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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-16/1/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

εκαληηθή πηώζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 12% ην Γεθέκβξην 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Γεθέκβξην 2018 ζεκαληηθή πηψζε έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ, γηα 

δεχηεξν ζπλερφκελν κήλα, ππνρσξψληαο ζην επίπεδν ηνπ 11,97% ζε εηήζηα βάζε. 

εκεηψλεηαη φηη ην Ννέκβξην 2018 ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 15,65% ζε 

εηήζηα βάζε, έλαληη 17,67% ηνλ Οθηψβξην, 15,97% ην επηέκβξην θαη 14,24% ηνλ 

Αχγνπζην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Γεθέκβξην 2018 ειαθξά 

άλνδν –έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ- ζην επίπεδν ηνπ 8,3% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 7,94% ην 

Ννέκβξην, 8,86% ηνλ Οθηψβξην, 8,55% ην επηέκβξην θαη 8,83% ηνλ Αχγνπζην, 

αληίζηνηρα.  

 

Οξηαθή βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ην 1
ν
 ηξίκελν 2018/19  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι-επη. 2018) 

ζπξξηθλψζεθε ειάρηζηα θαηά 0,17%, αλεξρφκελν ζε $1,751 δηζ., έλαληη $1,754 δηζ. ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18). χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε $1,1 δηζ. (έλαληη $1,84 δηζ. ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18), εθ ησλ νπνίσλ $482,1 εθαη. αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν 

πεηξειαίνπ / θπζηθνχ αεξίνπ (κεησκέλεο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

2017/18, νπφηε είραλ αλέιζεη ζε $912,7 εθαη.). Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ 

θαηέγξαςαλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19 θαζαξέο εθξνέο χςνπο $3,2 δηζ., έλαληη 

θαζαξψλ εηζξνψλ χςνπο $7,5 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ θχκαηνο 

«απνεπέλδπζεο» μέλσλ επελδπηψλ απφ αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, πνπ 

παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2018, κε βάζε ηα πιένλ 

πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19 απμήζεθε ζε $9,9 δηζ., 

έλαληη $8,91 δηζ. ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2017/18, κε αχμεζε ηφζν ησλ εμαγσγψλ 

θαηά 16,2% ζε $6,79 δηζ., φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 13% ζηα $16,68 δηζ. Οη 

εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ απμήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι.-επη. 2018 θαηά 57,6% θαη 

αλήιζαλ ζε $2,81 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο απηψλ απμήζεθαλ θαηά 27%, αλεξρφκελεο ζε 

$3,5 δηζ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο 

Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ ειαθξψο θαηά 2% ζε εηήζηα βάζε, πέθηνληαο ζηα $4 δηζ. ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19, έλαληη $4,1 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ 

θαηέγξαςε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ Ηνπι.-επη. 2018 πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ $4,3 

δηζ., έλαληη $2,8 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (απμεκέλν θαηά 50,4% ζε εηήζηα 

βάζε), νθεηιφκελν θπξίσο ζην απμεκέλν πιεφλαζκα ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

αλήιζε ζε $3,2 δηζ., έλαληη $2 δηζ. ην αληίζηνηρν πεξζηλφ ηξίκελν. Σα έζνδα απφ ηε 

Γηψξπγα νπέδ εκθαλίζζεθαλ απμεκέλα θαηά 4,3% ην ελ ιφγσ ηξίκελν ηνπ 2018, 

αλεξρφκελα ζε $1,44 δηζ. (έλαληη $1,38 δηζ. πέξζη). Σν κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 

απμήζεθαλ εμάιινπ θαηά 1,5%, ζηα $5,91 δηζ. έλαληη $5,82 δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν 

πέξζη. πλνιηθά, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε θαηά ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 πιεφλαζκα χςνπο $284,1 εθαη., εμαηξεηηθά 

κεησκέλν έλαληη ηνπ πιενλάζκαηνο χςνπο $5,1 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, 

εκθαλίδνληαο σζηφζν ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θαη «κνληκνπνίεζεο», παξά ηηο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πνπ νδήγεζαλ θαηά ηνπο πξφζθαηνπο κήλεο ζε 

επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 
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Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαπξνζαξκόδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα έιεγρν ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο, ζε πεξηζζόηεξν ξεαιηζηηθή βάζε 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

έρεη πνιχ πξφζθαηα νινθιεξψζεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ηνλ 

έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηεο πξνζερνχο 

ηεηξαεηίαο, κε ζθνπφ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο ζε πεξηζζφηεξν 

ξεαιηζηηθή βάζε. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ρξένπο πνπ είραλ δηαηππσζεί ζην αξρηθφ ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (ην νπνίν δεκνζηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ 2018), ην δεκφζην 

ρξένο ζα έπξεπε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22 λα έρεη κεησζεί ζε πνζνζηφ 79,4% ηνπ 

ΑΔΠ. Αληηζέησο, ν πξφζθαηα αλαζεσξεκέλνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο 

πξνβιέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην επίπεδν ηνπ 80% κε 85% ηνπ ΑΔΠ σο 

ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/22, έλαληη πνζνζηνχ 108% ηνπ ΑΔΠ πνπ απηφ 

αληηπξνζψπεπζε ην 2017.    

Ζ λέα ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ έθδνζε θαη 

δηάζεζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο 

$22 δηζ. έσο θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, εθ ησλ νπνίσλ νκφινγα αμίαο $12 δηζ. ζε 

δνιιάξηα, ελψ νκφινγα αμίαο $10 δηζ. ζε άιια λνκίζκαηα, πέξαλ ηνπ δνιιαξίνπ. Ζ 

αλαπξνζαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη επίζεο ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ην κεξίδην απηνχ 

λα θζάζεη ηνλ Ηνχλην 2022 ζην 52% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη  

φηη ε λέα, αλαπξνζαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πξνεηνηκάδεη ηελ έθδνζε νκνιόγσλ ζε μέλν λόκηζκα 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έιαβε απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

έγθξηζε γηα ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε ζε εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο θαη δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα κάιινλ θαηά ην 

πξψην ήκηζπ ηνπ πξνζερνχο Μαξηίνπ. Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηά ηνπηθνί θαη δηεζλείο ζπκβνπιεπηηθνί φκηινη έρνπλ ήδε ππνβάιεη 

πξνζθνξέο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Shalakany Law Office, 

Zulficar & Partners, Zaki Hashem & Partners, White & Case θαη Baker McKenzie. 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζθνπεχεη λα επηιέμεη 3 κε 4 

ληφπηα θαη έλα μέλν κεγάια δηθεγνξηθά γξαθεία, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζπκβνπιεπηηθά γξαθεία πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ, ην αξγφηεξν 

εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην ηέινο ηνπ 2018, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάδεηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε έθδνζεο θαη δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα (ζπγθεθξηκέλα, ζε 

δνιιάξηα, επξψ, γηνπάλ θαη γηέλ), ζπλνιηθήο αμίαο κεηαμχ $4 θαη $7 δηζ., εληφο ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019. ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλήγγεηιε φηη πςειφβαζκν θιηκάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ μεθίλεζε ήδε 

επελδπηηθφ roadshow ζηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, ηελ Ηαπσλία, ηε Ν. Κνξέα, ην Υνλγθ Κνλγθ, 

ηελ Κίλα, ηελ Σατβάλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επηθείκελσλ εθδφζεσλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο Αζίαο. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ρπζκό αλάπηπμεο 5,7% ην 2019 πξνβιέπεη ε ΠΣ γηα ηελ Αίγππην 

Με βάζε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ν ξπζκφο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζε 5,6% ζηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 θαη ζε 5,7% ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2019, σο 

απνηέιεζκα θπξίσο ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο –φπσο πξνζδνθάηαη- αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

αλακελφκελεο αλάθακςεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν 
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πςειφο αηγππηηαθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 (5,3%) 

νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αμηφινγε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ θιάδνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Ζ Standard Chartered εθηηκά πσο ε Αίγππηνο ζα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 10 

κεγαιύηεξσλ νηθνλνκηώλ παγθνζκίσο ην 2030 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ζε 

πξφζθαηε κειέηε ηνπ βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

νκίινπ Standard Chartered, πνπ πξνβιέπεη φηη ε ρψξα ζα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 10 

κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, έσο ην έηνο 2030. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ελ ιφγσ ηξαπεδηθφο φκηινο εθηηκά πσο ε Αίγππηνο ζα θαηαιακβάλεη ηελ 7
ε
 ζέζε κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε έσο ην 2030, πξνεγνχκελε ρσξψλ φπσο ε Ρσζία, ε 

Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία. εκεηψλεηαη φηη βαζηθή «ππφζεζε εξγαζίαο» ηεο Standard 

Chartered απνηειεί ην φηη ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα ην κεξίδην ησλ ρσξψλ ηνπ 

πιαλήηε επί ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα ζπγθιίλεη κε ην κεξίδηφ 

ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Γεο, έλεθα ηεο εθηηκψκελεο ζχγθιηζεο ησλ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ αλαπηπγκέλσλ κε εθείλα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Δπηπιένλ, γηα 

λα θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ε Standard Chartered βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ, εθθξαζκέλσλ κε βάζε ηελ ηζνηηκία 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (“purchasing power parity” – PPP). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο, ην έηνο 2030 νη ηξεηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε ζα είλαη θαηά ζεηξά 

νη Κίλα, Ηλδία θαη ΖΠΑ, αληίζηνηρα, ελψ ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Αζίαο ζα 

αληηπξνζσπεχεη ην 35% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ φζν θαη ην κεξίδην ηνπ 

ζπλδπαζκέλνπ ΑΔΠ Δπξψπεο θαη ΖΠΑ. Δπίζεο, ε κειέηε ηεο Standard Chartered 

πξνβιέπεη φηη νη 7 απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε ην 2030, ζήκεξα είλαη 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. 

 

Πεξαηηέξσ κηθξή αλάθακςε θαηέγξαςε ην Γεθέκβξην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο 

ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο παξνπζίαζε εθ λένπ ειαθξφηαηε βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, 

θζάλνληαο ην πςειφηεξν επίπεδφ ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξάκελνπ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 49,6 

κνλάδεο, έλαληη 49,2 κνλάδσλ ην Ννέκβξην, 48,6 κνλάδσλ ηνλ Οθηψβξην θαη 48,7 

κνλάδσλ ην επηέκβξην, παξακέλνληαο πάλησο γηα ηέηαξην δηαδνρηθφ κήλα θάησ απφ ην 

θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηειεπηαία θνξά θπκάλζεθε πάλσ απφ ηηο 

50,5 κνλάδεο ηνλ Αχγνπζην 2018. Σν Γεθέκβξην 2018 παξαηεξήζεθε ζαθήο βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ λέσλ παξαγγειηψλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ειαθξά πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο, αιιά ηαπηφρξνλα νξηαθή βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ αηζηνδνμίαο φζνλ αθνξά ην επίπεδν παξαγσγήο θαηά ην πξνζερέο δσδεθάκελν.    

 

Γηαςεύδνληαη θήκεο πεξί εληαηηθνπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ιηηόηεηαο 

Σν αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην δηέςεπζε ζηηο 11/1 ηε θεκνινγία πνπ θπξηάξρεζε 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ αλαθνξηθά κε επηθείκελεο 

απνθάζεηο γηα πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπλαθφινπζεο απμήζεηο ηηκψλ, εληφο ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ. χκθσλα κε ην θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «νη ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ελψ ε 

επηδησθφκελε εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα βαζίδεηαη ζε 

νθηαεηνχο δηάξθεηαο πξφγξακκα ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ απηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο κείσζεο θαη, ζε ηειηθφ ζηάδην, εμάιεηςήο ηνπο, επί 

ησλ εηζνδεκάησλ ησλ Αηγππηίσλ πνιηηψλ».  
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Γειώζεηο Αηγύπηηνπ Π/Θ πεξί νινθιήξσζεο πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ην 2019 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζε δειψζεηο ηνπ ζηηο 13/1, ζην 

πιαίζην ηεο 3
εο

 επελδπηηθήο δηάζθεςεο γηα ηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο πνπ 

δηνξγάλσζε ζην Κάηξν ε αηγππηηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα CI Capital, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. 

Madbouly αλέθεξε φηη θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ε ηειηθή θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, κε ηε ζηήξημε -θαη 

θαζνδήγεζε- ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), έπεηηα απφ ηξία ρξφληα ξηδηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα εμαζθαιίζνπλ ζηε ρψξα νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, βηψζηκνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, επαξθέο επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Π/Θ, ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κέρξη 

ηψξα πεξηιακβάλνληαη ε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο 

ιίξαο, ε ραιάξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ, ν πεξηνξηζκφο κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ε αλακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ν Αηγχπηηνο Π/Θ 

θαίλεηαη φηη ζπλέδεζε ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ηελ 

νινθιήξσζε, αξγφηεξα θέηνο, ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ 

παξείρε ην ΓΝΣ πξνο ηε ρψξα, απφ ην ηέινο ηνπ 2016.  

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο σο άλσ δηάζθεςεο, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ 

θα El-Saeed αλέθεξε φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ. 2018) εκθαλίζηεθε 

απμεκέλν θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζε ζε EGP175 δηζ. ($9,8 δηζ. κε ηξέρνπζεο 

ηζνηηκίεο). 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ εθδίδεη λένπο θαλνληζκνύο γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εηαηξείεο 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ην Υξεκαηηζηήξην 

Αηγχπηνπ εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εηαηξείεο λα αγνξάδνπλ θαη πσινχλ αμηφγξαθα απφ ηα δηθά ηνπο απνζεκαηηθά, ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε λέα απηή 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε απνηειεί έλα εθ ησλ πνιιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ «εξγαιείσλ» 

θαη επηινγψλ πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ εκπνξεπνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ε 

-ηξνπνπνηεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018- λνκνζεζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. χκθσλα 

κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο πξέπεη λα αηηνχληαη 

πξνεγνπκέλσο έγθξηζε απφ ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial 

Regulatory Authority – FRA), πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ σο «δηακνξθσηέο ηεο 

αγνξάο» (“market makers”), θαζψο θαη λα εγγξαθνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, 

πξνηνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο ηνπ ηχπνπ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ. Οη λένη 

θαλνληζκνί θαζνξίδνπλ εμάιινπ ην κέγηζην επίπεδν δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ηηκψλ αγνξάο 

θαη πψιεζεο αμηφγξαθσλ απφ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, ελψ επίζεο πξνβιέπνπλ 

φηη νη ελ ιφγσ εηαηξείεο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ σο ερέγγπν ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ησλ ππφ εκπνξία αμηφγξαθσλ. Όπσο 

ζεκεηψλεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, εηδηθή επηηξνπή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 

πξφθεηηαη λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα ηα αμηφγξαθα πνησλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχλ λα 

ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζην πιαίζην ζπλαιιαγψλ «δηακφξθσζεο ηεο αγνξάο».  

 

Πξνρσξά κε γνξγά βήκαηα ε θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα γηα «ςεθηνπνίεζε» ησλ 

ζπλαιιαγώλ ησλ πνιηηώλ κε ην θξάηνο 

Σν αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη, ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, εληαηηθνπνηήζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ηε δηνίθεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ πιεξσκψλ πξνο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 

ζπληαμηνχρνπο θαη δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
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ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, έζεζε ζε ιεηηνπξγία, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα –κφιηο κεξηθψλ κελψλ- θαηλνηφκν ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

πιεξσκψλ-αλαιήςεσλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο εηδηθήο ρξεσζηηθήο θάξηαο ζπλαιιαγψλ, 

ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ, κε ηελ επσλπκία “Meeza”. Όπσο αλέθεξε 

ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα λέα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ψζηε νη 

απνδέθηεο επηδνκάησλ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ Takaful θαη Karama 

λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο απηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο 

“Meeza” απφ νπνηνδήπνηε απηφκαην ηξαπεδηθφ κεράλεκα αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ). 

εκεηψλεηαη φηη ήδε απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, νη δχν κεγαιχηεξεο, θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ηξάπεδεο ηεο Αηγχπηνπ, National Bank of Egypt (NBE) θαη Banque Misr, 

μεθίλεζαλ λα εθδίδνπλ ηηο λέεο ρξεσζηηθέο θάξηεο “Meeza” ζηνπο πειάηεο ηνπο.       

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Ζ Αίγππηνο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελε αγνξά λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ζην ρώξν Μ. 

Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο, εδξεχνπζαο ζην Νηνπκπάη, δηεζλνχο πιαηθφξκαο 

δηθηχσζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ MAGNiTT, κε ηίηιν "2018 MENA Venture 

Investment Report”, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε –πίζσ απφ ηα ΖΑΔ- σο 

ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν νηθνζχζηεκα γηα αλάπηπμε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο (MENA). χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηελ Αίγππην 

κεγεζχλζεθε θαηά 7% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $196,5 εθαη. ην 2018, 

αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 22% επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο 

λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην ελ ιφγσ έηνο ζηηο ρψξεο MENA. Σελ 

Αίγππην αθνινπζνχλ, ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο MAGNiTT, ν Λίβαλνο (κε κεξίδην 10% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ΜΔΝΑ), θαζψο θαη νη Ηνξδαλία (κεξίδην 8%) θαη . Αξαβία (κεξίδην 7%). Ζ έθζεζε 

ζπκπεξαίλεη φηη «ε Αίγππηνο ζήκεξα βηψλεη έλα δεχηεξν θχκα λενθπψλ επηρεηξεκαηηψλ 

θαη επελδπηψλ, νη νπνίνη είλαη πεξηζζφηεξν ψξηκνη θαη πεπεηξακέλνη, ελψ ε αηγππηηαθή 

θνηλσλία –θαη ε λενθπήο επηρεηξεκαηηθφηεηα- έρεη ελζηεξληζηεί ηελ πςειή ηερλνινγία 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ ηεο αλαγθψλ». Σα θχξηα ζεκεία ηεο έθζεζεο ηεο 

MAGNiTT κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα κε δηεχζπλζε: 

https://magnitt.com/research/2018-mena-venture-investment-summary.        

 

ε πηώζε ν αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην ηνλ Οθηώβξην 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηε ρψξα κεηψζεθε πεξαηηέξσ ηνλ Οθηψβξην 2018 θαηά 5,52% ζε εηήζηα 

βάζε, αλεξρφκελνο ζε 94,31 εθαη., έλαληη 99,82 εθαη. ηνλ Οθηψβξην 2017. Καηά ηα ίδηα 

ζηνηρεία, ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ 

αλήιζε ηνλ Οθηψβξην 2018 ζε 102,48%, κεησκέλν θαηά 7,89 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη 

ηνπ Οθησβξίνπ 2017, παξακέλνληαο σζηφζν ζε πςειά επίπεδα, άλσ ηνπ 100%. Όπσο 

επηζήκαλαλ ζρεηηθά θιαδηθέο πεγέο, ε ζπλερηδφκελε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλδξνκεηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κεηαθπιχνπλ ηνπο απμεκέλνπο θξαηηθνχο θφξνπο επί ησλ εζφδσλ ηνπ 

θιάδνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ.   

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε 

απμεκέλνο ηνλ Οθηψβξην 2018 θαηά 25% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,31 εθαη., 

έλαληη 5,05 εθαη. αηφκσλ ηνλ Οθηψβξην 2017. Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ηνλ Οθηψβξην 2018 απμεκέλνο θαηά 

8,45% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 35,99 εθαη. άηνκα.    

 

 

https://magnitt.com/research/2018-mena-venture-investment-summary
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Ζ κεγάιε δηεζλήο θιαδηθή έθζεζε “International Property Show” γηα 1
ε
 θνξά ζην 

Κάηξν 

Καηά ηελ πεξίνδν 10-13/1 έιαβε ρψξα ζην λέν εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ ε δηεζλήο 

θιαδηθή έθζεζε “International Property Show” (IPS), ε κεγαιχηεξε γηα ηνλ θιάδν ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο, ε νπνία κάιηζηα 

δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά εθηφο ηεο πφιεο ηνπ Νηνπκπάη. Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε 

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ θ. Madbouly, κε βαζηθφ ζθνπφ λα επηηχρεη λα 

θέξεη ζε επαθή εγρψξηνπο θαη μέλνπο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο αθηλήησλ, real estate 

developers, εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο θαη άιινπο παξάγνληεο 

ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, κε ζηφρν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αγνξαπσιεζηψλ, ηφζν ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξηθψλ, φζν θαη ζε εθείλνλ 

ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ. Ζ ηεηξαήκεξεο δηάξθεηαο έθζεζε ζπγθέληξσζε ηε ζπκκεηνρή 

θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ real estate developers θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ, θαζψο θαη πεξίπνπ 

30 εηαηξεηψλ παξνρήο θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, απφ αξαβηθέο θαη επξσπατθέο 

θπξίσο ρψξεο. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε έθζεζε εζηίαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνχ 

θιάδνπ αθηλήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πθίζηαληαη γηα επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε 

απηφλ, θαζψο επίζεο ζηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

Αξάβσλ θαη Αηγππηίσλ επελδπηψλ, γηα πινπνίεζε έξγσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.      

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ο Έιιελαο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κεηέρεη ζην Φόξνπκ γηα ην 

Φπζηθό Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην (Κάηξν, 14/1/2019) 

Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (ΤΠΔΝ) θ. ηαζάθεο ζπκκεηείρε 

ζηηο 14/1, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζηηο 

εξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε δηεζλνχο Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην (“East Med Gas Forum”), πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Κάηξν θαηά ην δηήκεξν 14 & 

15/1. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία δηαιφγνπ αλάκεζα ζε επηά ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ 

(Αίγππηνο, Διιάδα, Ηηαιία, Ηνξδαλία, Παιαηζηηληαθή Αξρή,  Ηζξαήι, Κχπξνο). Οη 

αξκφδηνη γηα ηελ ελέξγεηα Τπνπξγνί ησλ σο άλσ θξαηψλ πηνζέηεζαλ θνηλή δηαθήξπμε, ε 

νπνία ζπζηήλεη ην Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθεξεηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν 

Φφξνπκ ζηνρεχεη επίζεο ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

δηαιφγνπ αλάκεζα ζηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο, ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ 

έξγσλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή, ζηελ αμηνπνίεζε κε 

εκπνξηθνχο φξνπο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο παξαγσγνχο, ζηηο ρψξεο δηακεηαθνκηζηέο θαη ζηηο ρψξεο ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φφξνπκ, ν Έιιελαο Τπνπξγφο εζηίαζε ζην 

ζηξαηεγηθφ ξφιν πνπ παίδεη ην θπζηθφ αέξην ζηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζε έλα πεξηβάιινλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ο Έιιελαο 

Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζηελ επηδίσμε ηεζζάξσλ θεληξηθψλ ζηφρσλ απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε, φζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην: (α) απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη ελίζρπζή ηεο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ θξάηνπο ζηα δίθηπα πςειήο θαη 

ρακειήο πίεζεο, (β) ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κέζα απφ κεγάια έξγα ππνδνκήο φπσο νη 

αγσγνί TAP, IGB θαη East Med, (γ) πξνψζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ 

νδψλ εθνδηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, έηζη ψζηε λα ζσξαθηζηεί πεξαηηέξσ ε ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα ηεο ρψξαο, θαη (δ) αλάδεημε ηεο Διιάδαο φρη κφλν σο δηακεηαθνκηζηηθνχ 

θφκβνπ, αιιά θαη σο πηζαλνχ παξαγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ, εάλ θαη εθφζνλ επνδσζνχλ νη 

έξεπλεο γηα πηζαλά θνηηάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην Ηφλην, θαζψο θαη απηέο 

πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο. χκθσλα κε ηνλ θ. ηαζάθε, «νη 

ηειεπηαίεο αλαθαιχςεηο θνηηαζκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην αλαδεηθλχνπλ ηελ 
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πεξηνρή ζε βαζηθφ πφιν δηαθνξνπνίεζεο εθνδηαζκνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ην θφξνπκ ζα πξνσζήζεη ην ζηξαηεγηθφ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

θξαηψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ».  

εκεηψλεηαη φηη νη Τπνπξγνί απνθάζηζαλ φηη ην Φφξνπκ ζα έρεη σο έδξα ην Κάηξν θαη 

ηφληζαλ φηη νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ παξάγεη ή θαηαλαιψλεη 

θπζηθφ αέξην ή απνηειεί ρψξα δηέιεπζεο, ηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζηφρνη είλαη 

ζχκθσλα κε ην Φφξνπκ, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη σο κέινο ζε απηφ αξγφηεξα, αθνχ 

νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ απφ ηηο ηδξπηηθέο ρψξεο. 

Αλαθνίλσζαλ επίζεο φηη ζην Φφξνπκ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη άιια θξάηε θαζψο 

θαη πεξηθεξεηαθνί ή δηεζλείο νξγαληζκνί σο παξαηεξεηέο, Ζ επφκελε ζπλάληεζε ηνπ 

Φφξνπκ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 

 

Δπίθεηηαη ε έλαξμε ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο Αηγύπηνπ κε ηζξαειηλό θπζηθό αέξην 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε ηελ επθαηξία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Φφξνπκ 

γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηελ παξνπζία 

ζην Κάηξν ηνπ Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. Steinitz θαη ζηηο δειψζεηο ηνπ, ζηηο 

14/1, ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε –εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ κελψλ- έλαξμε ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ αέξην, κε βάζε ηηο πεξζηλέο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan (ζπγθεθξηκέλα, ηεο 

ηζξαειηλήο Delek Drilling θαη ηεο ακεξηθαληθήο Noble Energy) θαη ηνπ αηγππηηαθνχ 

νκίινπ Dolphinus Holdings, πνπ αθνξνχλ εηζαγσγή αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι, αμίαο $15 

δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Steinitz, νη πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ 

αεξίνπ πνπ ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πνιχ έσο ην 

Ννέκβξην 2019, νπφηε ην θνίηαζκα Leviathan ζα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε δπλακηθφηεηα. 

Καηά ηνλ Ηζξαειηλφ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, νη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην 

ζα θζάλνπλ ην επίπεδν ησλ 7 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην 

ήκηζπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν ζα εμάγεηαη. Όπσο 

εμάιινπ ζεκείσζαλ νξηζκέλα δηεζλή νηθνλνκηθά κέζα, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ θ. Steinitz ζην πεξηζψξην ηνπ Φφξνπκ ηνπ Καΐξνπ, ε Αίγππηνο θαη ην Ηζξαήι 

εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λένπ, ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ηηο 

δχν ρψξεο, κε πνιχ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ ηνλ πθηζηάκελν παιαηφηεξν αγσγφ 

East Mediterranean Gas (EMG), ν νπνίνο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ 

παξνχζα θάζε. 

Καηά ηνλ εδψ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε παξνπζία ηνπ θ. Steinitz ζην Κάηξν αληαλαθιά ηελ 

απμεκέλε ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ην θπζηθφ αέξην ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

εκεηψλεηαη φηη επξφθεηην γηα ηελ πξψηε επίζθεςε Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο 

ζηελ Αίγππην, κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 2011.  

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε, κε απηήλ ηελ επθαηξία, θαη ζε επηθείκελε 

νξηζηηθνπνίεζε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ηζξαήι, Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Ηηαιίαο, 

πνπ ζα επηηξέςεη λα πξνρσξήζεη ην κεγάιν επελδπηηθφ project ηνπ αγσγνχ EastMed.  

 

Πξόζθιεζε Τπνπξγνύ Πεηξειαίνπ πξνο μέλνπο νκίινπο λα επελδύζνπλ ζηε Γπηηθή 

Έξεκν – εμαγγειία πεξί θαηάξγεζεο ησλ επηδνηήζεσλ ζηα θαύζηκα 

ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla απεχζπλε 

πξφζθιεζε ζηνπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο λα πξνβνχλ ζε πξφζζεηεο επελδχζεηο 

ζηε Γπηηθή Έξεκν, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζχληνκα ζα ππάξμνπλ λέεο αλαθαιχςεηο 

θνηηαζκάησλ ζηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, παξάγεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ παξάγεηαη 

εηεζίσο ζηε ρψξα.  

Παξάιιεια, ν θ. El-Molla δήισζε φηη ε Αίγππηνο πξφθεηηαη λα απαιείςεη ηηο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα, εληφο ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο μφδεςε θνλδχιηα χςνπο EGP22,5 δηζ. ($1,26 δηζ.) ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-επη. 2018), ελψ νη ζπλνιηθέο 
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δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ έθζαζαλ ην επίπεδν ησλ EGP45 δηζ. ($2,52 δηζ.) σο 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. Καηά ηνλ θ. El-Molla, ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα 

δαπαλήζεη ζπλνιηθά θνλδχιηα EGP89 δηζ. ($4,98 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) γηα 

επηδνηήζεηο θαπζίκσλ, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 (ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο). 

 

Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνύ ζθνπεύεη λα θαηαξγήζεη ην πξόγξακκα αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηδηώηεο παξαγσγνύο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο (“Feed-in- 

Tariff”) 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Ζιεθηξηζκνχ θαη ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ζθνπεχνπλ 

λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο απφ ην θξάηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηδηψηεο παξαγσγνχο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο (“Feed-in-Tariff” 

Program), θαη λα «αλνίμνπλ» ην δξφκν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα κπνξεί λα παξάγεη θαη λα 

δηαζέηεη ελέξγεηα απ’ επζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ηνπ ζρήκαηνο «αλεμάξηεησλ 

παξαγσγψλ ελέξγεηαο» (“independent power producer” – IPP). εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε 

ην σο άλσ ζρήκα, νη ηδησηηθνί ελεξγεηαθνί φκηινη δχλαληαη λα δηαζέηνπλ ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, θαηαβάιινληαο ζην θξάηνο ηέινο ρξήζεο ηνπ εζληθνχ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Ζιεθηξηζκνχ, ην θξάηνο δελ ζθέπηεηαη σζηφζν λα ππαλαρσξήζεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγνχληνο πξνγξάκκαηνο “Feed-in Tariff”, αιιά 

κάιινλ λα ζηξαθεί ζην άκεζν κέιινλ πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

θαη ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ζρήκαηνο ησλ «αλεμάξηεησλ 

παξαγσγψλ», κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα 

νδεγήζεη ζηε δηελέξγεηα πςειφηεξσλ επελδχζεσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζε 

θιάδνπο άκεζεο αλαπηπμηαθήο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

Ζ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ επηιέγεη ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία γηα 

δηαγσληζκό θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(EETC) ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηνλ ηλδηθφ ζπκβνπιεπηηθφ φκηιν Synergy, πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα εθπνλήζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έξγνπ θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, δπλακηθφηεηαο 200 MW. Ο φκηινο 

Synergy πξφθεηηαη επίζεο λα αζρνιεζεί –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο EETC- 

κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβάινπλ νη 

εηαηξείεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ν νπνίνο ζα πξνθεξπρζεί, θαζψο θαη κε 

ηελ επηινγή ησλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε ιίζηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

αλαιάβνπλ ην ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη 

αηγππηηαθνί φκηινη El Sewedy Electric, Orascom Construction, ν ακεξηθαληθφο First 

Solar, ν λνξβεγηθφο Scatec Solar, ν εκηξαηηλφο Masdar θαη νη ζανπδαξαβηθνί φκηινη 

ACWA Power θαη FAS Energy. 

 

Ζ Αίγππηνο ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ όκηιν Union Fenosa Gas πξνο δηεπζέηεζε 

δηαθνξάο θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πγξνπνίεζεο ηεο Γακηέηηεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Union Fenosa Gas, πνπ 

απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο (καδί κε ηελ ηηαιηθή ΔΝΗ) ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ θαηέρεη 

κεξίδην 80% ηνπ νκίινπ SEGAS, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ηεο Γακηέηηεο, πξνθεηκέλνπ ν σο άλσ ηζπαληθφο φκηινο λα 

απνζχξεη ηηο αμηψζεηο ηνπ γηα απνδεκίσζεηο χςνπο πεξίπνπ $2 δηζ. πνπ ηνπ έρεη 

επηδηθάζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ην δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο (ICSID). εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε ζπκθσλήζεη κε 

ηνπο μέλνπο εηαίξνπο ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο λα μαλαξρίζεη ζηαδηαθά ε ιεηηνπξγία 
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απηήο θαη ε εμαγσγή πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην θνίηαζκα 

Zohr εληφο ηνπ 2019, έπεηηα απφ αλαζηνιή ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ ελ ιφγσ κνλάδα απφ 

ηνλ Ηνχιην 2012.  

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ φκηιν SEGAS, πέξαλ ηεο θνηλνπξαμίαο Union Fenosa Gas θαη ΔΝΗ, 

κεηέρεη επίζεο θαηά κεξίδην 20% ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κέζσ ησλ εηαηξεηψλ αεξίνπ 

(EGAS) θαη πεηξειαίνπ (EGPC). Θπκίδνπκε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη απφ ην 

2014 ζε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Union Fenosa, ν νπνίνο είρε αμηψζεη 

απνδεκηψζεηο χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο κνλάδαο ηεο 

Γακηέηηεο κε θπζηθφ αέξην απφ ην θξάηνο. Πξφζθαηα, ην δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) επηδίθαζε απνδεκίσζε ηνπ ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο κε ην πνζφλ ησλ $2,01 δηζ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ. 

χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, θαίλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 

επηδηψθεη λα δνζεί ζην θξάηνο ε δπλαηφηεηα λα απνδεκηψζεη ηνλ ηζπαληθφ φκηιν απφ ηα 

έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ αθφηνπ μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο LNG ηεο 

Γακηέηηεο.  

 

Τπνγξαθή πξόζζεησλ ζπκθσληώλ Αηγύπηνπ-Ηνξδαλίαο γηα ην θπζηθό αέξην 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, σο απνηέιεζκα ηεο ζχληνκεο επίζθεςεο ηνπ 

Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηελ Ηνξδαλία (ζηηο 13/1), νη αξκφδηνη Τπνπξγνί 

Πεηξειαίνπ θαη Δλέξγεηαο ησλ δχν ρσξψλ ππέγξαςαλ πξφζζεηεο ζπκθσλίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηεο Ηνξδαλίαο κε αηγππηηαθφ θπζηθφ αέξην. Οη ππνγξαθείζεο 

ζπκθσλίεο θαιχπηνπλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ δχν 

ρσξψλ, ελψ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αηγππηηαθνχο πεηξειατθνχο νκίινπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα παξαγσγήο / παξάδνζεο θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ηεο Ηνξδαλίαο. 

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν πεηξειαίνπ έρεη ήδε 

απμήζεη ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Ηνξδαλία ζε πιεζίνλ ησλ 

100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο (θπξίσο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

γείηνλνο ρψξαο), κε πξννπηηθή λα ηηο απμήζεη πεξαηηέξσ, ζην επίπεδν ησλ 250 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο πξνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηνπ 2019.   

εκεηψλεηαη φηη ε Ηνξδαλία έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην λα ιακβάλεη, 

κέζσ αγσγνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεηξακαηηθή βάζε, πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ 

Αίγππην, ελψ νη δχν θπβεξλήζεηο βξίζθνληαλ έσο ηψξα ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξνθεηκέλνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 νη πνζφηεηεο αηγππηηαθνχ αεξίνπ πνπ δηνρεηεχνληαη 

ζηελ ηνξδαληθή αγνξά λα απμεζνχλ, ψζηε ζηαδηαθά λα θζάζνπλ λα θαιχπηνπλ ην έλα 

ηξίην ησλ αλαγθψλ απηήο. 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ηα $4,56 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ηνλ Οθηώβξην  

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), 

ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 30,2% ζε εηήζηα βάζε 

ηνλ Οθηψβξην 2018, αλεξρφκελν ζε $4,56 δηζ., έλαληη $3,5 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017. Οη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ θαηά 6,8% θαη έθζαζαλ 

ην επίπεδν ησλ $2,42 δηζ., έλαληη $2,27 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017, θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ησλ επηκέξνπο απμήζεσλ ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+5,8%), ιηπαζκάησλ 

(+4,5%) θαη πιαζηηθψλ ζε αξρηθέο κνξθέο (+21,4%). Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο 

απμήζεθαλ θαηά 21% ηνλ Οθηψβξην, θζάλνληαο ηα $6,98 δηζ., έλαληη $5,77 δηζ. ηνλ 

Οθηψβξην 2017, θπξίσο σο απνηέιεζκα επηκέξνπο απμήζεσλ ζηηο εηζαγσγέο 

απηνθηλήησλ (+104,4%), πξψησλ πιψλ γηα ηε ραιπβνπξγία (+1,7%) θαη ζηηαξηνχ 

(+16,1%). 

Θπκίδνπκε φηη ην επηέκβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο 

είρε κεησζεί θαηά 10,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3 δηζ., έλαληη $3,35 δηζ. ην 

επηέκβξην 2017.  

 

 



10 

 

Καηάξγεζε εμαγσγηθώλ δαζκώλ ζηα λσπά θαη θαηεςπγκέλα ςάξηα 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο θαηαξγνχληαη νη δαζκνί ζηηο 

εμαγσγέο αηγππηηαθψλ λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο 

ελφο έηνπο. Θπκίδνπκε φηη ηνλ Αχγνπζην 2018, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

είρε παξαηείλεη θαηά έλα έηνο (μεθηλψληαο απφ ηηο 25/8/2018) ηελ ηζρχ ησλ δαζκψλ ζηηο 

εμαγσγέο αηγππηηαθψλ ςαξηψλ, χςνπο EGP12.000 αλά ηφλν, πνπ είραλ αξρηθά επηβιεζεί 

ηελ άλνημε ηνπ 2017, πξνο δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πνζνηήησλ ςαξηψλ 

ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε πξνζηηέο ηηκέο γηα ην αηγππηηαθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ δαζκνί δελ αθνξνχζαλ ηηο εμαγσγέο αηγππηηαθψλ ςαξηψλ 

πξνο ηελ Δ.Δ., νχηε ηηο εμαγσγέο θαηεξγαζκέλσλ ςαξηψλ (θαπληζηψλ θαη 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ). Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε φηη, αληηζέησο, ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο παξέηεηλε θαηά έλα έηνο ηελ ηζρχ ησλ εμαγσγηθψλ δαζκψλ ζηηο 

πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο.  

 

Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 415.000 ηόλνπο ξσζηθνύ ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ε αηγππηηαθή 

Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην δχν ζρεηηθψλ δηεζλψλ 

δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 415.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε ζην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ θαη ζην πξψην δεθαήκεξν Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, νη ηηκέο αγνξάο ηνπ ξσζηθνχ ζηηαξηνχ ήηαλ εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εμαλέκηζε ησλ ειπίδσλ εμαγσγέσλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ΖΠΑ γηα 

άκεζε πξνκήζεηα ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο κε ζηηάξη. 

  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Δπίζθεςε Π/Θ θ. Madbouly ζηε Γεξκαλία: ν όκηινο Mercedes-Benz θαίλεηαη λα 

επηζηξέθεη ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζην Βεξνιίλν ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, επαθέο κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ γεξκαληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, επηθαινχκελα 

δειψζεηο πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz, ε κεγάιε ελ ιφγσ 

γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία πξνηίζεηαη ζχληνκα λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί 

παξαγσγηθά ζηελ Αίγππην, ελψ ζπκθσλήζεθε –ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο 

Madbouly- ε άκεζε απνζηνιή θιηκαθίνπ ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλήζεη ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. χκθσλα κάιηζηα κε ζρεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν γεξκαληθφο φκηινο πξνηίζεηαη 

λα επαλεθθηλήζεη ηε ζπλαξκνιφγεζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηε ρψξα, έπεηηα απφ 

δηαθνπή πεξίπνπ 5 εηψλ. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

έρεη ηελ ηειεπηαία δηεηία επηδνζεί ζε ζχληνλεο πξνζπάζεηεο λα επαλαθέξεη ηνλ φκηιν 

Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην, πξνζθέξνληάο ηνπ βηνκεραληθή γε ζηελ Οηθνλνκηθή 

Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ελψ ν γεξκαληθφο φκηινο ήδε απφ ην επηέκβξην ηνπ 2017 

έρεη θαη’ αξρήλ ζπκθσλήζεη λα επαλεθθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζπλαξκνιφγεζεο 

νρεκάησλ ζηε ρψξα.  

Θπκίδνπκε φηη ην 2014 ε Mercedes-Benz είρε κεηεγθαηαζηήζεη ηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ απφ ηελ Αίγππην ζηελ Αιγεξία, 

δηαηεξψληαο σζηφζν ζηελ Αίγππην ηελ παξαγσγή αληαιιαθηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 

ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηαλνπαξίνπ, πνιχ πξφζθαηα ε 

θπβεξλεηηθή επηηξνπή επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ πέηπρε λα δηεπζεηήζεη 

παιαηφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θαη κεγάινπ 

εγρψξηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz, χςνπο άλσ ησλ EGP700 εθαη. 

(πεξίπνπ €34,2 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά, ζχκθσλα πάληα 

κε ηα δεκνζηεχκαηα, αθνξνχζε ηελ ηεισλεηαθή απνηίκεζε ηεο αμίαο εηζαγφκελσλ 
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νρεκάησλ θαηά ηελ επνρή πνπ ν γεξκαληθφο φκηινο είρε απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλαξκνιφγεζεο ζηε ρψξα. 
Όπσο θαηέγξαςε επίζεο ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην 

Βεξνιίλν, ν Αηγχπηηνο Π/Θ παξαθνινχζεζε ηηο παξνπζηάζεηο ηξηψλ κεγάισλ γεξκαληθψλ 

νκίισλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηε δηαρείξηζε / δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηελ 

αλαθχθισζε ζθνππηδηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απφβιεηα, θαη 

ζπδήηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα επελδπηηθή είζνδφ 

ηνπο ζηε ρψξα. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Σξεηο επηρεηξεκαηηθνί όκηινη ηνπ εμσηεξηθνύ ππέβαιαλ πξνζθνξέο γηα ηηο γξακκέο 

«κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ θαη ηε λέα πξσηεύνπζα 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ηξεηο επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη, απφ ηελ Κίλα θαη ηε Μαιαηζία, έρνπλ ππνβάιεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηα αηγππηηαθά 

Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηε δεκηνπξγία δχν 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ ζα ζπλδένπλ ηα πεξίρσξα 

ηνπ Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Ζ πξψηε γξακκή, κήθνπο 52 ρικ., 

πξφθεηηαη λα ζπλδέεη ηε λέα πξσηεχνπζα κε ηα αλαηνιηθά πξνάζηηα θαη ην θέληξν ηνπ 

Καΐξνπ, ε δε δεχηεξε, κήθνπο 35 ρικ., ζα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ 

Καΐξνπ, ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή 6
th

 of October City κε ηελ Γθίδα. χκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ζηηο δχν γξακκέο «κνλήο ηξνρηάο» 

ζα απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 27 ζηδεξνδξνκηθνί ζπξκνί, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ πεξίπνπ 48.000 επηβάηεο αλά ψξα, αλά θαηεχζπλζε. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξψηεο θάζεο δεκηνπξγίαο ησλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλνιηθά 108 βαγφληα πνπ ζα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ 24.000 επηβάηεο αλά ψξα θαη αλά 

θαηεχζπλζε, κε ηαρχηεηεο πνπ ζα θζάλνπλ έσο ηα 80 ρικ. / ψξα. Όπσο αλέθεξαλ ηα 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηα έξγα ησλ δχν 

γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» ζα γίλεη γλσζηή ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο νη πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη ηξεηο φκηινη εμεηαζζνχλ απφ ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην. 

 

Εεκίεο ύςνπο $560 εθαη. πξαγκαηνπνίεζαλ νη αηγππηηαθνί ζηδεξόδξνκνη ην 2017/18 

χκθσλα κε πξφζθαηα αλαθνηλσζέληα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη δεκίεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 ε εηαηξεία πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο αηγππηηαθνχο ζηδεξνδξφκνπο (Egyptian National Railways Authority 

– ENR) αλήιζαλ ζε EGP10 δηζ. (πεξίπνπ $560 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Οη 

ελ ιφγσ δεκίεο απνηέιεζαλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο (2017/18) νη 16 δεκηνγφλεο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο (χςνπο EGP23 δηζ., κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ). εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ έρεη ζέζεη ζε 

πινπνίεζε πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ εγρψξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ, ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην 2022, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηηο ππνδνκέο, ηνπο 

ζηαζκνχο, ηηο γξακκέο, ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ηε ζήκαλζε ηνπ δηθηχνπ, φζν θαη ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ «ζηφιν» ηεο ρψξαο, πνπ εκθαλίδεηαη απαξραησκέλνο. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε EGP55 δηζ. (πεξίπνπ $3,1 δηζ. κε βάζε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), σζηφζν ε κέρξη ηψξα πξφνδνο πινπνίεζήο ηνπ είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε, φπσο έρεη πξφζθαηα παξαδερζεί ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, θ. 

Arafat. 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Αύμεζε ησλ εζόδσλ από ηνλ ηνπξηζκό ην 1
ν
 ηξίκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 

χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ-
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επηεκβξίνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα θαηά 45,5%, αλεξρφκελα ζε $3,93 δηζ., 

έλαληη $2,7 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. χκθσλα 

κε δειψζεηο ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, θαο Al-Mashat ην Ννέκβξην 2018, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ελλεάκελνπ ηνπ 2018 απμήζεθε θαηά 40% ζε εηήζηα βάζε, ζεκαηνδνηψληαο ηελ ηζρπξή 

αλάθακςε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ –πνπ είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 2017- 

έπεηηα απφ ηελ θάκςε ηνπο γηα αξθεηά ρξφληα, κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2016. 

 

Αμηόινγε εθηηκώκελε αλάθακςε ησλ ηνπξηζηηθώλ εηζξνώλ ην 2018 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηθαινχκελνο δηεζλείο πεγέο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ν αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ Αίγππην ηνπξηζηψλ θαηά ην 

ελδεθάκελν ηνπ παξειζφληνο έηνπο εθηηκάηαη φηη ππεξέβε ην επίπεδν ησλ 10,5 εθαη., 

έλαληη 8,3 εθαη. νιφθιεξν ην 2017, κε πξννπηηθή λα θζάζεη ηνπο 11,5 εθαη. ηνπξίζηεο σο 

ην ηέινο ηνπ 2018. Με βάζε αηγππηηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ν ηνπξηζκφο απνηέιεζε ηελ 

ηέηαξηε ζεκαληηθφηεξε πεγή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ νηθνλνκία ην 2018, πίζσ απφ 

ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ηηο κε πεηξειατθέο εμαγσγέο θαη ηα έζνδα απφ ηε 

Γηψξπγα νπέδ.     

 

Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter ηεο Korean Air πξνο ην Κάηξν 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 11/1 πξνζγεηψζεθε ζην δηεζλέο 

αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ ε πξψηε –έπεηηα απφ 7 ρξφληα απνπζίαο- πηήζε charter ηνπ 

αεξνκεηαθνξέα ηεο Ν. Κνξέαο, Korean Air, πξνεξρφκελε απφ ηε ενχι. Όπσο ζεκείσζε 

ν εγρψξηνο Σχπνο, ν θνξεαηηθφο αεξνκεηαθνξέαο πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη 6 

δνθηκαζηηθέο πηήζεηο charter ζηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2019, 

κε ζθνπφ ηελ πιήξε επαλέλαξμε ησλ ηαθηηθψλ ηνπ πηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην, θαηά ην 

ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θνξεαηηθήο Πξεζβείαο ζην Κάηξν, 

ν αξηζκφο ησλ Ννηηνθνξεαηψλ ηνπξηζηψλ πξνο Αίγππην ηελ επνρή πξηλ ην 2011 

αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 70.000 εηεζίσο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο απηφο πεξηνξίζηεθε 

αηζζεηά, αλεξρφκελνο ζε πεξίπνπ 15.000 ηνπξίζηεο ην έηνο 2017. 
 

 


