδοτιςεισ καυςίμων  
 
Μετά τισ νζεσ αυξιςεισ των τιμϊν των καυςίμων και του αερίου (φιάλεσ προπανίου) 
μαγειρζματοσ που τζκθκε ςε ιςχφ τθν Παραςκευι 12/7, θ κυβζρνθςθ ανακοίνωςε ότι οι τιμζσ των 
καυςίμων κα υπόκεινται εφεξισ ςε τριμθνιαίο ςφςτθμα τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ που κα 
αντικαταςτιςει το παλαιότερο ςφςτθμα επιδοτιςεων. Οι τιμζσ αυξικθκαν κατά 16 ζωσ 30% 
ανάλογα με το προϊόν, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ βενηίνθσ 95, 92 και 80 οκτανίων, του 
πετρελαίου ντίηελ, του φυςικοφ αερίου που χρθςιμοποιείται για τα οχιματα, των κυλίνδρων 
αερίου μαγειρζματοσ και των καυςίμων μαηοφτ που χρθςιμοποιοφνται από τα εργοςτάςια 
τοφβλων. Οι τιμζσ των προϊόντων αυτϊν αυξικθκαν κατά 16%, 18,5%, 22,5%, 22,5%, 27,5%, 30% 
και 28,5% αντίςτοιχα. Ειδικότερα με ταΔιατάγματα τθσ 21/5 και 4/7 ορίηονται νζεσ τιμζσ για τθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και καυςίμων, αντίςτοιχα. Οι νζεσ τιμζσ αντανακλοφν τθ 
μείωςθ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ θ οποία εφαρμόηεται ςτο πλαίςιο του εξορκολογιςμοφ τθσ 
οικονομίασ. Σο κόςτοσ των καυςίμων βρίςκεται πλζον ςτο επίπεδο των 6,75 EGP/λίτρο για τθ τθσ 
βενηίνθ των 80 οκτανίων, 8 EGP/λίτρο για τθ τθσ βενηίνθ των 92 οκτανίων και 9 EGP/λίτρο για τθ 
τθσ βενηίνθ των 95 οκτανίων. Θ τιμι του πετρελαίου diesel  και τθσ κθροηίνθσ ορίςτθκε ςτισ 6,75 
EGP/λίτρο, αντίςτοιχα. 
Αυτι είναι θ πζμπτθ φορά που θ κυβζρνθςθ αυξάνει τισ τιμζσ καυςίμων και ενζργειασ ςε ετιςια 
βάςθ. Από τα τζλθ Ιουνίου του 2019, ςφμφωνα με διάταγμα που δθμοςιεφκθκε ςτθν επίςθμθ 
εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ από τον πρωκυπουργό Mustafa Madbouli, το τριμθνιαίο ςφςτθμα 
τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ κα βαςίηεται ςτισ παγκόςμιεσ τιμζσ των καυςίμων, τθ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του δολαρίου , και άλλουσ μεταβλθτοφσ 
τοπικοφσ παράγοντεσ. Οι τιμζσ των πετρελαϊκϊν προϊόντων δεν επιτρζπεται να αυξθκοφν ι να 
μειωκοφν κατά περιςςότερο από 10% ςε τριμθνιαία βάςθ, πρόςκεςε το διάταγμα. Θ κυβζρνθςθ 
ανακοίνωςε το 2014 ότι κα καταργιςει ςταδιακά τισ ενεργειακζσ επιδοτιςεισ για πζντε χρόνια 
ςτο πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ οικονομικισ μεταρρφκμιςθσ που αποςκοπεί ςτθν περικοπι του 
ελλείμματοσ του προχπολογιςμοφ και ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ δανείου φψουσ 12 
διςεκατομμυρίων δολαρίων με το ΔΝΣ. Οι επιδοτιςεισ καυςίμων ςτον προχπολογιςμό τθσ 
τρζχουςασ οικονομικισ χριςθσ μειϊκθκαν κατά 40% περίπου, φκάνοντασ τα £ 52,96 δις., Από € 
89,07 δις. Σο 2018/2019. Ωςτόςο, οι φιάλεσ αερίου μαγειρζματοσ και το φυςικό αζριο για τουσ 
ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ εξακολουκοφν να επιδοτοφνται, ςφμφωνα με το Τπουργείο 
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Πετρελαίου. Είπε ότι θ Αίγυπτοσ ειςάγει περίπου το 40 τοισ εκατό των αναγκϊν των διαφόρων 
τφπων καυςίμου οκτανίου που χρθςιμοποιοφνται από οχιματα ςτθν τοπικι αγορά. Θ τελευταία 
αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων οδιγθςε ςε φόβουσ αφξθςθσ των τιμϊν ςε πολλά προϊόντα και 
ςτθ ςυνζχεια ςε υψθλότερα ποςοςτά πλθκωριςμοφ. Ο πλθκωριςμόσ των τιμϊν καταναλωτι 
ανιλκε ςτο Μάιο ςτο 13,2%, ςφμφωνα με τθν Κεντρικι τατιςτικι Τπθρεςία τθσ χϊρασ 
(CAPMAS).                                                              
 

ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Η Αίγυπτοσ προςβλζπει ςε ςυνεργαςία με τθν EBRD – Π/κ Madbouly 

Ο Πρωκυπουργόσ τθσ Αιγφπτου Moustafa Madbouly τόνιςε τθ Δευτζρα τθν επικυμία τθσ 
Αιγφπτου να ςυνεργαςτεί με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΣΑΑ) ςε 
νζουσ τομείσ, όπωσ οι μεταφορζσ και οι μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. Κατά τθ διάρκεια 
ςυνάντθςθσ με τον Αντιπρόεδρο τθσ ΕΣΑΑ Alain Pilloux, ο Madbouly διλωςε ότι θ Αίγυπτοσ 
εκτιμά τθν επιτυχι ςυνεργαςία και τισ βακιά ριηωμζνεσ ςχζςεισ με τθν ευρωπαϊκι τράπεηα, 
επικαλοφμενθ τθν επιλογι τθσ Αιγφπτου ωσ τθ μεγαλφτερθ χϊρα λειτουργίασ τθσ ΕΣΑΑ το 2018. Ο 
Πρόεδροσ Abdel Fattah al-Sisi παρακολουκεί τθν εφαρμογι όλων των ζργων που υλοποιεί θ ΕΣΑΑ 
ςτθν Αίγυπτο, διλωςε ο πρωκυπουργόσ. Ο κ. Pilloux, από τθν πλευρά του, διλωςε ότι θ τράπεηά 
του είναι πρόκυμθ να επεκτείνει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτθν Αίγυπτο για να δθμιουργιςει νζα ζργα 
ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν, του πετρελαίου και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ τράπεηα 
ενδιαφζρεται επίςθσ για τθν υποςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και για τθν ενίςχυςθ 
του ρόλου που διαδραματίηει ο ιδιωτικόσ τομζασ ςτθν Αίγυπτο.Σθν επόμενθ περίοδο κα υπάρξει 
μεγαλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Αιγφπτου και τθσ ΕΣΑΑ ςτουσ τομείσ τθσ αναςυγκρότθςθσ και 
τθσ ανάπτυξθσ, πρόςκεςε ο κ. Pilloux. 

 
Τποχϊρθςθ ςτο Χρθματιςτιριο Καϊρου το 2ο τρίμθνο 2019  
                                                                  
Ο ςθμαντικόσ δείκτθσ EGX30 υποχϊρθςε κατά 4,3% ςε ετιςια βάςθ το 2ο τρίμθνο 2019, ςφμφωνα 
με τθν τριμθνιαία ζκκεςθ τθσ Διοίκθςθσ του Χρθματιςτθρίου Καϊρου. Θ ςυνολικι 
κεφαλαιοποίθςθ τθσ αγοράσ ανιλκε ςτα 756,1 δις. EGP ςτο τζλοσ τθσ περιόδου, ςθμειϊνοντασ 
μείωςθ κατά 7,4% ςε ετιςια βάςθ το εν λόγω τρίμθνο. Ο ςυνολικόσ όγκοσ ςυναλλαγϊν για το 
τρίμθνο ανιλκε ςε 50,8 δις. EGP, από 91,9 δις. EGP το 2ο τρίμθνο του2018 και 82,6 δις. EGP το 
1ο τρίμθνο του2019, αντίςτοιχα. τθν καλφτερθ κζςθ βρίςκονται οι Σράπεηεσ, οι μετοχζσ των 
οποίων αυξικθκαν κατά 5.3% κατά τθ διάρκεια του τριμινου, κακιςτϊντασ τισ τουσ 
μεγαλφτερουσ νικθτζσ, ακολουκοφμενεσ από τισ τθλεπικοινωνίεσ (αυξικθκαν κατά 1,5%) και τισ 
μετοχζσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και φαρμακευτικισ (αφξθςθ 0,9%). Οι μεγαλφτεροι χαμζνοι 
ιταν οι μετοχζσ δομικϊν υλικϊν, που υποχϊρθςαν κατά 27,2%. «Θ παρατεταμζνθ διαμάχθ με τθν 
Global Telecom Holding (GTH) ζχει επθρεάςει το αίςκθμα και τθν εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν 
και ζχει προκαλζςει πτϊςθ του όγκου των ςυναλλαγϊν», ςφμφωνα με ανκρϊπουσ τθσ αγοράσ. Θ 
μακρόχρονθ φορολογικι διαφωνία τθσ Global Telecom Holding (GTH) με τθν κυβζρνθςθ ζλθξε 
τελικά τθν περαςμζνθ εβδομάδα, με τθν υπογραφι ςυμφωνίασ διακανονιςμοφ για USD 136 εκατ. 
Οι οικονομικοί παρατθρθτζσ πρόςκεςαν ότι οι επιδόςεισ των κρατικϊν εταιρειϊν δεν ιταν καλζσ 
κατά τθ διάρκεια του τριμινου, με μερικζσ απϊλειεσ αναφοράσ, ςε ςυνδυαςμό με επιβράδυνςθ 
ςτον τομζα των ακινιτων, των οποίων οι μετοχζσ μειϊκθκαν κατά 8,8% ςε ετιςια βάςθ το 2ο 
τρίμθνο 2019. Οι παγκόςμιεσ οπιςκοδρομικζσ εξελίξεισ είχαν επίςθσ αντίκτυπο ςτθ νομιςματικι 
πολιτικι: θ νομιςματικι πολιτικι τθσ CBE και θ οπιςκζλκουςα ςτισ παγκόςμιεσ κεφαλαιαγορζσ 
ζπλθξαν επίςθσ τθν αγορά κατά τθ διάρκεια του τριμινου. Θ απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ 
(CBE) να μθν προχωριςει ςε περικοπζσ των επιτοκίων τον Μάιο, θ ανατίμθςθ τθσ λίρασ Αιγφπτου 
ςε ςχζςθ με το δολάριο και θ αφξθςθ των ροϊν προσ τθ αουδικι Αραβία και τθν Αργεντινι 
μείωςαν τισ ειςροζσ ςε αιγυπτιακζσ μετοχζσ. Οι εμπορικζσ τριβζσ μεταξφ των ΘΠΑ και τθσ Κίνασ 
και οι πολιτικζσ εντάςεισ ςτον Αραβικό Κόλπο είχαν επίςθσ αντίκτυπο ςτο κλίμα των επενδυτϊν. 
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Οι αποδόςεισ των κρατικϊν ομολόγων ςτο χαμθλότερο ςθμείο 14μινου                                        

Οι αποδόςεισ των κρατικϊν ομολόγων (T-bonds) μειϊκθκαν ςτα χαμθλότερα επίπεδα από τον 
Μάιο του 2018 ςε ςχετικι δθμοπραςία τθν περαςμζνθ εβδομάδα, κακϊσ οι τράπεηεσ ζςπαςαν 
κρατικά ομόλογα 3 και 7 ετϊν, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ CBE. Οι αποδόςεισ των 3ετϊν ομολόγων 
υποχϊρθςαν ςτο 15,987% από 16,022%, ενϊ οι αποδόςεισ των 7ετϊν ομολόγων υποχϊρθςαν 
ςτο 15,943% από 16,016%, αντίςτοιχα. ε μια μεταγενζςτερθ δθμοπραςία οι αποδόςεισ των 
πενταετϊν ομολόγων μειϊκθκαν ςτο 15,97% από 16,005%, ενϊ οι μονάδεσ των 10ετϊν 
ομολόγων ςε 15,969% από 15,988%. Από αναλυτζσ τίκεται το ερϊτθμα κατά πόςο αυτοί που 
μετζρχονται τθ ςτρατθγικι διαπραγμάτευςθσ που περιλαμβάνει δανειςμό με χαμθλό επιτόκιο 
και επζνδυςθ ςε ζνα περιουςιακό ςτοιχείο που παρζχει υψθλότερο ποςοςτό απόδοςθσ (carry 
traders)   βλζπουν μια μείωςθ των επιτοκίων που ζρχεται ςτο τζλοσ του ζτουσ. Θ απάντθςθ που 
δίδεται είναι προφανϊσ όχι. Οι περιςςότεροι αναμζνουν ότι τα επιτόκια κα παραμείνουν τα ίδια 
ι κα μειωκοφν κατά 100 bps, ςφμφωνα με κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, προςκζτοντασ ότι οι 
επενδυτζσ κλείνουν ςτισ τρζχουςεσ αποδόςεισ. Οι επενδυτζσ ζχουν κακαρίςει με απόδοςθ 23% 
για τα ομόλογα που είναι εκφραςμζνα ςε EGP φζτοσ - πζντε φορζσ τον μζςο όρο τθσ 
αναδυόμενθσ αγοράσ, βοθκϊντασ τθν Αίγυπτο να διατθριςει τθ κζςθ τθσ ωσ μία από τισ 
καλφτερεσ αγορζσ του κόςμου του ζτουσ για πρακτικζσ carry trade. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

Starting-up ςτθ Μζςθ Ανατολι: Διεκνισ διαγωνιςμόσ αποςκοπεί να βοθκιςει ςτθν επίλυςθ 
των οικονομικϊν προβλθμάτων τθσ περιοχισ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Βόρειασ Αφρικισ 
μζςω τθσ ίδρυςθσ νεοςφςτατων επιχειριςεων.                                                                                   

Ο Haider Ghaleb, «πρεςβευτισ» του Πανεπιςτθμίου Singularity (SU) ςτθν Αίγυπτο, ανακοίνωςε 
τθν ζναρξθ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν ίδρυςθ νεοφυϊν επιχειριςεων (startups) ςτθν περιοχι 
τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Βόρειασ Αφρικισ (MENA), με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 
οικονομικϊν τθσ προβλθμάτων. Κατά τον προαναφερόμενο, θ Αίγυπτοσ είναι πρωτοπόροσ των 
νεοφυϊν επιχειριςεων ςτθν εν λόγω περιοχι και ζχει τθ δυνατότθτα να καταςτεί παγκόςμιοσ 
θγζτθσ, προςκζτοντασ ότι θ χϊρα διακζτει όλα τα  απαιτοφμενα από άποψθ δυναμικοφ νεανικϊν 
εφευρετικϊν εγκεφάλων. Αυτό που χρειάηεται περαιτζρω, κατά τον ανωτζρω, είναι θ κατάλλθλθ 
κακοδιγθςθ για να ξεκινιςουν τισ δικζσ τουσ επιχειριςεισ. Σο Singularity University, διοργανωτισ 
του διαγωνιςμοφ, είναι μια αμερικανικι εταιρεία που προςφζρει εκπαιδευτικά προγράμματα και 
κερμοκοιτίδα επιχειριςεων. Όπωσ ανακοινϊκθκε, θ Αίγυπτοσ επελζγθ ωσ ο κόμβοσ του πρϊτου 
διαγωνιςμοφ Global Impact Challenge με ςτόχο να επιλεγοφν νεοφυείσ επιχειριςεισ με 
καινοτόμεσ λφςεισ ςτα ηθτιματα που αντιμετωπίηει θ περιοχι MENA και κα ζχουν κετικζσ 
επιπτϊςεισ τόςο ςε οικονομικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο. Ο διαγωνιςμόσ ζχει ιδθ 
προςελκφςει περίπου 220 υποψιφιουσ από χϊρεσ τθσ περιοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Λιβάνου, τθσ Συνθςίασ, τθσ Αλγερίασ, του Μαρόκου και τθσ Αιγφπτου, με τθν τελευταία να είναι 
ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ με 55% των ςυμμετεχόντων. Σο γεγονόσ αυτό αντανακλά ςτθν ταχεία 
ανάπτυξθ των νεοφυϊν επιχειριςεων ςτθν Αίγυπτο, θ οποία αντιπροςωπεφει το 22% τθσ 
ςυνολικισ επζνδυςθσ νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι MENA, διλωςε ο κ. Ghaleb. Ο 
διαγωνιςμόσ βαςίςτθκε ςτθν παρουςίαςθ νζων ιδεϊν που τυγχάνουν εφαρμογισ ςτουσ τομείσ 
τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, τθσ ενζργειασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ γεωργίασ, των μεταφορϊν και 
τθσ τελικισ τεχνολογίασ. 20 υποψιφιοι κα επιλεγοφν για να ςυμμετάςχουν ςε μια "ςτζγθ για 
νεοφυείσ" ςτθν πόλθ τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ Al-Gouna από τισ 19 ζωσ τισ 26 Ιουλίου. Με τθ 
βοικεια των κακθγθτϊν τθσ SU και των ειδικϊν τθσ βιομθχανίασ, θ ςτζγθ κα ενςωματϊςει 
προγράμματα ειδικά ςχεδιαςμζνα για νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ και ςτοχαςτζσ για το μζλλον, 
ϊςτε οι παρόντεσ να μεταμορφϊςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε απτζσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των ανκρϊπων, 
πρόςκεςε. Οι ςυμμετζχοντεσ κα παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε μια ομάδα κριτϊν από τισ ΘΠΑ 
και επαγγελματίεσ ςε διάφορουσ τομείσ. Ο νικθτισ κα λάβει υποτροφία φψουσ 60.000 δολαρίων 
για να ςυμμετάςχει ςτο παγκόςμιο πρόγραμμα νεοφυϊν του SU. φμφωνα με τουσ όρουσ του 
διαγωνιςμοφ,  ο νικθτισ κα πρζπει να επιςτρζψει ςτθ χϊρα καταγωγισ του, αφοφ τερματιςτεί θ 
υποτροφία, για να ιδρφςει μια επιχείρθςθ και να ωφελιςει τθν τοπικι οικονομία. φμφωνα με 
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τον αμερικανό ιςτότοπο για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ που ξεκίνθςε το 2010, ο αρικμόσ των 
νεοφυϊν (startups) επιχειριςεων ςτθν Αίγυπτο ζφκαςε τισ 664 με μζςθ αξία 2.6 εκατομμυρίων 
δολαρίων ζκαςτθ. Οι επενδφςεισ ςτισ νεοφυείσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ MENA ανιλκαν ςε 893 
εκατομμφρια δολάρια το 2018, ιτοι αφξθςθ 31% από 679 εκατομμφρια δολάρια το 2017, 
ςφμφωνα με τθν Magnitt, μια θλεκτρονικι πλατφόρμα που ςυνδζει επενδυτζσ, επιχειρθματίεσ 
και επιχειριςεισ. 

 
Ο Αιγφπτιοσ Ahmed Osman εξελζγθ Πρόεδροσ του Διεκνοφσ υμβουλίου για τισ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ (ICSB) 
                                                                                                                                   
Για πρϊτθ φορά εκλζγεται Αιγφπτιοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο φορζα ICSB, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του οποίου αποτελείται από περιςςότερα από 5.000 μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
ακαδθμαϊκϊν, ειδικϊν ςτουσ τομείσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, επιχειρθματιϊν, 
υπευκφνων για τθ χάραξθ πολιτικισ και εκπροςϊπων διαφόρων κυβερνιςεων και χωρϊν. Ο  εν 
λόγω φορζασ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν, πρωτοβουλιϊν ζρευνασ και χρθματοδότθςθσ 
για τθν υποςτιριξθ των αναπτυςςόμενων χωρϊν. Ζχει κεςπίςει πρωτοβουλίεσ 
μικροχρθματοδότθςθσ για οριςμζνεσ χϊρεσ, μεταξφ των οποίων θ Βραηιλία, θ Αργεντινι και 
οριςμζνεσ αςιατικζσ χϊρεσ. Σο κεντρικό ςυμβοφλιο τθσ Ουάςινγκτον είναι ο μεγαλφτεροσ διεκνισ 
οργανιςμόσ ΜΜΕ ςτον κόςμο που είναι αφιερωμζνοσ ςτθν προϊκθςθ των μικρϊν επιχειριςεων 
και τθσ επιχειρθματικότθτασ. Σο ICSB, που ιδρφκθκε το 1955, ιταν ο πρϊτοσ διεκνισ οργανιςμόσ 
για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανάπτυξθσ μικρϊν επιχειριςεων παγκοςμίωσ. 
υγκεντρϊνει ακαδθμαϊκοφσ, ερευνθτζσ, διαμορφωτζσ πολιτικισ και επαγγελματίεσ από όλο τον 
κόςμο για να μοιραςτοφν τθ γνϊςθ και τθν εμπειρογνωμοςφνθ ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ. Σο 
ICSB, που εκπροςωπείται ςε περιςςότερεσ από 85 χϊρεσ, είναι θ πλατφόρμα που διανζμει νζεσ 
γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ των μικρϊν επιχειριςεων και τθν επιχειρθματικι 
ανάπτυξθ. 

Επενδυτικά ςχζδια για τθν αυτοκινθτοβιομθχανία  

Κατά πρϊτο, θ Bavaria Auto υπζγραψε τθν περαςμζνθ εβδομάδα ςυμφωνία με τον γερμανικό 
όμιλο Ziegler για τθ ςυναρμολόγθςθ αςκενοφόρων ςτθν Αίγυπτο, ςφμφωνα με αναφορζσ του 
δικτφου τθσ Al Ahram Gate. Οι δφο πλευρζσ υπζγραψαν τθ ςυμφωνία κατά τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψθσ του πρωκυπουργοφ Moustafa Madbouly ςτθ Γερμανία τθν περαςμζνθ εβδομάδα. Δεν 
δόκθκαν περαιτζρω λεπτομζρειεσ. Δεφτερο, αντιπροςωπεία του κρατικοφ Αραβικοφ 
Βιομθχανικοφ Οργανιςμοφ (AOI) και εταιρειϊν χαρτοφυλακίου ςυναντικθκαν με τουσ μεγάλουσ 
κινζηουσ καταςκευαςτζσ θλεκτρικϊν λεωφορείων ςτθ αγκάθ τθν περαςμζνθ εβδομάδα, 
ςφμφωνα με τον Εμπορικό φμβουλο τθσ Αιγφπτου ςτθ αγκάθ Matar Al Mowafy. Οι ςυνομιλίεσ 
μεταξφ των δφο πλευρϊν εςτιάςτθκαν ςτθν πικανι ςυνεργαςία για τθ ςυναρμολόγθςθ 
θλεκτρικϊν λεωφορείων ςτθν Αίγυπτο ςτισ εγκαταςτάςεισ του AOI, όπωσ διλωςε ο κ. Al Mowafy. 
Οι κινεηικζσ εταιρείεσ ςυμφϊνθςαν μάλιςτα να προςφζρουν ςτθν Αίγυπτο ζνα λεωφορείο για να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ μοντζλο κατά τθν καταςκευι. Εν τω μεταξφ, ο Τπουργόσ Δθμόςιων 
Επιχειριςεων κ. Θ.Tawfik, αποκάλυψε τον τερματιςμό τθσ προκαταρκτικισ ςυμφωνίασ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Nissan και τθσ El Nasr Automotive προκειμζνου να παραχκοφν περίπου 
100.000 αυτοκίνθτα ετθςίωσ. Επιπλζον, πρόςκεςε ότι θ Nissan διεξάγει διαπραγματεφςεισ με το 
Τπουργείο Εμπορίου και Βιομθχανίασ για να επενδφςει ςε ζνα ζργο ςτθν πόλθ Ain Sokhna. 

ITDA και Carrefour υπογράφουν ςυμφωνία για τθ δθμιουργία τεςςάρων κζντρων διανομισ 
ςτθν Αίγυπτο                                                                                                                           

Θ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Εμπορίου και Ανάπτυξθσ (ITDA) του Τπουργείου Εφοδιαςμοφ και ο 
γνωςτόσ όμιλοσ Majid Al Futtaim Retail υπζγραψαν ςυμφωνία για τθν ίδρυςθ τεςςάρων κζντρων 
logistics και διανομισ ςε μθ κοινοποιθμζνεσ τοποκεςίεσ ςτθ χϊρα, διλωςε ο επικεφαλισ τθσ 
εταιρείασ Herve Majidier. Μάλιςτα θ εταιρεία του υπζγραψε ιδθ πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ με 
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ζνα βραχίονα τθσ μεγάλθσ εταιρείασ Elsewedy Electric για να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ καταςκευισ 
των δφο πρϊτων κζντρων, διλωςε ςε δθμοςιογράφουσ χκεσ. 

 
 

      ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η Αίγυπτοσ κα ςυνεχίςει τθν πολιτικι αντιςτάκμιςθσ των τιμϊν πετρελαίου για το 2019/20: 
Τπουργείο Οικονομικϊν                                                                                                       

Θ κυβζρνθςθ ςχεδιάηει να επαναλάβει τθν πολιτικι αντιςτάκμιςθσ (hedging) των τιμϊν 
πετρελαίου για το οικονομικό ζτοσ 2019/2020, θ οποία κα αρχίςει τον προςεχι Ιοφλιο, διλωςε ο 
υπουργόσ Οικονομικϊν Μοχάμεντ Μάιτ ςτο Bloomberg νωρίτερα αυτι τθν εβδομάδα. Θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, που αντιςτάκθκε ςτισ διακυμάνςεισ των τιμϊν του πετρελαίου κατά τθ 
διάρκεια τθσ τρζχουςασ οικονομικισ χριςθσ, ζχει υπολογίςει μια μζςθ τιμι πετρελαίου $ 68 ανά 
βαρζλι ςτον προχπολογιςμό τθσ για ολόκλθρο το ζτοσ 2019-2020 ςε ςφγκριςθ με $ 70 ανά βαρζλι 
για το οικονομικό ζτοσ 2019-2018. 

Η Delek του Ιςραιλ ολοκλιρωςε τισ δοκιμζσ ςτον αγωγό αερίου για τθν Αίγυπτο                         ] 

Θ Delek Drilling του Ιςραιλ διλωςε ότι ολοκλιρωςε τον ζλεγχο του υποκαλάςςιου αγωγοφ 
φυςικοφ αερίου για τθν Αίγυπτο, αλλά δεν ξεκίνθςε τισ εμπορικζσ πωλιςεισ μζχρι τα τζλθ Ιουνίου 
όπωσ είχε αρχικά ελπίδεσ. Θ Delek Drilling και θ εταίροσ τθσ Noble Energy υπζγραψαν ςυμφωνία-
ορόςθμο ςτισ αρχζσ του περαςμζνου ζτουσ για να εξαγάγουν φυςικό  αζριο αξίασ $15 δις.  από 
τα  ιςραθλινά υπεράκτια πεδία Tamar και Leviathan ςε πελάτεσ ςτθν Αίγυπτο. Ιςραθλινοί 
αξιωματοφχοι χαρακτιριςαν τθν εν λόγω ςυμφωνία ωσ τθ ςθμαντικότερθ που προζκυψε από 
τότε που οι γείτονεσ ζκαναν ειρινθ το 1979. 

Η SDX ανακοινϊνει νζα ανακάλυψθ ςτο West Gharib                                                      

Θ εταιρεία SDX Energy ανιγγειλε μια νζα ανακάλυψθ πετρελαίου ςτο ςθμείο Rabul-7 τθσ 
περιοχισ ερευνϊν West Gharib Concession τθν οποία ζχει παραχωριςει το κράτοσ, ςχετικά. Σο 
νζο πθγάδι ανικει ςτθν εταιρεία κατά 50% και ζχει διανοιχκεί ςε βάκοσ 5.323 ποδϊν, με περίπου 
134 πόδια αργοφ πετρελαίου κατά μικοσ των ςχθματιςμϊν Yusr και Bakr, με μζςο πορϊδεσ 18%. 
Θ παραγωγικι ικανότθτα του φρζατοσ που ανακαλφφκθκε εκτιμάται ςε 415 βαρζλια τθν θμζρα.  

Η παραγωγι φυςικοφ αερίου και πετρελαίου ςτουσ 6,8 εκατομμφρια τόνουσ                                                                                                              
Θ ςυνολικι παραγωγι πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ανιλκε ςε 6,8 εκατομμφρια τόνουσ τον 
Απρίλιο 2019, ςε ςφγκριςθ με 6,1 εκατομμφρια τόνουσ τον ίδιο μινα το 2018, ςφμφωνα με τθν 
ζκδοςθ Egypt Oil & Gas. φμφωνα, εξ άλλου, με τα ςτοιχεία τθσ κρατικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ 
(CAPMAS), θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ζφκαςε τουσ 6,1 εκατ. 
τόνουσ τον Απρίλιο του 2019, από 6 εκατ. τόνουσ τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ. 
υνολικά, θ κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν και φυςικοφ αερίου ανιλκε ςε 79,1 εκατ. τόνουσ το 
οικονομικό ζτοσ 2017/2018. Θ CAPMAS ανζφερε ότι θ ποςότθτα των εκπομπϊν ρφπων από τθν 
κατανάλωςθ προϊόντων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ζφκαςε τα 206,8 εκατομμφρια τόνουσ το 
2017/2018, από 210 εκατομμφρια τόνουσ το 2016/2017, με μείωςθ περίπου 1,5%. θμειϊνεται, 
τζλοσ, ότι θ ςυνολικι θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 
(αιολικι και θλιακι) ανιλκε ςε 2.780 γιγαβάτ ανά ϊρα (GW / H) το οικονομικό ζτοσ 2016/2017 ςε 
ςφγκριςθ με 2.225,5 (GW / H) το 2015/2016, με αφξθςθ περίπου 24,9%, ςφμφωνα με τθν ζκδοςθ 
Egypt Oil & Gas. 

Τπογραφι ςυμβολαίων μεταξφ EETCΤ και Siemens φψουσ EGP 21 εκατ.                                   
Θ κρατικι Αιγυπτιακι Εταιρεία Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (EETC) υπζγραψε δφο 
ςυμβάςεισ με τθ Siemens Egypt κόςτουσ 21 εκατομμυρίων λιρϊν Αιγφπτου, ςφμφωνα με τθν 
ζκδοςθ Al Ahram. Σο πρϊτο ςχετικό ςυμβόλαιο περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ για το νζο ςτακμό μεταςχθματιςτϊν ςτθν πόλθ τθσ 6θσ Οκτωβρίου, ενϊ 
το δεφτερο ςυμβόλαιο αφορά τον ςτακμό μεταςχθματιςτϊν τθσ πόλθσ τθσ 10θσ του Ραμαηανιοφ, 
προκειμζνου να ςυνδεκεί με τουσ άλλουσ ςτακμοφσ. Σα δφο ζργα χρθματοδοτοφνται από τθν 
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Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων και θ διάρκεια κάκε ςχεδίου είναι 10 μινεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, επίςθμθ πθγι τθσ EETC διλωςε ότι θ εταιρεία 
υπζγραψε ςυμβάςεισ για τθν υλοποίθςθ ζργων αξίασ άνω των 6 διςεκατομμυρίων EGP, κατά τθν 
περίοδο από τον Ιανουάριο ζωσ τον Ιοφνιο του 2019. Θ εταιρεία ςχεδιάηει επίςθσ να επενδφςει 
μζχρι 19,55 δις. EGP κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2019/20, για τθν ανάπτυξθ και τον 
εκςυγχρονιςμό του ενεργειακοφ δικτφου τθσ Αιγφπτου. 

Η κατανάλωςθ ντίηελ ςτουσ 1,18 εκατ. τόνουσ ανά μινα                                                 

Θ κατανάλωςθ ντίηελ ςτθν Αίγυπτο ζφταςε τουσ 1,18 εκατομμφρια τόνουσ το μινα πριν από τθν 
απελευκζρωςθ των τιμϊν των καυςίμων, όπωσ γράφει θ ζκδοςθ Amwal El-Ghad, επικαλοφμενθ 
πθγζσ τθσ κρατικισ εταιρείασ πετρελαίου (EGPC). Οι προμικειεσ αυξικθκαν πρόςφατα ςε 
περίπου 1,2 εκατομμφρια τόνουσ το μινα, προκειμζνου να καλφψουν τυχόν αυξιςεισ τθσ ηιτθςθσ 
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ αγοράσ. Σο ςθμερινό φψοσ παραγωγισ πετρελαίου 
ανζρχεται ςε 500.000 τόνουσ το μινα, καλφπτοντασ περίπου το 45% τθσ τοπικισ κατανάλωςθσ. 
Κατά τισ ωσ άνω πθγζσ, θ κατανάλωςθ βουτανίου ζφκαςε τουσ 332.000 τόνουσ, με τθν παραγωγι 
να καλφπτει περίπου το 50% τθσ τοπικισ ηιτθςθσ. 

 
Ο υπουργόσ πετρελαίου τθσ Αιγφπτου και θ εταιρεία Schlumberger, ςυηθτοφν για ςειςμικι 
ζρευνα ςτον κόλπο του ουζη                                                                                                                       

Ο υπουργόσ πετρελαίου τθσ Αιγφπτου Tarek el Molla επανεξζταςε πρόςφατα με τον επικεφαλισ 
τθσ εταιρίασ Schlumberger αρμόδιο για τθ Βόρεια Μζςθ Ανατολι κ. Maan Rezouki , τισ 
δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ διεξάγονται από κοινοφ μεταξφ τθσ εταιρείασ και του πετρελαϊκοφ 
τομζα τθσ Αιγφπτου. Οι εν λόγω δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τθ διεξαγωγι ςειςμικϊν 
ερευνϊν ςτον κόλπο του ουζη με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ πετρελαίου ςτθν περιοχι. Οι 
ςυνομιλίεσ κάλυψαν μεταξφ άλλων τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ εμπειρίασ και τθσ 
τεχνογνωςίασ τθσ Schlumberger ςτθν εκπαίδευςθ των ανκρϊπινων ςτελεχϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του πετρελαίου. Ο επικεφαλισ τθσ εταιρείασ Schlumberger 
διλωςε ότι θ επόμενθ περίοδοσ κα γίνει μάρτυρασ μεγαλφτερθσ ςυνεργαςίασ με τον αιγυπτιακό 
πετρελαϊκό τομζα, κακϊσ θ περιοχι τθσ Μζςθσ Ανατολισ είναι θ υπ’ αρικμόν ζνα προτεραιότθτα 
τθσ εταιρείασ. 

Η Εμιρατινι πετρελαϊκι Dana Gas ειςζπραξε $48 εκατ. από τθν Αίγυπτο τον Ιοφνιο.                                                                                                                                           
Θ Dana Gas ανακοίνωςε ότι ζλαβε πλθρωμζσ φψουσ 48 εκατομμυρίων δολαρίων (AED177 εκατ.) 
από τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθν Αίγυπτο τον Ιοφνιο, ςφμφωνα με το Εμιρατινό Πρακτορείο 
Ειδιςεων. Αυτζσ οι ειςπράξεισ περιλαμβάνουν πλθρωμζσ από τθν κυβζρνθςθ φψουσ 38 
εκατομμυρίων δολαρίων (εκ των οποίων 30 εκατομμφρια δολάρια είναι το μερίδιο τθσ Dana Gas 
ςτθν αποπλθρωμι χρζουσ του κράτουσ ςτισ επιχειριςεισ του κλάδου) και 10 εκατομμφρια 
δολάρια από τθν πϊλθςθ του δεφτερου φορτίου ςυμπυκνωμάτων από τθν εταιρεία El-Wastani το 
2019. Θ αποπλθρωμι του κλάδου αποτελεί μζροσ των ςυνεχιηόμενων προςπακειϊν τθσ 
κυβζρνθςθσ τθσ Αιγφπτου να μειϊςει τθ κζςθ τθσ κακυςτερθμζνθσ απαίτθςθσ ςτο μθδζν μζχρι το 
τζλοσ του 2019 και όπωσ ςχολιάςτθκε από εκπρόςωπο τθσ Dana Gas, «θ είςπραξθ 38 
εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιοφνιο δείχνει ςτακερι πρόοδο ςτθν κυβζρνθςθ για τθν επίτευξθ 
του ςτόχου τθσ πλθρωμισ όλων των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. Κατά 
τθν εταιρεία, αυτζσ οι πλθρωμζσ κα παράςχουν κεφάλαια για τθν εκτζλεςθ του τρζχοντοσ 
χερςαίου προγράμματοσ προγραμματιςμοφ και κα ςυμβάλουν ςτθν κάλυψθ του κόςτουσ τθσ 
γεϊτρθςθσ του Merak-1 (εξερεφνθςθσ βακζων υδάτων ςτο Block 6) θ οποία ξεκίνθςε  ςτισ 20 
Μαΐου. Θ τοποκεςία βρίςκεται ςε βάκοσ 755 μζτρων νεροφ ςτο βόρειο El-Arish  

 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

υμμετοχι Αιγφπτου ςτθν Ζκκεςθ “China-Africa Economic and Trade Expo”                                                                                                                                      

Θ πρϊτθ Οικονομικι και Εμπορικι ζκκεςθ China-Africa Expo άνοιξε τισ πφλεσ τθσ τθν Πζμπτθ 27/6 
ςτο Σςανγκςά, πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Χουνάν τθσ Κεντρικισ Κίνασ. Σο τριιμερο γεγονόσ 
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προςζλκυςε περιςςότερουσ από 10.000 επιςκζπτεσ και ζμπορουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
εκείνων από 53 αφρικανικζσ χϊρεσ, μεταξφ των οποίων και θ Αίγυπτοσ, ςφμφωνα με τθν 
οργανωτικι επιτροπι. εμινάρια, ςυνζδρια, φόρουμ και ειδικότερεσ εκκεςιακζσ εκδθλϊςεισ με 
κζμα τθ γεωργία, το εμπόριο, τισ επενδφςεισ και τθν καταςκευι υποδομϊν ςχεδιάςτθκαν να 
πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, με εμπειρογνϊμονεσ να μοιράηονται απόψεισ 
για ςτενότερεσ διμερείσ ανταλλαγζσ. Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει εκκεςιακοφσ χϊρουσ που 
καλφπτουν περιςςότερα από 40.000 τετρ. μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκνικϊν 
περιπτζρων και εκκεςιακϊν χϊρων για επιχειριςεισ που παρουςιάηουν τα επιτεφγματα και τισ 
ευκαιρίεσ τθσ οικονομικισ και εμπορικισ ςυνεργαςίασ Κίνασ-Αφρικισ. Θ ζκκεςθ, που 
εγκαινιάςτθκε ςτο πλαίςιο του φόρουμ για τθ ςυνεργαςία Κίνασ-Αφρικισ, κακιερϊνει ζνα νζο 
μθχανιςμό οικονομικισ και εμπορικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Κίνασ και αφρικανικϊν χωρϊν. το 
περικϊριο τθσ ζκκεςθσ θ  κ. Mona Mehrez, αναπλθρωτισ υπουργόσ Γεωργίασ για τα 
κτθνοτροφικά προϊόντα τθσ Αιγφπτου, χαιρζτιςε τθν αιγυπτιακι-κινεηικι ςυνεργαςία ωσ 
υπόδειγμα για τισ ςινο-αφρικανικζσ ςχζςεισ προςκζτοντασ ότι θ Αίγυπτοσ διακζτει ςχζδιο 
ςυνεργαςίασ με τθν Κίνα ςτον αγροτικό τομζα. Πρόςκεςε ότι οι Κινζηοι επενδυτζσ 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ υποδομζσ, βιομθχανικζσ πόλεισ 
και γεωργία κακϊσ και ότι υπάρχουν Αιγφπτιοι που εργάηονται ςε Κινζηικα ινςτιτοφτα γεωργικισ 
ζρευνασ και ακαδθμίεσ. Σζλοσ, υπογράμμιςε τθ ςθμαςία τθσ πρωτοβουλίασ τθσ Κίνασ Belt and 
Road για τθν αφρικανικι ιπειρο, ςθμειϊνοντασ ότι θ Αίγυπτοσ αναβακμίηει το οδικό τθσ δίκτυο 
για να διευκολφνει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, αυξάνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα τθσ Αφρικισ να 
επωφελθκεί από τθ ςυνεργαςία τθσ Αιγφπτου με τθν Κίνα. 

τα 668 διςεκατομμφρια δολάρια το 2018 οι εμπορικζσ ανταλλαγζσ τθσ Αιγφπτου με τα κράτθ 
τθσ G20: CAPMAS                                                                                                                        

Οι εμπορικζσ ανταλλαγζσ τθσ Αιγφπτου με τθν ομάδα των 20 χωρϊν αυξικθκε κατά 16,6%, ςτα 
66,8 δις. Δολάρια το 2018 ςε ςφγκριςθ με 57,2 δις. Δολάρια το προθγοφμενο ζτοσ, ανζφερε τθν 
Πζμπτθ θ κρατικι ςτατιςτικι αρχι τθσ Αιγφπτου CAPMAS. Οι χϊρεσ τθσ ομάδασ G20 
αντιπροςωπεφουν το 85% τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ αφοφ ς' αυτιν ςυγκαταλζγονται οι 
μεγαλφτερεσ προθγμζνεσ και αναδυόμενεσ οικονομίεσ του κόςμου, με τζςςερισ χϊρεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και 15 χϊρεσ από τον υπόλοιπο κόςμο. Περιλαμβάνει τθ Γερμανία, τθ 
Γαλλία, τθν Ιταλία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Αργεντινι, τθν Αυςτραλία, τθ Βραηιλία, τον Καναδά, 
τθν Κίνα, τθν Ινδία, τθν Ινδονθςία, τθν Ιαπωνία, το Μεξικό, τθ Ρωςία, τθ αουδικι Αραβία, τθ 
Νότια Αφρικι, τθ Νότια Κορζα, τθν Σουρκία και τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. Οι εξαγωγζσ τθσ 
Αιγφπτου προσ τισ χϊρεσ τθσ ομάδασ G20 ςθμείωςαν άνοδο 13,7% ςτα 13,7 δις. Δολάρια το 2018, 
ζναντι 12 δις. Δολαρίων το 2017, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ CAPMAS. Θ Ιταλία ιταν ςτθν 
κορυφι τθσ λίςτασ των χωρϊν τθσ ομάδασ G20 όςον αφορά τθν υποδοχι των αιγυπτιακϊν 
εξαγωγϊν το 2018 φκάνοντασ τα $2,04 δις.. Θ Σουρκία κατζλαβε τθ δεφτερθ κζςθ με ειςαγωγζσ 
αξίασ $2 δις.., ακολουκοφμενθ από τισ ΘΠΑ ($1,7 δις.) Θ αουδικι Αραβία βρζκθκε ςτθν τζταρτθ 
κζςθ ($1,4 δις.) με πζμπτο το Θνωμζνο Βαςίλειο ($1,3 δις.) Σο Μεξικό βρίςκεται ςτθν τελευταία 
κζςθ, ειςάγοντασ από τθν Αίγυπτο προϊόντα αξίασ $30,8 εκατ.. το ίδιο διάςτθμα, οι ειςαγωγζσ 
τθσ Αιγφπτου από τισ χϊρεσ τθσ ομάδασ G20 αυξικθκαν επίςθσ κατά 17,4% ςτα 53,1 δις. Δολ. το 
2018 από 45,2 δις. Δολάρια το 2017. Θ Κίνα ιταν ςτθν κορυφι του καταλόγου των χωρϊν τθσ 
ομάδασ G20 όςον αφορά τον όγκο των ειςαγόμενων ςτθν Αίγυπτο προϊόντων τθσ που το 2018 
ζφκαςαν τα $11,4 δις., ενϊ για τθ αουδικι Αραβία, τισ ΘΠΑ, τθ Ρωςία και τθ Γερμανία τα ποςά 
ιςαν $5,6 δις., $5,4 δις. και $4,1 δις., αντίςτοιχα. Επιπλζον, το Μεξικό ιταν ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ, 
με τισ εξαγωγζσ του ςτθν Αίγυπτο να ανζρχονται ςε μόλισ $107,4 εκατ. Σο Θνωμζνο Βαςίλειο ιταν 
ο μεγαλφτεροσ επενδυτισ τθσ ομάδασ G20 ςτθν Αίγυπτο κατά το πρϊτο εξάμθνο του οικονομικοφ 
ζτουσ 2018/2019, με επενδφςεισ αξίασ 2,4 διςεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΘΠΑ ζρχονται 
δεφτερεσ, με επενδφςεισ φψουσ 1,1 διςεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουκοφμενεσ από τθ 
αουδικι Αραβία φψουσ 222,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Θ Γερμανία κατζλαβε τθν τζταρτθ κζςθ, 
με επενδφςεισ αξίασ 115 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουκοφμενθ από τθ Γαλλία φψουσ 88,7 
εκατομμυρίων δολαρίων. Θ Ινδία βρζκθκε ςτθν τελευταία κζςθ, με επενδφςεισ αξίασ 1,5 
εκατομμυρίων δολαρίων. 
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Λειτουργία εφαρμογισ για υπθρεςίεσ εξωτερικοφ εμπορίου «Gosour»                                   

Θ νζα εφαρμογι «Gosour» για υπθρεςίεσ εξωτερικοφ εμπορίου, θ οποία κα περιλαμβάνει 
δεδομζνα πελατϊν και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αποςτολζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
λεπτομερειϊν ςχετικά με το φορτίο και τον προοριςμό, ανακοινϊκθκε ςτο Φόρουμ για το 
εμπόριο ςτθν ανατολικι, κεντρικι Αφρικι που διοργανϊκθκε από το Τπουργείο Δθμόςιων 
Επιχειριςεων τθσ Αιγφπτου. Κεντρικό κζμα τθσ εν λόγω εκδιλωςθσ ιταν θ ζναρξθ λειτουργίασ 
εμπορικισ ναυτιλιακισ γραμμισ μεταξφ του λιμζνοσ τθσ Ain Sokhna κοντά ςτο ουζη και τθσ 
ανατολικισ Αφρικισ τον Οκτϊβριο. Θ εν λόγω επίςθμθ εκδιλωςθ που τζκθκε υπό τθν αιγίδα του 
πρωκυπουργοφ Mostafa Madbouly, διοργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με τθν κρατικι εταιρεία 
Holding Company of Maritime and Land Transport. 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ 
 

Εξελίξεισ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία και τισ Μεταφορζσ                                                            

Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ οχθμάτων ςτθν Αίγυπτο μειϊκθκαν κατά 8,5% ςε ετιςια βάςθ ςε 60.207 
οχιματα το 5μθνο 2019, ςε ςφγκριςθ με 63.948 οχιματα κατά τθν ίδια περίοδο πζρυςι, ςφμφωνα 
με τα ςτοιχεία του υμβουλίου Πλθροφοριϊν για τα Αυτοκίνθτα (AMIC). Οι πωλιςεισ επιβατικϊν 
αυτοκινιτων μειϊκθκαν κατά 10% ςε ετιςια βάςθ,  ςε 41.154 μονάδεσ, ενϊ οι πωλιςεισ 
λεωφορείων αυξικθκαν κατά 3.6% ςτα 5.690, αντίςτοιχα. Θ πτϊςθ των πωλιςεων αποτελεί 
ςυνζχεια μιασ τάςθσ που παρατθρικθκε ιδθ ςτο α’ 4μθνο του 2019. Θ αυτοκινθτοβιομθχανία 
είχε δείξει ςθμάδια ανάκαμψθσ πζρυςι μετά από μια πτϊςθ που επιδεινϊκθκε από τθν 
υποτίμθςθ του τοπικοφ νομίςματοσ το 2016. 

 
ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Τπουργόσ Σουριςμοφ: Ο κινεηικόσ τουριςμόσ ςτθν Αίγυπτο αυξικθκε κατά 50%  

Θ υπουργόσ Σουριςμοφ Rania El-Mashat διλωςε πρόςφατα ότι θ κινεηικι αγορά είναι μία από τισ 
πιο ελπιδοφόρεσ τουριςτικζσ αγορζσ για τθν Αίγυπτο, προςκζτοντασ ότι ο αρικμόσ των κινζηων 
τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθν Αίγυπτο αυξικθκε κατά 50% τθν περαςμζνθ περίοδο. Κατά τθ 
διάρκεια ςυνζντευξθσ ςτο κινεηικό κανάλι CCTV, θ υπουργόσ εξζφραςε τθν ελπίδα ότι 
περιςςότεροι Κινζηοι τουρίςτεσ κα ζρκουν ςτθν Αίγυπτο, λζγοντασ ότι είναι ικανοποιθμζνθ με τθν 
φιλοξενία τθσ αιγυπτιακισ αντιπροςωπείασ, θ οποία ςυμμετζχει ςτθν πρϊτθ Εμπορικι Ζκκεςθ 
“Κίνα-Αφρικι” Είπε, ακόμα, ότι οι αιγυπτιακζσ-κινεηικζσ ςχζςεισ είναι βακιά ριηωμζνεσ και το 
πείραμα τθσ Κίνασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ είναι ζνα πρότυπο που πρζπει να ακολουκθκεί. 

 


