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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-16/12/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Πηώζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 15,65% ην Ννέκβξην 2018 

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

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Ννέκβξην 2018  ζεκαληηθή πηψζε έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ, 

ππνρσξψληαο ζην επίπεδν ηνπ 15,65% ζε εηήζηα βάζε. Σνλ Οθηψβξην, ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 17,67% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 15,97% ην επηέκβξην, 

14,24% ηνλ Αχγνπζην θαη 13,51% ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. Δμ άιινπ, ν δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Ννέκβξην πηψζε ζην επίπεδν ηνπ 7,94% ζε εηήζηα βάζε, 

έλαληη 8,86% ηνλ Οθηψβξην, 8,55% ην επηέκβξην, 8,83% ηνλ Αχγνπζην θαη 8,54% ηνλ 

Ηνχιην. χκθσλα κε εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, βαζηθή αηηία ηεο πηψζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην απνηέιεζε ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θξνχησλ, ησλ ιαραληθψλ 

θαη ησλ πνπιεξηθψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Απνηειέζκαηα ηνπ 3
νπ

 δηεζλνύο επελδπηηθνύ θόξνπκ “Africa 2018”  

Καηά ην δηήκεξν 8-9/12 έιαβαλ ρψξα ζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh ζην 

λφηην ηλά νη εξγαζίεο ηνπ θεηηλνχ 3
νπ

 δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 2018: 

Business for Africa & the World”, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη ηελ Κνηλή Αγνξά Υσξψλ Αλαηνιηθήο & 

Νφηηαο Αθξηθήο (COMESA), ηειψληαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al 

Sisi. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηηο εξγαζίεο ηνπ θεηηλνχ θφξνπκ 

παξαθνινχζεζαλ πάλσ απφ 3.000 εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ, επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη 

νξγαληζκψλ απφ ην ρψξν ηεο Αθξηθήο, απφ ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη απφ άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη πεξίπνπ 41 πξσζππνπξγνί θαη άιινη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη 

απφ ρψξεο κέιε ηεο COMESA. 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, ζηε δηάξθεηα ηεο 

νκηιίαο ηνπ θαηά ην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θφξνπκ, αλαθέξζεθε ζηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο λέσλ επελδχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ηνλίδνληαο 

ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Αθξηθή. Ο 

θ. Al Sisi αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηακείνπ εγγπήζεσλ επελδπηηθψλ 

θηλδχλσλ ζηελ Αθξηθή, κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε Αηγππηίσλ -θαη γεληθφηεξα- 

Αθξηθαλψλ επελδπηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαπηπμηαθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπο ζε αθξηθαληθέο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο 

Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ 

αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν αλέξρεηαη ζε $10,2 δηζ., ελψ, φπσο 

αλέθεξε ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζηε δηάξθεηα ηεο σο άλσ εθδήισζεο, ην χςνο ησλ 

αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζε αθξηθαληθέο ρψξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε $1,2 

δηζ.  

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο έθαλε επίζεο κλεία ζηε δεκηνπξγία πξφζζεηνπ εηδηθνχ ηακείνπ, 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ Αθξηθή. Πεξαηηέξσ, εζηίαζε ζηελ αλάγθε επίζπεπζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ –ελ 

εμειίμεη- αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία άμνλα πνιπηξνπηθψλ 

(“multimodal”) κεηαθνξψλ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ην Κάηξν κε ην Κέηπ 

Σάνπλ ηεο Ν. Αθξηθήο, κε ηε ζηήξημε αξθεηψλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Σέινο, ν θ. Al Sisi αλαθέξζεθε ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ –ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν- γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ησλ λενθπψλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 

ζρεδηαζκνχ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθνχ.   

χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζηηο 9/12, δεχηεξε εκέξα ηνπ “Africa 

Forum”, ε Αίγππηνο ππέγξαςε κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπκθσλία γηα ηελ πινπνίεζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο $1 δηζ. κε ζηφρνπο ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, ηε βειηίσζε ηνπ κνληέινπ δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ. Σν λέν 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα αλακέλεηαη λα θεθαιαηνπνηήζεη επί ησλ απνηειεζκάησλ 

ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηήζησλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

πξνο ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ χςνπο $3,15 δηζ., πνπ εθηακηεχζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2015-

2017, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο.  

Δπηπιένλ, ζηηο 9/12 ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη 

Δπξσπατθήο ηξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε πεξηνρέο ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ, δηα ηεο παξνρήο 

ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €229 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα €214 

εθαη. αθνξνχλ ην έξγν απνθαηάζηαζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ αγσγνχ Kitchener (ε 

ζρεηηθή ζπκθσλία είρε ππνγξαθεί πξν δηκήλνπ) θαη €15 εθαη. ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

δηθηχσλ θνηλσθειψλ ππνδνκψλ ζηηο πεξηθέξεηεο Αιεμάλδξεηαο, Πνξη αΐλη, Γθίδα, 

Assiut, Menofia θαη Sharqiya. Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε 

αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) ππέγξαςε 

δχν ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΣΔπ, γηα παξνρή δαλείνπ €45 εθαη. θαη επηρνξήγεζεο €15 εθαη. 

κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

θνηλσθειψλ ππνδνκψλ ζε πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΣΔπ 

θ. Hoyer, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην απφ 

ην έηνο 2012 αλέξρεηαη ζε €5 δηζ.  

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε δχν ζπκθσλίεο κε ην 

θνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED) γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαηαζθεπήο ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο ζε πεξηνρέο ηνπ Γέιηα 

Νείινπ, θαζψο θαη ηεζζάξσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην Νφηην ηλά, κε θνλδχιηα 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP2,28 δηζ.   

Πεξαηηέξσ, ζην πεξηζψξην ηνπ θεηηλνχ αθξηθαληθνχ επελδπηηθνχ θφξνπκ, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ηελ Δ.Δ. δχν ζπκθσλίεο αλαπηπμηαθήο επηρνξήγεζεο κε 

θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο €55,8 εθαη., έξγσλ ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, θνηλνηηθά 

θνλδχιηα χςνπο €45,8 εθαη. πξφθεηηαη λα δηνρεηεπζνχλ ζε έξγα βειηίσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηηο πεξηθέξεηεο Kafr El Sheikh, 

Gharbeya θαη Dakahlia, ελψ θνλδχιηα €10 εθαη. ζα δηνρεηεπζνχλ ζε έξγα αλάπηπμεο 

αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ππνγξαθή κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ θξαηηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ Telecom Egypt θαη ηνπ 

δηεζλνχο ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ κε έδξα ην Μαπξίθην θαη παξνπζία ζε νιφθιεξε 

ηελ Αθξηθή Liquid Telecom, επελδπηηθήο αμίαο $400 εθαη., θαζψο θαη ζε ππνγξαθή 

ηεζζάξσλ ζπκθσληψλ απφ ηελ Αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζε ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη 

αΐλη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ ππέγξαςε επίζεο ζπκθσλίεο 

γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε εθηάζεσλ 10 ηεηξ. ρικ. ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna απφ ηνλ 

εγρψξην φκηιν Elsewedy Electric (αμίαο EGP10 δηζ.), θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ρψξσλ απνζήθεπζεο πεηξνρεκηθψλ ζε έθηαζε 11.442 ηεηξ. κέηξσλ ζην Γπηηθφ Πνξη 

αΐλη. 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ζην πεξηζψξην ηνπ θφξνπκ “Africa 2018”, ν 

αηγππηηαθφο φκηινο Carbon Holdings εμαζθάιηζε πξφζζεηα ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα 

χςνπο $1,25 δηζ., απφ ηελ εδξεχνπζα ζην Λάγθνο ηεο Νηγεξίαο African Finance 

Corporation (AFC), κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ γηγαληηαίνπ πεηξνρεκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals, ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna, ζην νπέδ. Καηά 

ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Carbon Holdings, θ. El-Baz, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ έρεη κέρξη ηψξα εμαζθαιίζεη ν φκηινο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ σο άλσ 
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πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζε $5,4 δηζ., θπξίσο απφ ΖΠΑ, Βξεηαλία, Κίλα 

θαη Γεξκαλία, έλαληη ζπλνιηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο ηάμεσο ησλ $10,9 δηζ.     

χκθσλα κε ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζπλνιηθά θαηά ην 

δηήκεξν πνπ δηήξθεζε ην δηεζλέο επελδπηηθφ θφξνπκ “Africa 2018” ππνγξάθεθαλ 30 

δηεζλείο ζπκθσλίεο ζηνπο ηνκείο επελδχζεσλ, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξεκαηνδφηεζεο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο πξνο αλάπηπμε 

ππνδνκψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $3,5 δηζ. Δμ απηψλ, νη 19 ππνγξάθεθαλ ηελ πξψηε θαη νη 

ππφινηπεο 11 ηε δεχηεξε εκέξα ηνπ θφξνπκ. 

 

πκθσλία ηηαιηθήο αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνλ αηγππηηαθό ηδησηηθό 

ηνκέα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Ηηαιφο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Cantini, ππέγξαςαλ 

ζηηο 8/12 ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή απφ ηελ Ηηαιία αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

χςνπο €45 εθαη. κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο, κέζσ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζε κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ζπκθσλία ππεγξάθε ζην πεξηζψξην ηνπ δηεζλνχο 

επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 2018”. εκεηψλεηαη φηη ε Ηηαιία απνηειεί ζεκαληηθφ 

ρνξεγφ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Αίγππην, ηφζν δηκεξψο, φζν θαη ζην πιαίζην 

ηεο Δ.Δ., ελψ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξνβάιιεηαη –ηνπιάρηζηνλ απφ ηα εγρψξηα κέζα 

ελεκέξσζεο- φηη πξαγκαηνπνηείηαη «επαλαπξνζέγγηζε» ησλ δχν ρσξψλ, έπεηηα απφ 

πεξίνδν πξφζθαηξεο ςχρξαλζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο εμαηηίαο ππφζεζεο –απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2016- δνινθνλίαο Ηηαινχ θνηηεηή ζηελ Αίγππην.   

 

Ζ αηγππηηαθή εγεζία εθθξάδεηαη ππέξ ηεο αθξηθαληθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 2018”, αιιά θαη θαηά ηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Κάηξν ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ 

Δκπνξίνπ θαη ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκάδσλ ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ησλ 

ρσξψλ ηεο Αθξηθήο (AfCFTA), ε αηγππηηαθή πνιηηηθή εγεζία εμέθξαζε ηελ πξνζδνθία 

φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, έηνπο θαηά ην νπνίν ε Αίγππηνο ζα έρεη ηελ πξνεδξία ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θχξσζεο ηεο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα ηεζεί ζε ηζρχ (πξνο ηνχην, ρξεηάδεηαη λα ηελ έρνπλ 

θπξψζεη ζπλνιηθά 22 ρψξεο). Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ε Αίγππηνο βξίζθεηαη θνληά ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε 

νπνία ππνβιήζεθε πνιχ πξφζθαηα γηα ςήθηζε ζην θνηλνβνχιην. εκεηψλεηαη φηη ην 

Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο αθξηθαληθψλ θξαηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ρνπάληα, Κηγθάιη, ππεγξάθε απφ 44 θξάηε 

κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζπκθσλία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο (“African Continental Free-

Trade Area” – AfCFTA). Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ηψξα έρεη 

ππνγξαθεί ζπλνιηθά απφ 49 αθξηθαληθά θξάηε, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη εληαία 

αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 1,2 δηζ. αλζξψπσλ θαη 

ζπλδπαζκέλνπ ΑΔΠ χςνπο άλσ ησλ $3,4 ηξηζ., κε ειεχζεξε θπθινθνξία επηρεηξεκαηηψλ 

θαη επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη εγθαζίδξπζε ηεισλεηαθήο έλσζεο.  

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο είρε 

ζπλάληεζε κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο COMESA, θα Kapwepwe, θαηά ηελ νπνία 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηηο δχν πιεπξέο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ψζηε λα πξνσζεζεί ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ. Ο Πξφεδξνο Al Sisi 

θαηά ηε ζπλάληεζε αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζε έλαλ εθ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο 

αηγππηηαθήο πξνεδξίαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ην 2019, εθείλνλ ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

δεκηνπξγίαο κεγάισλ ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Απφ πιεπξάο ηεο, ε Γεληθή 

Γξακκαηέαο ηεο COMESA, αλαγλψξηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ζηήξημε ηεο 
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αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Αθξηθή, ελψ εμήξε ην ξφιν ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνψζεζε ησλ επελδπηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ Αθξηθήο, Αζίαο θαη Δπξψπεο.    

 

πλεξγαζία Αηγύπηνπ – Δ.Δ. 

ηηο 10/12, ε Δπξ. Δπηηξνπή δεκνζίεπζε έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο επξσ-

αηγππηηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ελέξγεηαο, κεηαλάζηεπζεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαζψο θαη ζε ζεηξά πεξηθεξεηαθψλ ζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ 2017 – Μαΐνπ 

2018. Ζ έθζεζε ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, ε νπνία πξνβιήζεθε εθηελψο απφ ηνλ εδψ 

αξαβφθσλν Σχπν, εμήξε ηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ην 2017 ζην 

πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο (“Partnership Priorities”) θαη ηνπ 

θνηλνχ πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην (“Single 

Support Framework”), γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020. Σν πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο 

κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε δηεχζπλζε https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/55129/node/55129_en. 

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δ.Δ. εθθίλεζε πξσηνβνπιία 

ππνζηήξημεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ κε θνλδχιη €950.000, δηα ηεο επηρνξήγεζεο 

πξνγξάκκαηνο 18κελεο δηάξθεηαο ηνπ Engineering Export Council ηεο Αηγχπηνπ, κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη εγρψξηεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο λα «ρηίζνπλ» κία παξαγσγηθή 

βάζε εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα, ην 

ελ ιφγσ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο αθ’ ελφο λα 

κεγεζχλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα θαη αθ’ εηέξνπ λα ζηξέςνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο ζε θαηλνηφκα πξντφληα, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ.  

 

ε $675 δηζ. εθηηκά ε ΠΣ ηηο αλάγθεο ηεο Αηγύπηνπ ζε επελδύζεηο γηα ππνδνκέο 

χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηηο 11/12, νη αλάγθεο ηεο 

Αηγχπηνπ ζε επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ εθηηκψληαη ζε $675 δηζ., ήηνη 

πεξίπνπ $33,75 δηζ. ζε εηήζηα βάζε. Έκθαζε ζηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, πδξνδφηεζεο θαη 

απνρέηεπζεο, θαζψο επίζεο θαη γεσξγίαο. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη 

πεξηνξηζκέλεο δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο δελ ζα επηηξέςνπλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ σο άλσ επελδχζεσλ εμ νινθιήξνπ απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, αιιά αληηζέησο, ζα απαηηεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ «θελφ» ηεο ηάμεσο ησλ $ 230 

δηζ. Οιφθιεξε ε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, πνπ θέξεη ηίηιν “Egypt: Enabling 

Private Investment and Commercial Financing in Infrastructure”, βξίζθεηαη δηαζέζηκε 

ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-

PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf       

 

Ο πιεζπζκόο ηεο Αηγύπηνπ μεπέξαζε ηα 98 εθαηνκκύξηα 

χκθσλα κε πξφζθαηεο επίζεκεο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ 

πιεζπζκνχ, ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ππεξέβε ηνπο 98 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, 

απμαλφκελνο θαηά πεξίπνπ 2,56 εθαη. εηεζίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηα ίδηα 

ζηνηρεία, ην πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο έρεη απμεζεί απφ ην επίπεδν ηνπ 22% ην 2008 ζην 

28% ην 2015, μεπεξλψληαο κάιηζηα ην 50% ζηηο πεξηθέξεηεο Minya, Assiut, Sohag θαη 

Qena. Σν πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη ζε 26% ην 2018, θαη ζην 

31% φζνλ αθνξά ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε 

ζρνιηθή θνίηεζε ην 2017 εθηηκάην ζε 6 εθαηνκκχξηα, ελψ ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ δελ 

εγγξάθεθαλ πνηέ ζε θάπνην ζρνιείν αλεξρφηαλ ζε 23 εθαηνκκχξηα. Σα ίδηα ζηνηρεία 

θαηαδεηθλχνπλ φηη πνζνζηφ 3% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5 έσο 11 εηψλ εξγάδνληαη ζηελ 

Αίγππην.    

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55129/node/55129_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55129/node/55129_en
http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf
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Θεηηθή έθζεζε νίθνπ αμηνιόγεζεο Fitch γηα ην αηγππηηαθό δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, 

εθηηκάηαη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ζα πεξηνξηζηεί απφ ην επίπεδν 

ηνπ 9,4%-9,8% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 ζην 7,8% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 

2018/19 θαη ζην 6,4% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ηζρπξή κεγέζπλζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ, 

ζχκθσλα κε ηε Fitch, πςειφηεξα θνξνινγηθά έζνδα, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη ζα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα θξαηηθά έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηεο εμφξπμεο θαη παξαγσγήο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα κεησζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ θαη 

ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε Fitch, ε Αίγππηνο ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαηά ηα ακέζσο πξνζερή ρξφληα, βαζηθά 

εμαηηίαο ησλ πςειψλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. 

 

Ζ Αηγύπηηα Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο ζηε Γηάζθεςε ησλ ΖΔ γηα ην Κιίκα 

Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαο Fouad, σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο, ζηελ 24
ε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Καηνβίηζε ηεο Πνισλίαο θαη νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 14/12. Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, ζηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο νκηιίαο ηεο ζηε Γηάζθεςε, ε Αηγχπηηα 

Τπνπξγφο ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο δεζκεχζεσλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα 

κέξε, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο, κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ βιάβεο νχηε 

ζηηο αλαπηπγκέλεο, αιιά νχηε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ θα Fouad ηφληζε 

παξάιιεια φηη, ελψ ε Αθξηθή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ξππαληέο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ελ ηνχηνηο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο ζηγφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε απφ απφςεσο «ππνδνρήο» εθπνκπψλ ξχπσλ.  

Ζ θα Fouad  αλέιαβε πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ κε αθξηθαληθέο, αξαβηθέο θαη άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο αθ’ ελφο ηε δηακφξθσζε θνηλψλ 

πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αθ’ εηέξνπ ηε 

δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζην 

πιαίζην ηεο πξνπέξζηλεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε 

ζηελ επηινγή απφ ηελ πξνεδξία ηεο Γηάζθεςεο, ηεο Αηγχπηνπ, καδί κε ηε Γεξκαλία, 

πξνθεηκέλνπ λα εγεζνχλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά ζεσξεί –ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα θαη ηηο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ θαο Fouad- ηελ ελ ιφγσ εθινγή ηεο 

ρψξαο, σο απφξξνηα ηεο επηηπρεκέλεο πξνεδξίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξφζθαηε 14
ε
 

παγθφζκηα δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα (CBD 

COP14), πνπ έιαβε ρψξα ζην αηγππηηαθφ ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh.   
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ πξόθεηηαη λα εθδώζεη λνκίζκαηα από πιαζηηθό 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) ζηηο αξρέο 

Γεθεκβξίνπ, έσο ην έηνο 2020 αλακέλεηαη ε έθδνζε λνκηζκάησλ απφ πιαζηηθή χιε, 

αξρηθά ησλ 5 θαη ησλ 10 ιηξψλ, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθφηεξα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. Ζ ελ 

ιφγσ έθδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ 

καδηθήο θζνξάο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αηγππηηαθή 

νηθνλνκία. εκεηψλεηαη φηη ην ηξέρνλ πνζνζηφ ησλ θζαξκέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ. Σαπηφρξνλα, 

φπσο εθηηκνχλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ε εηζαγσγή λνκηζκάησλ απφ πιαζηηθφ 

αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη θαη ην θαηλφκελν ηεο θπθινθνξίαο πιαζηψλ ραξηνλνκηζκάησλ.  
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Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 10/12 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

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

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

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

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,23 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο 

δεθηέο πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1,1 δηζ. Σν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,73% θαη 

3,75%, έλαληη επηηνθίνπ 3,68-3,70% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ 

γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ε ζπλνιηθή ζσξεπηηθή αμία ησλ ζε ηζρχ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018 αλέξρεηαη ζε $20,57 δηζ. Όπσο 

αλαθέξεη ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο δηαηέζεθαλ κε επηηπρία ζηηο δηεζλείο αγνξέο δχν θαηεγνξίεο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, ε πξψηε νθηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο $860 εθαη. κε κέζε απφδνζε 7,125%, ε 

δε δεχηεξε δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο $1,71 δηζ., κε κέζε απφδνζε 7,625%. 

 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Βξεηαλία 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ, αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ πεξίπνπ 

50 εηαηξείεο, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην βξεηαλν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ 

ζχλδεζκν (British Egyptian Business Association – BEBA), επηζθέθζεθε ηε Βξεηαλία, 

κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε λέσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε 

βξεηαληθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο πγείαο 

θαη εθπαίδεπζεο. Σεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο εγήζεθαλ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θ. 

Maait, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη Τγείαο θα Zayed. Ζ 

αηγππηηαθή απνζηνιή μεθίλεζε ηελ επίζθεςή ηεο ζηε Βξεηαλία απφ ην Μάληζεζηεξ κε 

ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα επηζθέθζεθε ην Λίβεξπνπι κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

θπξίσο ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ, θαηαιήγνληαο ζην Λνλδίλν, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνβνιή 

ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ.    

 

Δκπνξηθή έθζεζε “Inter-African Trade Fair” ζην Κάηξν 

Καηά ην δηάζηεκα 11 έσο 17 Γεθεκβξίνπ θηινμελείηαη ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν 

Καΐξνπ ε πξψηε δηεζλήο «παλαθξηθαληθή» εκπνξηθή έθζεζε (IATF 2018), ηελ νπνία 

δηνξγάλσζε ε εδξεχνπζα ζην Κάηξν δηεζλήο ηξάπεδα Africa Export-Import Bank 

(Afreximbank), ζε ζπλεξγαζία αθ’ ελφο κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε θαη αθ’ εηέξνπ κε 

ηελ αηγππηηαθή ππεξεζία πξνψζεζεο εμαγσγψλ (Export Development Authority – EDA). 

Σα εγθαίληα ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 1.055 επηρεηξήζεηο απφ 

νιφθιεξε ηελ Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίπνπ 300 αηγππηηαθψλ, θήξπμε ν 

Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly. χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε IATF 

2018 πξνζθέξεη ζε εθζέηεο θαη επηρεηξήζεηο απφ ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν κνλαδηθή 

επθαηξία λα εθζέζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, λα ζπλαληήζνπλ θαη 

αληαιιάμνπλ πιεξνθφξεζε κε επηρεηξεκαηίεο απφ άιιεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ. 

 

Ζ αηγππηηαθή εγεζία ζπλαληάηαη κε εθπξνζώπνπο κεγάισλ δηεζλώλ επελδπηηθώλ 

νκίισλ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ππφ ηε 

δηνξγάλσζε ηεο αηγππηηαθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG Hermes, 27 εθπξφζσπνη απφ 22 

δηεζλνχο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη επελδπηηθά ηακεία, 

κε ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ χςνπο $5,5 ηξηζ., πξαγκαηνπνίεζαλ 
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δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi, θαζψο θαη θνξπθαία ζηειέρε ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο; 

πλεξγαζίαο θα Nasr, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ην δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο θ. Amer θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ θ. Farid, κε ζθνπφ 

ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε ρψξα.     

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

ύληνκα ε εθθίλεζε ηεο δεύηεξεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 

πξσηεύνπζαο 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα 

θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban 

Development – ACUD), ζε ζχληνκν δηάζηεκα πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο πφιεο, ζε ζπλέρεηα επηηπρνχο ελ 

ζέκαηη πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο. Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν 

εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο ACUD, κέρξη ζήκεξα έρεη δηαηεζεί πξνο αλάπηπμε πνζνζηφ 70% 

ηεο γεο ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο λέαο πξσηεχνπζαο, ε νπνία 

εθηείλεηαη ζε επηθάλεηα 40.000 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηε 

δηνίθεζε ηεο ACUD, ηα έξγα αλάπηπμεο ηεο πξψηεο θάζεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο 

πξσηεχνπζαο αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην ηέινο ηνπ 2020, νπφηε ε πφιε ζα 

είλαη έηνηκε λα θηινμελήζεη πεξίπνπ 1,5 εθαη. αλζξψπνπο. Καηά ηελ ACUD, σο ην ηέινο 

ηνπ 2020 ζα έρνπλ κεηαθνκίζεη ζηε λέα πξσηεχνπζα 34 ππνπξγεία θαη πεξίπνπ 50.000 

ππάιιεινη, θαζψο επίζεο ηα θηίξηα θαη νη ππεξεζίεο ηεο Πξνεδξίαο θαη ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ.   

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο φηη ε ACUD ππέγξαςε πνιχ 

πξφζθαηα ζχκβαζε κε ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο 

αλάπηπμεο δηθηχνπ θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, επελδπηηθήο 

αμίαο EGP2,5 δηζ., απφ ηνλ φκηιν Egyptian Company for Energy and Cooling Projects 

(Gascool), ζε ζπλεξγαζία κε κηθξφηεξνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο.   

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ACUD ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο –

κέζσ ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA)- φζν θαη νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. 

Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, επίθεηηαη εμάιινπ επίζθεςε αληηπξνζσπείαο 

γαιιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα έξγα θαηαζθεπήο 

ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο θαη ζχλδεζεο κε γξακκή «κνλήο ηξνρηάο» 

(“monorail”) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, ελψ πξνεγήζεθε πξφζθαηε επίζθεςε 

εθπξνζψπσλ ακεξηθαληθψλ νκίισλ, νη νπνίνη εθδήισζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο λέαο πξσηεχνπζαο.  

 

ύκβαζε αμίαο $2,9 δηζ. γηα θνηλνπξαμία ησλ αηγππηηαθώλ νκίισλ Arab 

Contractors θαη Elsewedy Electric ζηελ Σαλδαλία 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 12/12 ππεγξάθε ζχκβαζε αλάζεζεο 

ζε θνηλνπξαμία ησλ κεγάισλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Arab Contractors (θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα φισλ ησλ θιάδσλ) θαη Elsewedy Electric (θαηαζθεπέο ελεξγεηαθψλ έξγσλ), ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο θαη ζηαζκνχ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πνηακφ Rufiji ζηελ Σαλδαλία, κε ηελ επσλπκία “Stiegler 

Gorge Dam”. Ζ αμία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα, ζε $2,9 δηζ., ελψ ε αλάζεζε θεξδήζεθε απφ ηνπο αηγππηηαθνχο νκίινπο 

ζην πιαίζην δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ παξειζφληα Οθηψβξην, ζηνλ 

νπνίν ζπκκεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, ηζρπξνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη απφ ηελ Ηλδία θαη ηελ 

Σνπξθία. Σν ελ ιφγσ κεγάιν πδξνειεθηξηθφ θξάγκα θαη ε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

–πνπ ε θπβέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960- 

εθηηκάηαη πσο ζα δηαζέηνπλ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 2,1 GW. Σα θαηαζθεπαζηηθά 
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έξγα εθηηκάηαη πσο ζα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα κέζα ηνπ 2021, ελψ ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Απξίιην ηνπ 2022. Ο φκηινο Arab Contractors κεηέρεη ζην ελ 

ιφγσ επελδπηηθφ project κε κεξίδην 55%, ελψ ν φκηινο Elsewedy Electric κε κεξίδην 

45%. Σα έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο, ελψ, φπσο αλέθεξε 

ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Elsewedy έρεη επίζεο εμαζθαιίζεη δαλεηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο $500 εθαη. απφ ηελ εδξεχνπζα ζην Κάηξν African Export-Import 

Bank (Afreximbank), ηφζν γηα ην σο άλσ, φζν θαη γηα άιια έξγα πνπ πινπνηεί ζε 

αθξηθαληθέο ρψξεο. Σελ ηειεηή ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο παξαθνινχζεζε ν Αηγχπηηνο 

Π/Θ θ. Madbouly, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ Σαλδαλία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Απμάλνληαη νη εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ζην Idku 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) αλαθνίλσζε φηη απμήζεθαλ νη πνζφηεηεο ηνπ εμαγφκελνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηεο Royal Dutch Shell ζηελ πεξηνρή 

Idku, ζε πεξίπνπ 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 300 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο θαηά ην 

δηάζηεκα Ηνπιίνπ-Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, 

νιφθιεξε ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα Burullus θαη Rashid 

δηνρεηεχεηαη ηψξα πξνο εμαγσγή ζηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku. Όπσο ζεκείσζαλ ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν κεγάινο πεηξειατθφο φκηινο Shell ζπκθψλεζε κε ην αηγππηηαθφ 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ηελ αχμεζε ησλ εμαγφκελσλ πνζνηήησλ απφ ηε κνλάδα ζην Idku, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θάζεο “9B” ηνπ ππεξάθηηνπ 

θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή Burullus ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο ρψξαο. 

εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Shell είρε δηαθφςεη επί δηεηία ηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο 

θνηηαζκάησλ ζηελ Αίγππην θαζψο θαη εμαγσγήο αεξίνπ απφ ηε κνλάδα ηνπ Idku, σο 

αληίδξαζε ζηηο πςειέο εθθξεκείο νθεηιέο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο απηφλ. 

 

Ο βξεηαληθόο όκηινο BP αγνξάδεη κεξίδην 25% από ην θνίηαζκα Noor 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα πνπ βαζίζηεθαλ ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ENI, ν βξεηαληθφο πνιπεζληθφο πεηξειατθφο φκηινο British 

Petroleum (BP) αγφξαζε κεξίδην 25% ζην θνίηαζκα Noor ζηα αλνηθηά βνξείσο ηνπ ηλά. 

Σν ελ ιφγσ θνίηαζκα βξίζθεηαη ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο Shorouk ζηε Μεζφγεην, 

γεηηνληθά ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 50 ρικ. απφ ηηο αθηέο 

ηνπ Βνξείνπ ηλά.  

Σαπηφρξνλα, ν θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν ε ENI έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθρσξήζεη κεξίδην 20% ηνπ θνηηάζκαηνο Noor ζηνλ εκηξαηηλφ 

φκηιν Mubadala Petroleum Company - ζπγαηξηθφ ηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ ηνπ 

Abu Dhabi, Mubadala Investment Company- ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ 

δχν πιεπξψλ, πνπ ππεγξάθε ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην.  

χκθσλα κε ηνλ φκηιν ENI, «νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο εκπίπηνπλ ζην πιαίζην κίαο 

γεληθφηεξεο επζπγξάκκηζεο κε ηελ BP ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ελδπλακψλνπλ 

πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία ηεο ENI κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala ζηελ Αίγππην». Με 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε ENI δηαζέηεη κεξίδην 40% ηνπ θνηηάζκαηνο Nour, 

αθνινπζνχκελε απφ ηνπο νκίινπο BP θαη Mubadala Petroleum πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα 

25% θαη 20% αληίζηνηρα, ελψ κεξίδην 15% θαηέρεη ν αηγππηηαθφο φκηινο Tharwa 

Petroleum. 

  

ηηο αξρέο ηνπ 2019 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πξώηε θάζε ηεο ειεθηξηθήο ζύλδεζεο 

κε ην νπδάλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, εληφο ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ 2019 αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – νπδάλ, εθηηκψκελνπ θφζηνπο $60-70 εθαη. Καηά ηνλ θ. 

Shaker, κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο, νη δχν ρψξεο ζα αληαιιάζζνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο 200 έσο 300 MW, ελψ αθνχ νινθιεξσζεί θαη ε δεχηεξε 
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θάζε ηνπ έξγνπ, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 φπσο πξνζδνθάηαη, ε ηζρχο ηεο 

αληαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αλέβεη ζε έσο 600 MW. 

Όπσο δήισζε επίζεο ν θ. Shaker, ην κεγάιν έξγν δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ 

Αηγχπηνπ – . Αξαβίαο, πξνυπνινγηζκνχ $1,6 δηζ. θαη κεηαθνξηθήο δπλακηθφηεηαο 

ηζρχνο 3.000 MW, ζα θαηαζηεί κεξηθψο ιεηηνπξγηθφ ην επηέκβξην 2021. Καηά ηνλ θ. 

Shaker, νη δηαγσληζκνί ηνπ έξγνπ εμειίζζνληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ πιένλ ξπζκφ, σζηφζν 

εθθξεκνχλ αθφκε νη ζρεηηθέο αλαζέζεηο.  

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Ζ αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνύ ελαληίνλ ηεο Apple 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ 

(Egyptian Competition Authority) ζηξάθεθε πνιχ πξφζθαηα ελαληίνλ ηνπ κεγάινπ 

ακεξηθαληθνχ νκίινπ Apple, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη θαηαζηξαηεγεί ηνπο φξνπο ζεκηηνχ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή Αξρή ηζρπξίδεηαη φηη ε Apple εκπνδίδεη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο 

δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Β. Αθξηθήο & Μ. 

Αλαηνιήο απφ ην λα πσινχλ θηλεηέο ζπζθεπέο Apple ζε δηαλνκείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο Αηγχπηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ηερλεηή δηφγθσζε ησλ ηηκψλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, βιάπηνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ Αηγππηίσλ θαηαλαισηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηξέθεηαη γηα δεχηεξε θνξά ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά κεγάισλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

δεδνκέλνπ φηη λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο είρε αλαγγείιεη ηελ πιήξε 

αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ζπγρψλεπζεο ησλ δχν κεγάισλ δηεζλψλ δηθηχσλ ηδησηηθήο 

κεηαθνξάο επηβαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, Uber θαη Careem.    

 

Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 180.000 ηόλνπο ξσζηθνύ θαη ξνπκαληθνύ ζίηνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Γεληθή 

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

ζπλνιηθή πνζφηεηα 180.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε κεηαμχ 1 θαη 10 

Φεβξνπαξίνπ 2019. Ζ GASC πξνκεζεχηεθε 60.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ ηε Ρνπκαλία, 

θαζψο θαη 120.000 ηφλνπο απφ ηε Ρσζία. Ζ ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή πξνήιζε απφ 

ηε Ρνπκαλία θαη ήηαλ ζηα $241,26 αλά ηφλν. 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Αλακόξθσζε ηεο αηγππηηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ θιάδν εμνξύμεσλ 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν ζε θάζε αλακφξθσζεο 

ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο εμνξχμεηο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ θαηάιιειν λα πξνζειθχζεη λέεο επελδχζεηο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ν ελ ιφγσ 

αηγππηηαθφο θιάδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε έρεη απνζηείιεη –πξν κεξηθψλ 

εβδνκάδσλ- ζην θνηλνβνχιην, θείκελν κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα 

ηηο εμνξχμεηο, ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην έηνο 2014, ζε αληηθαηάζηαζε παιαηφηεξεο 

λνκνζεζίαο ηνπ 1956. Όπσο έρνπλ ζεκεηψζεη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη 

θιαδηθέο πεγέο, ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ έρεη θαηνξζψζεη, παξά ηηο πεξί 

ηνπ αληηζέηνπ πξνζδνθίεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο ζηνλ 

θιάδν αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ νξπθηψλ.  

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ 

& Οξπθηψλ Πφξσλ θ. El-Molla, νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 2014 έρνπλ ιάβεη 

ππφςε ηνπο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ επελδπηψλ ζηνλ εγρψξην θιάδν 

εμνξχμεσλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε εμνξπθηηθή εηαηξεία Centamin, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

κεγάιν ρξπζνξπρείν Sukari ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν), ελψ ζηνρεχνπλ ζην λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απμεηηθά ησλ εζφδσλ απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

επηηχρνπλ ηζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή απηψλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηδησηψλ 

επελδπηψλ. Όπσο ζεκεηψλεη ν θιαδηθφο Σχπνο, κέρξη ζήκεξα ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

εθαξκφδεη –εζθαικέλα θαηά παξαηεξεηέο- γηα ηηο εμνξπθηηθέο εηαηξείεο πνιηηηθή 
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ζρεκαηηζκνχ θνηλνπξαμηψλ κε ην θξάηνο θαη δηακνηξαζκνχ παξαγσγήο θαη εζφδσλ 

(“production-sharing”), αλάινγε κε εθείλε ησλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη νη δχν ελ ιφγσ θιάδνη δηαθέξνπλ ξηδηθά κεηαμχ ηνπο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 

πεξηνξηζκέλε -ή ακθίβνιε- δπλαηφηεηα απφζβεζεο ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλνπλ νη εμνξπθηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ νξπθηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ζηνλ θιάδν εμνξχμεσο πδξνγνλαλζξάθσλ.  

Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εμνξπθηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ εηζεγεζεί νη εθπξφζσπνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πεξηιακβάλνληαη ε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηθαησκάησλ επί ηεο γεο απφ ηηο εηαηξείεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο 

λα έρνπλ ιάβεη άδεηα έξεπλαο, θαζψο θαη ε πιεξσκή πξνο ην θξάηνο δηθαησκάησλ 

royalties έλαληη ηεο ρξήζεο ηεο γεο, αιιά θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ 

θεξδψλ ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Δθθίλεζε αλάπηπμεο βηνκεραληθώλ γαηώλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (MENA), ηνλ Ηαλνπάξην 2019 ν 

κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο αμηνπνίεζεο γαηψλ βηνκεραληθψλ 

ρξήζεσλ, Polaris Parks, πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη έξγα δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο 

έθηαζεο 1,1 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Ζ ελ ιφγσ 

έθηαζε αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε θάζε κεγάινπ έξγνπ αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ γαηψλ 

ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 5,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. χκθσλα 

κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Polaris, θ. Shaira, ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ έξγσλ αλάπηπμεο έρεη ρξνληθφ νξίδνληα ηξηεηίαο. 

Δπηπιένλ, ν θ. Shaira επηζήκαλε φηη ε Polaris αλακέλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2019 λα 

εμαζθαιίζεη ηε ιήςε άδεηαο απφ ηελ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) γηα έξγα 

αλάπηπμεο αθφκε 1,4 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ βηνκεραληθψλ γαηψλ ζηελ πεξηνρή Sadat City, 

κε πξννπηηθή απηά λα νινθιεξσζνχλ εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο. 

 

5
ν
 εηήζην εζληθό ζπλέδξην γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πέκπην εηήζην εζληθφ ζπλέδξην ηεο 

αηγππηηαθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ππφ ην ζχλζεκα «New path for the Egyptian 

automotive sector”. Σν ζπλέδξην εγθαηλίαζαλ νη Τπνπξγνί Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. 

Nassar θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, νη νπνίνη ζπλφςηζαλ θαη’ αξράο ηηο 

πξνφδνπο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ελψ αλέιπζαλ επίζεο ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζηελ 

αηγππηηαθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξαγσγή λέαο 

ηερλνινγίαο, ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ. Ο θ. Nassar αλαθέξζεθε ζηε ζπλεπή 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πξνζπαζψληαο -κε αξθεηή 

επηηπρία- λα κεηαηνπίζεη ην βάξνο απφ ηελ απιή ζπλαξκνιφγεζε, ζηελ παξαγσγή 

νινθιεξσκέλσλ νρεκάησλ. Καηά ηνλ θ. Nassar, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ζήκεξα πεξίπνπ 10 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο νη νπνίεο είλαη θαζ’ φια έηνηκεο -απφ απφςεσο πνηφηεηαο θαη 

ηηκψλ- λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εμαγσγηθά, σζηφζν θεληξηθφ πξφβιεκα ηνπ θιάδνπ 

παξακέλεη ε θαηψηεξε ηνπ επηζπκεηνχ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, ηφζν ζηνλ ππνθιάδν 

παξαγσγήο, φζν θαη ζε εθείλνλ ζπλαξκνιφγεζεο, θάηη πνπ επηρεηξεί λα επηιχζεη ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο, δηα ηεο πνιηηηθήο ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

επελδπηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παιαηάο θξαηηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Al-Nasr 

Automobile Company, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ησλ εγρψξησλ εμαξηεκάησλ 

ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο. Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

θ. Tawfik ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ, «ε Αίγππηνο απνηειεί αμηφινγε, δηεζλνχο –

ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ρσξψλ Αθξηθήο θαη Μ. Αλαηνιήο- εκβέιεηαο 

πιαηθφξκα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο απηνθηλήησλ, κε αξθεηά ζεκαληηθφ κέγεζνο 
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εγρψξηαο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ κεγάισλ 

μέλσλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ην ελδερφκελν λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

επελδπηηθά ζηε ρψξα, είηε δεκηνπξγψληαο λέεο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή 

επελδχνληαο ζε εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Al-Nasr.  

 

πκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο δάραξεο ζηελ Άλσ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε επελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital 

Holding, ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ National 

Bank of Egypt (NBE), θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηνπο εκηξαηηλνχο νκίινπο Al Ghurair 

θαη Murban, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο θαη 

θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια, ζηελ πεξηνρή ηεο Minya ζηελ Άλσ Αίγππην, 

ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $1 δηζ. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηε ζπκθσλία, ν φκηινο Al 

Ahly ζα δηαζέηεη κεξίδην 30% ζην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, ελψ νη δχν εκηξαηηλνί 

φκηινη ζα δηαζέηνπλ ζπλδπαζκέλν κεξίδην 70%. Σν επελδπηηθφ project, πνπ είρε αξρηθά 

ζπκθσλεζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, πξνβιέπεη ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο έθηαζεο 

181 ρηι. feddans γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεγάιεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1 εθαη. 

ηφλσλ, επελδπηηθνχ θφζηνπο $400 εθαη. Υξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

είλαη ην έηνο 2020. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Al Ahly πξνζπαζεί 

λα εμαζθαιίζεη επίζεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $700 εθαη. απφ 

δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα. 
 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Αηγππηίσλ καγείξσλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δ.Δ. θαη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξφθεηηαη λα ζπγρξεκαηνδνηήζνπλ πξφγξακκα ηερληθήο θαηάξηηζεο (“Technical & 

Vocational Education and Training” – TVET) γηα 2.000 Αηγππηίνπο καγείξνπο, κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. Σν ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, πνπ θέξεη ηίηιν “Chef of the Future”, πξφθεηηαη λα δηαζέζεη θνλδχιηα χςνπο 

€117 εθαη. έσο ην έηνο 2023, εθ ησλ νπνίσλ ηα €50 εθαη. πξφθεηηαη λα πξνζθεξζνχλ απφ 

ηελ Δ.Δ., γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ καγείξσλ, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

ήδε απαζρνινχκελσλ καγείξσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Αηγχπηνπ. 

 

Οινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πινπνηεί ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε 

ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat απνθάιπςε ηε 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ζθνπφ ηε κεηαξξχζκηζε θαη 

αλακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη πέληε 

ππιψλεο, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζε δηνηθεηηθέο, ζεζκηθέο θαη λνκνζεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ζηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θακπάληα 

“Egyptian Influencers Summit”, ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 2019), ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο θαη αλάγθεο. Ζ θα Al-

Mashat αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθνχ ηακείνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαβάζκηζεο 

αηγππηηαθψλ μελνδνρείσλ θαη resorts ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειφηεξεο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο. Σέινο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα ηνλίδεη πηπρέο φπσο ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο σο 

πξννξηζκνχ «πξάζηλνπ», νηθνινγηθά θηιηθνχ ηνπξηζκνχ.    
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Άλνδνο ηεο πιεξόηεηαο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ηνπ Καΐξνπ ην 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ νκίινπ Colliers International, ην πνζνζηφ 

πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο Καΐξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2018 αλακέλεηαη λα εκθαληζζεί απμεκέλν θαηά 7% έλαληη ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, 

θζάλνληαο ζπλνιηθφ πνζνζηφ 70%. Καηά ηελ Colliers, «ε κεγέζπλζε ηνπ πνζνζηνχ 

πιεξφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε πέξζη νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο ζηε ρψξα, θαζψο απηή αλαθάκπηεη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016». Ζ άλνδνο ηεο πιεξφηεηαο 

αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ην 2019 αιιά θαη ηα επφκελα έηε, βνεζνχκελε θαη απφ ηα ππφ 

πινπνίεζε κεγάια επελδπηηθά έξγα, ηα νπνία ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

Καΐξνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ αξραηνινγηθνχ 

κνπζείνπ ζηελ Γθίδα θαη ε ζρεδηαδφκελε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ «Σξηγψλνπ 

Maspero» ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ (ε νπνία πνιχ πξφζθαηα θέξεηαη λα αλαηέζεθε ζε έμη 

νκίινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κεγάινη εγρψξηνη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη Hassan Allam 

θαη Arab Contractors).       

Καηά ηελ Colliers, νη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο πνπ θαηέιπζαλ ζε μελνδνρεία ηνπ Καΐξνπ 

ην 2018 πξνέξρνληαλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (55% ηνπ ζπλφινπ), αθνινπζνχκελνη 

απφ ηνπο Αηγχπηηνπο (23%) θαη Γπηηθνεπξσπαίνπο ηνπξίζηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο Colliers, νη αθίμεηο Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην εκθαλίδνληαη 

απμεκέλεο θαηά πεξίπνπ 95% θέηνο, έλαληη ηνπ 2017. 

 

ΟΤΓΑΝ 

ε κεγάιε άλνδν ν πιεζσξηζκόο, λέα ππνηίκεζε ηνπ ζνπδαληθνύ λνκίζκαηνο 

χκθσλα κε πιεξνθφξεζε απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. ζην Υαξηνχκ, ν εγρψξηνο 

δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ην Ννέκβξην, θζάλνληαο ην 

68,93% έλαληη 68,44% ηνλ Οθηψβξην. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζνπδαληθήο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην νθεηιφηαλ ζηηο 

απμήζεηο ηηκψλ θπξίσο ηνπ θξέαηνο, ησλ θξεκκπδηψλ, ησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ. Καηά ηα ζηνηρεία, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξαηεξήζεθε 

αθφκε πςειφηεξνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (ζην 74,22%), εμαηηίαο ηεο «εθηφμεπζεο» ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ, θαζψο ε ρψξα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζηελ 

ηξνθνδνζία ηεο κε πεηξειαηνεηδή. εκεηψλεηαη φηη νη ειιείςεηο θαπζίκσλ έρνπλ 

πξνθαιέζεη αθφκε θαη πξνζσξηλέο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζην 

νπδάλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε νξηζκέλα βαζηθά αγαζά, φπσο ε 

δάραξε.  

Δπηπιένλ, ζηηο 9/12 ε ζνπδαληθή ιίξα θαηέγξαςε θάζεηε πηψζε έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ην 

επίπεδν ησλ 60 ιηξψλ αλά δνιιάξην, φζνλ αθνξά ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά. εκεηψλεηαη 

φηη ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, φπσο θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο, αλεξρφηαλ ζηηο 9/12 ζε 47,5 ιίξεο αλά δνιιάξην. 


