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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-8/10/2018) 

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, επηακήλνπ 2018 (ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ)             

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΔΛ.ΣΑΣ.) 

ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

πξνο Αίγππην θαηά ην επηάκελν Ιαλ.-Ινπι. 2018 αλήιζε ζε €650,5 εθαη., απμεκέλε θαηά 

57,5% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €413,04 

εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επηακήλνπ 2018 εκθαλίζηεθε 

αλψηεξε αθφκε θαη ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ επηπέδσλ ηνπ επηακήλνπ 2015 (ζηα €616,79 

εθαη. ηφηε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα 

€331,74 εθαη., απμεκέλεο θαηά 4,9% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2017, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε 

€316,18 εθαη. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2018, ε 

Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 9
ε
 κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ 3,4% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 22
ε
 κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε 

κεξίδην 1% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.  

Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην επηάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €318,76 εθαη. 

παξνπζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 229,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €96,86 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν 

δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 34,7% (ζηα €982,24 εθαη., 

έλαληη €729,22 εθαη. ην επηάκελν 2017).  

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

ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο 

καο ζε πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα απφ πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 αχμεζε 58,6%, θνθ απφ 

πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 αχμεζε 1429,2%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 αχμεζε 2,9%), ζε 

βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 25,3%), ζε ηζηγάξα & πνχξα 

(Κ.Γ.2402-αχμεζε 52,7%), ζε ζείν (Κ.Γ.2503-αχμεζε 65,9%), ζε πηαηηθά & είδε 

νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 20,9%), ζε εληνκνθηφλα / 

δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 60%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα 

(Κ.Γ.0809-αχμεζε 530,8%), ζε κνλσκέλα ζχξκαηα & θαιψδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο 

(Κ.Γ.8544-αχμεζε 1118,2%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνχηα (Κ.Γ.2008-

αχμεζε 29,6%) θαη ζε κεραλέο & ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Γ.8451-αχμεζε 646,8%).  

Αληηζέησο, αμηφινγεο κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο κήισλ / αριαδηψλ / 

θπδσληψλ (Κ.Γ.0808-κείσζε 41,9%), πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα 

(Κ.Γ.7210-κείσζε 4,2%), ραξηηνχ / ραξηνληψλ επηρξηζκέλσλ κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-

κείσζε 34,2%), κεξψλ γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-

κείσζε 12,9%) θαη νξγαληθψλ ζπλζεηηθψλ ρξσζηηθψλ πιψλ (Κ.Γ.3204-κείσζε 42,1%). 

 

Αλαθνξέο νηθνλνκηθνύ Σύπνπ ζε ζπλάληεζε Έιιελα Πξέζβε & Αηγύπηηνπ 

Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 4/10 κεηαμχ ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ηνπ 

Πξέζβε ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν θ. Γηάκεζε. Όπσο αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ν 

Αηγχπηηνο Τπνπξγφο επηβεβαίσζε ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα ζην ηέινο ηνπ 

Οθησβξίνπ, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ, εθπξνζσπψληαο ηε ρψξα, ζηελ ηξίηε επξσ-

αξαβηθή δηάζθεςε (3
rd

 EU-Arab World Summit) πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην δηήκεξν 29-30 

Οθησβξίνπ. Καηά ηε ζπλάληεζε, νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο πεξαηηέξσ 

ελδπλάκσζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, 

δεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθά θαινχ ζεκείνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη νη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ 

δχν θξαηψλ. ε ζρεηηθά αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο ηεο 5/10, αλαθέξεηαη φηη «ν θ. Nassar, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ 

Αζήλα, πξφθεηηαη λα ζπλαληεζεί κε ζεηξά αμησκαηνχρσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 
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θαζψο επίζεο κε εθπξνζψπνπο ησλ επηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο θαη κε εθπξνζψπνπο 

ειιεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ κε επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αίγππην».   

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Άλνδνο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ κε πεηξειατθώλ πξντόλησλ ην 8κελν 2018  
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δμαγσγψλ & 

Δηζαγσγψλ (GOEIC), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $16,54 δηζ., έλαληη $14,99 

δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,3% 

ζε εηήζηα βάζε. ε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο θαηά ην νθηάκελν 2018, απηέο απμήζεθαλ 

θαηά 12,5%, θζάλνληαο ηα $43,14 δηζ., έλαληη $38,35 δηζ. ην νθηάκελν 2017. Ο φγθνο 

εκπνξίνπ ζε κε πεηξειατθά πξντφληα θαηά ην νθηάκελν 2018 αλήιζε ζε $59,68 δηζ., 

έλαληη $53,35 δηζ. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017. Σν δηάζηεκα Ιαλ.-Απγ. 2018, ν φγθνο 

κε πεηξειατθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Δ.Δ. απμήζεθε θαηά 3,9%, αλεξρφκελνο 

ζε $18,34 δηζ., έλαληη $17,65 δηζ. ην νθηάκελν 2017. 

 

Πεξηνξηζκόο ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18 

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

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 

ζπξξηθλψζεθε θαηά 58,6% θαη πεξηνξίζηεθε ζηα $5,96 δηζ., έλαληη $14,39 δηζ. ην έηνο 

2016/17. Η Κεληξηθή Σξάπεδα απνδίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο απφ ην ηέινο 

ηνπ 2016 θαη ζην πινπνηνχκελν απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ην έηνο 2017/18 αλήιζε ζε $7,72 δηζ. (έλαληη $7,93 δηζ. ην έηνο 2016/17), εθ 

ησλ νπνίσλ $4,5 δηζ. αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν πεηξειαίνπ / θπζηθνχ αεξίνπ. Σν εκπνξηθφ 

έιιεηκκα θαηά ην έηνο 2017/18 δηαηεξήζεθε ζε ζηαζεξά επίπεδα, ζηα $37,27 δηζ., έλαληη 

$37,28 δηζ. ην έηνο 2016/17, κε αχμεζε ηφζν ησλ εμαγσγψλ θαηά 18,9% ζηα $25,83 δηζ., 

φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 6,9% ζηα $63,1 δηζ. Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ 

παξνπζίαζαλ θαζαξέο εηζξνέο χςνπο $12,09 δηζ., έλαληη $15,98 δηζ. ην 2016/17, θπξίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά 

ρξεφγξαθα. Σέινο, ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην έηνο 2017/18 απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

ζην επίπεδν ησλ $26,39 δηζ., έλαληη $21,82 δηζ. ην έηνο 2016/17. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ 

ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 ζπλνιηθφ πιεφλαζκα χςνπο $12,79 

δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο 13,72 δηζ. ην έηνο 2016/17.  

 

Αλαπηπμηαθό ξπζκό 5,6% πξνβιέπεη ε ΠΣ γηα ηελ Αίγππην ην έηνο 2018/19 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηεο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

(“Egypt’s Economic Outlook – October 2018”), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνβιέπεη ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), 

ππνζηεξηδφκελν θπξίσο απφ ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Η 

Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά επίζεο φηη, εθ’ φζνλ νη κεηαξξπζκίζεηο πξνο βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο πξνρσξήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ε αηγππηηαθή 

νηθνλνκία ζα απνιαχζεη κεγέζπλζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη δξαζηηθή αλάθακςε 

ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνζδνθά πεξαηηέξσ 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, νθεηιφκελε ζε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ζε παξάιιειε κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζε θαχζηκα 

θαη ελέξγεηα. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη πιεξσκέο ηνθνρξενιπζίσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ 

νξίδνληα, σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο κέζσ δηαδνρηθψλ 

απνπιεξσκψλ, θαζψο θαη ηεο επηκήθπλζεο ησλ πεξηφδσλ σξίκαλζεο ηνπ ρξένπο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, κε βάζε ηνλ ηεηξαεηή αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο, ν 
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ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 7,5% κε 8% 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22. 

 

Δπελδπηηθό roadshow ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα πξνώζεζε νκνιόγσλ 

Όπσο αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 7/10, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε μεθίλεζε απφ ηε Ν. Κνξέα επελδπηηθφ roadshow, ην νπνίν ζα εμειηρζεί εληφο 

ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξνζερψλ εθδφζεσλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Ιηαιία, 

Γαιιία, Βξεηαλία, Διβεηία θαη Γεξκαλία). χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Maait, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε έθδνζεο θαη δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε 

μέλν λφκηζκα, ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ $5 δηζ., πηζαλφηαηα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2019. ην ηαμίδη ηνπ ζηε Ν. Κνξέα, ηνλ θ. Maait ζπλνδεχεη ν Τθππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη δχν άλδξεο πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ ζην 

Μπαιί ηεο Ιλδνλεζίαο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εηήζηεο ζπλφδνπο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ (8-14/10), καδί κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr. 

ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Αίγππηνο δηέζεζε θξαηηθά νκφινγα ζε 

επξψ, νθηαεηνχο θαη δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, κε απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,75% θαη ηνπ 

5,625% αληίζηνηρα, αληιψληαο ζπλνιηθά $2,46 δηζ. Πξνεγνπκέλσο, ην Φεβξνπάξην 2018, 

ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε αληιήζεη $4 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, 

ελψ θαηά ην έηνο 2017 άληιεζε ζπλνιηθά $7 δηζ. απφ δχν δηαζέζεηο νκνιφγσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, ηνλ Ιαλνπάξην θαη ην Μάην 2017.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ: βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζηηο 

2/10, ζην πιαίζην επελδπηηθνχ workshop πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), «ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε έρεη πινπνηήζεη ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα». Καηά ηελ θα Nasr, «ε θπβέξλεζε έρεη ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηε βειηίσζε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ππνδνρήο επελδχζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ κεραληζκψλ δηεπθφιπλζεο ησλ επελδπηψλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη επέθηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ θέληξσλ εμππεξέηεζεο επελδπηψλ, κε ζηφρν ηε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ». Η Αηγχπηηα Τπνπξγφο 

αλέθεξε φηη ε EBRD, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Egyptian Association for Direct Investment, 

δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξφζθαηε εθπφλεζε έθζεζεο πνπ θαηαγξάθεη ηνπο 

θηλδχλνπο πξαγκαηνπνίεζεο θεθαιαηαθψλ / επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζηε ρψξα θαη 

παξαζέηεη πξνηάζεηο πξνο βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ηελ 

έλαξμε ηνπ επελδπηηθνχ workshop παξαθνινχζεζε ε αληηπξφεδξνο ηεο EBRD, θα 

Catherine Hansen. 

 

Γειώζεηο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί πηζαλήο λέαο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκθσλίαο κε 

ΓΝΣ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ζηηο 6/10, ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελδέρεηαη λα 

δεηήζεη λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ., 

θαζψο επίζεο θαη παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Δπηπιένλ, θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη δήισζαλ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Οθησβξίνπ ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 

ηερληθή βνήζεηα πξνο αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. χκθσλα κε ηηο σο άλσ 

πεγέο, ε εθηακίεπζε ηεο επφκελεο, πέκπηεο δφζεο ηεο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο απφ ην Σακείν, χςνπο $2 δηζ., αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ 
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Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζεί ε ηέηαξηε αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.   

 

Η Αίγππηνο πξώηνο επελδπηηθόο πξννξηζκόο κεηαμύ ησλ ρσξώλ COMESA 

Με βάζε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε UNCTAD (United Nations Conference for 

Trade & Development) ζηελ έθζεζή ηεο “World Investment Report 2018”, ε Αίγππηνο 

θαηαηάζζεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ COMESA (φπσο θαη ζπλνιηθά ηεο Αθξηθήο) κε 

βάζε ην χςνο ησλ εηζεξρφκελσλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηά ην έηνο 2017, 

πξνζειθχνληαο επελδχζεηο χςνπο $7,39 δηζ. (έλαληη $8,11 δηζ. ην 2016). ηε δεχηεξε 

ζέζε αθνινχζεζε ηελ Αίγππην ε Αηζηνπία, ε νπνία πξνζέιθπζε μέλα επελδπηηθά 

θεθάιαηα χςνπο $3,59 δηζ. ην 2017. Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηηο ρψξεο COMESA ην 2017 αλήιζε ζε $18 δηζ. 

 

Έγθξηζε ζπκθσλίαο πιαηζίνπ Αηγύπηνπ-Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα πεξίνδν 2018-2022 

ηηο 2/10 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ηε ζπκθσλία-πιαίζην αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2022, πνπ είρε ππνγξαθεί ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ζην 

Κάηξν απφ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηε ρψξα θ. Dictus, ζπλνιηθνχ χςνπο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ $1,2 δηζ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πξνο ηελ 

Αίγππην ζα επηθεληξσζνχλ ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ελδπλάκσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ, θαζψο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο $31,5 εθαη. από ην Πξάζηλν Σακείν γηα 

ην Κιίκα θαη ην UNDP  
ηηο 2/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ν νξγαληζκφο UNDP (United Nations 

Development Programme) ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ ηεο ρψξαο ζηε Μεζφγεην νη νπνίεο 

είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν πξφγξακκα 

ηηηινθνξείηαη “Enhancing Climate Change Adaption in the North Coast and Nile Delta of 

Egypt”. Σν επηαεηνχο δηάξθεηαο πξφγξακκα, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί δηα επηρνξήγεζεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο $31,5 εθαη. απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα (GCF) θαη ην 

Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο (GEF) .  

 

Δπηηπρήο δηάζεζε θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε εγρώξην λόκηζκα ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 

Όπσο αλέθεξε ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο δηέζεζε κε επηηπρία νκφινγα ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο ζε εγρψξην 

λφκηζκα, ζπλνιηθήο αμίαο EGP904 εθαη. Η επηηπρήο δεκνπξαζία θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

ήιζε ζε ζπλέρεηα ηεζζάξσλ πξνεγνχκελσλ δηαδνρηθψλ καηαηψζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

επηεκβξίνπ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλ -ηεο ηάμεσο ηνπ 18,70% κε 18,90%- πνπ 

θέξνληαη λα αμίσζαλ νη ηξάπεδεο θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο, ηηο νπνίεο ην αηγππηηαθφ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έθξηλε σο «παξάινγεο». ην πιαίζην ηεο επηηπρνχο πιένλ 

πξφζθαηεο δεκνπξαζίαο, ηα νκφινγα ηξηεηνχο δηάξθεηαο δηαηέζεθαλ κε κέζε απφδνζε 

18,432%, ελψ εθείλα επηαεηνχο δηάξθεηαο δηαηέζεθαλ κε κέζε απφδνζε 18,431%. Η 

Κεληξηθή Σξάπεδα δηέζεζε ηξηεηή νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP750 εθαη. θαη επηαεηή 

ζπλνιηθήο αμίαο EGP153 εθαη. (αξθεηά θάησ σζηφζν απφ ην ζηφρν ησλ EGP500 εθαη. 

πνπ είρε αξρηθά ηεζεί γηα ηα δεχηεξα). 

 

Πξνρσξά ε δηαδηθαζία κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ νκίινπ ENPPI 

ηηο 5/10, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο 

κε ηξεηο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, νη νπνίνη ζα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηάζεζε κεξηδίνπ 24% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηερληθνχ νκίινπ ηνπ θιάδνπ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ENPPI, ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Οη ηξεηο ελ ιφγσ ηξαπεδηθνί 
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φκηινη πεξηιακβάλνπλ ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα CI Capital, ηελ Jefferies Bank θαη ηελ 

Emirates NBD. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO) κεηνρψλ 

ηεο ENPPI ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ είρε θαηά ην παξειζφλ πξναλαγγειζεί 

πνιιάθηο, ρσξίο σζηφζν λα έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα. ηελ παξνχζα θάζε πάλησο, 

ν φκηινο ENPPI ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ νκάδαο 23 ζπλνιηθά θξαηηθψλ θαη εκηθξαηηθψλ 

νκίισλ, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ κεξηθψο, δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο 

ζην Υξεκαηηζηήξην. 

 

ΣΡΙΜΔΡΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤ-ΑΙΓΤΠΣΟΤ 

Αλαθνξέο αηγππηηαθνύ Σύπνπ ζηελ επηθείκελε ηξηκεξή πλάληεζε Κνξπθήο 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ζηελ επηθείκελε 

6
ε
 ηξηκεξή πλάληεζε Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κεηαμχ ηνπ Έιιελα Π/Θ θ. 

Α. Σζίπξα θαη ησλ Πξνέδξσλ ηεο Κχπξνπ θ. Αλαζηαζηάδε θαη ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, 

πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ζηελ Κξήηε ζηηο 10/10. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε ηξηκεξήο πλάληεζε Κνξπθήο πξφθεηηαη λα αζρνιεζεί θπξίσο κε 

δεηήκαηα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ελίζρπζεο ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ δεζκψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Δ.Δ., κε ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα λα 

ηίζεληαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο, ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο ππνγξαθήο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Κχπξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ πξνο κεηαθνξά θππξηαθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε» ζηνπο αηγππηηαθνχο ζηαζκνχο 

πγξνπνίεζεο θαη επαλεμαγσγή ηνπ ζε μέλεο, θπξίσο επξσπατθέο, αγνξέο.  

    

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Άλνδνο ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία σο ην ηέινο Ινπιίνπ 2018 

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

ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο απμήζεθε θαηά EGP9,1 δηζ. ζε κεληαία βάζε 

(+0,3%) θαη έθζαζε ζε EGP3,466 ηξηζ. ζην ηέινο Ινπιίνπ 2018. Καηά ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα, θαηά ην κήλα Ινχιην ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε θαηά EGP18 δηζ. ε εγρψξηα 

πξνζθνξά ρξήκαηνο ππφ επξεία έλλνηα (Μ2, +0,7%) έλαληη ηνπ Ινπλίνπ, θζάλνληαο ην 

επίπεδν ησλ EGP2,65 ηξηζ., ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά κεηψζεθε ε πξνζθνξά ρξήκαηνο 

ππφ ζηελή έλλνηα (Μ1) θαηά EGP8,9 δηζ. (-1,1%). εκεηψλεηαη φηη ε πξνζθνξά 

ρξήκαηνο Μ2 πεξηιακβάλεη ηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο ζε ιίξεο θαη ζπλάιιαγκα, ελψ ε 

πξνζθνξά ρξήκαηνο κε ηε ζηελή έλλνηα (Μ1) πεξηιακβάλεη ηελ θπθινθνξία ρξήκαηνο 

εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο ζε εγρψξην λφκηζκα.  

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα 

Η Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 27
εο

 

επηεκβξίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην 

επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα παξακέλεη ζην 16,75%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ 

δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζην 17,75% θαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

θαζψο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα παξακέλνπλ ακθφηεξα ζηαζεξά ζην 17,25%. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν πιένλ πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είρε κεηαβάιεη ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, ηα νπνία 

παξακέλνπλ ζηα σο άλσ επίπεδα απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 

Σέηαξηνο ν αηγππηηαθόο ηξαπεδηθόο θιάδνο ζηνλ αξαβηθό θόζκν 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Έλσζεο Αξαβηθψλ Σξαπεδψλ (UAB), ν αηγππηηαθφο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο θαηαηάζζεηαη ηέηαξηνο ζηνλ αξαβηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θφζκν απφ 

απφςεσο κεγέζνπο ελεξγεηηθνχ, θαη πξψηνο κεηαμχ ησλ κε πεηξειαηνπαξαγσγψλ 

αξαβηθψλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη ην 

8% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ελεξγεηηθνχ θαη ην 9% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ 

αξαβηθψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο UAB, θ. 

Fattouh, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζην ηέινο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε $284 δηζ., απμεκέλν θαηά 4,6% έλαληη ηνπ 
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ηέινπο ηνπ 2017. Δπηπιένλ, ην χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζην ηέινο ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε 

πεξίπνπ $198,7 δηζ., απμεκέλν θαηά 6,3% έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Ο θ. 

Fattouh επηζήκαλε εμάιινπ φηη νη αηγππηηαθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο ην δεκφζην 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εκθαλίδνληαη απμεκέλεο θαηά 10,4% έλαληη ηνπ 2017, 

θαζηζηψληαο ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο θπξίαξρεο απφ πιεπξάο ρνξεγήζεσλ ζηνλ αξαβηθφ 

ηξαπεδηθφ θφζκν. Σέινο, ν θ. Fattouh επηζήκαλε φηη ηέζζεξηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 1.000 θνξπθαίσλ παγθνζκίσο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ: 

πξφθεηηαη γηα ηηο National Bank of Egypt (NBE), Banque Misr, Commercial International 

Bank (CIB) θαη Arab African International Bank, πνπ εκθαλίδνπλ ζπλδπαζκέλν κέγεζνο 

ελεξγεηηθνχ χςνπο $147,9 δηζ..  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Γηνξγάλσζε ηεο 4
εο

 Δηήζηαο Γηάζθεςεο «Έμππλσλ Πόιεσλ» ζην Κάηξν    

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ην δηήκεξν 23-24/10 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Hilton Cairo Heliopolis ε ηέηαξηε εηήζηα 

δηεζλήο δηάζθεςε «Έμππλσλ Πφιεσλ» (“4
th

 Annual Intelligent Cities Exhibition & 

Conference” – ICEC), κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ κεγάισλ νκίισλ ηερλνινγηψλ 

αηρκήο, επελδπηψλ, αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ, πνιενδφκσλ, real estate developers,  

ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζθεπέο, 

απφ ην ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο αιιά θαη απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η 

δηάζθεςε, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν ROOT Technologies, 

αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 14.500 ζπκκεηέρνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πάλσ 

απφ 3.000 αλψηαηα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηε ζπδήηεζε επί ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

ιχζεσλ, θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ, ζηνρεχνληαο ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

δηαρείξηζε ζχγρξνλσλ, «έμππλσλ» πφιεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζθεςε 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα: www.icec-mea.com.         

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Καηαζθεπή ηξηώλ κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ ζηε λέα πόιε ηνπ Δι Αιακέηλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θ. Ghaffar, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο θαηαζθεπάδεη ηξία κεγάια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζηελ πεξηνρή 

ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, ζηελ πεξηθέξεηα Matrouh, ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο 

ρψξαο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ηα ηξία παλεπηζηήκηα αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο (2019/2020).   

εκεηψλεηαη φηη ε λέα, ππφ θαηαζθεπή πφιε, ε νπνία ζεσξείηαη πσο ζα απνηειέζεη 

πξφηππν γηα ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ πφιεσλ «λέαο γεληάο» ζηελ Αίγππην, 

θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 48 ρηι. feddans, αλακέλεηαη λα ζηεγάζεη πεξίπνπ 3 εθαη. 

θαηνίθνπο θαη έρεη ζπλνιηθφ εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο EGP40 δηζ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο λέαο 

πφιεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην 2020 θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζηεγαζηηθέο 

αλάγθεο πάλσ απφ 400 ρηι. θαηνίθσλ.  

 

Οινθιήξσζε 5 νπξαλνμπζηώλ ζηε λέα πόιε ηνπ Δι Αιακέηλ από ηε City Edge 

Developments 

Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν φκηινο City Edge Developments, ν νπνίνο 

απνηειεί θνηλνπξαμία ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA), ηεο 

Housing & Development Bank (HDB) θαη ηεο Holding Company for Investment & 

Development, έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή πέληε νπξαλνμπζηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

επελδπηηθνχ project κε ηίηιν “North Edge Towers” ζηελ ππφ θαηαζθεπή λέα πφιε ηνπ Δι 

Αιακέηλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ έρεη επηηχρεη ν φκηινο απφ ηελ πψιεζε 

νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ρψξσλ άιισλ ρξήζεσλ ζηνπο ελ ιφγσ νπξαλνμχζηεο αλέξρεηαη 

ζε EGP7,5 δηζ. Οη ηηκέο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηηο δηαθνξεηηθέο νηθηζηηθέο ή άιισλ 

http://www.icec-mea.com/
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ρξήζεσλ κνλάδεο ηνπ ελ ιφγσ project θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ EGP30.000 ($1.680) θαη 

EGP42.000 ($2.352). εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο City Edge Developments, ν νπνίνο 

δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε νηθηζηηθψλ 

projects πνπ απεπζχλνληαη ζε αλψηεξα εηζνδήκαηα. Παξάιιεια κε ην project 

θαηαζθεπήο νπξαλνμπζηψλ ζηε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε City Edge εθηειεί αλάινγα 

θαηαζθεπαζηηθά projects ζηηο πεξηνρέο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο, Sheikh Zayed, 

6
th

 of October City θαη λέαο Mansoura. 

 

Η Αίγππηνο ηηκώκελε ρώξα ζηε κεγάιε έθζεζε Cityscape Global ηνπ Νηνπκπάη 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο ήηαλ ε ηηκψκελε ρψξα ζηε 

δηάξθεηα ηεο θεηηλήο έθζεζεο “Cityscape Global” πνπ έιαβε ρψξα ζην Νηνπκπάη θαηά ην 

δηάζηεκα 2-4/10. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ έθζεζε ζεσξείηαη εθ ησλ κεγαιπηέξσλ 

παγθνζκίσο ηνπ θιάδνπ αθηλήησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αγνξέο αθηλήησλ ησλ 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) έρνπλ ππνγξάςεη 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία, Informa Exhibitions, κε ζθνπφ ηελ 

πξνβνιή ηνπ θιάδνπ αθηλήησλ Αηγχπηνπ ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 

απηήλ. Η αηγππηηαθή ζπκκεηνρή, κε αξθεηέο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη real estate developers, είρε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ 

πνπ ππάξρνπλ γηα μέλνπο επελδπηέο, αιιά θαη γηα Αηγχπηηνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη 

ζην εμσηεξηθφ, γηα ηνπνζεηήζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν αθηλήησλ, θαη εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα 

πξνβνιή ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

Κνλδύιηα EGP586,6 εθαη. δηαζέηεη ην αηγππηηαθό θξάηνο γηα ηε λέα πόιε ηεο Qena 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θαη Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θ. Madbouly, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα δηαζέζεη θνλδχιηα χςνπο 

EGP586,6 εθαη. ($32,8 εθαη.) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λέαο πφιεο ηεο Qena, ζηελ Άλσ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αηγχπηην Π/Θ, θνλδχιηα EGP250 εθαη. ζα δηαηεζνχλ ζε projects ειεθηξηθψλ ππνδνκψλ, 

EGP51 εθαη. ζε νδηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, EGP70 εθαη. ζε έξγα 

πδξνδφηεζεο, EGP55,5 εθαη. ζε έξγα απνρέηεπζεο, EGP20 εθαη. ζε έξγα θαηαζθεπήο 

θαηνηθηψλ θαη πεξίπνπ EGP140 εθαη. ζε έξγα δεκηνπξγίαο θνηλσθειψλ ππνδνκψλ 

(εθπαίδεπζεο, αζθάιεηαο, πγείαο, εκπνξίνπ, αζιεηηζκνχ θ.α.). 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η Αίγππηνο έρεη δαπαλήζεη $30 δηζ. ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ηελ ηειεπηαία 5εηία 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηηο 2/10, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δαπαλήζεη θνλδχιηα $30 

δηζ. ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, νη ελ ιφγσ δαπάλεο 

απνηεινχλ κεγάιν βάξνο ζηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηεξνχλ ηε ρψξα 

απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο άιισλ, πεξηζζφηεξν επεηγφλησλ θαη νπζηαζηηθψλ 

γηα ηε δσή ηνπ πιεζπζκνχ δαπαλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ. Ο θ. El-Molla δήισζε ζρεηηθά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 11
εο

 Γηάζθεςεο ησλ αξαβηθψλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ (OAPEC)  πνπ 

έιαβε ρψξα ην Μαξαθέο, φηη «ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο». Καηά ηνλ Τπνπξγφ, «νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα 

θαχζηκα έρνπλ παξαδνζηαθά επλνήζεη πξαθηηθέο ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ απφ 

παξάγνληεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο».  

 

Δπίζπεπζε εκεξνκεληώλ παξαγσγηθήο ελεξγνπνίεζεο θνηηαζκάησλ αεξίνπ 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ν ηηαιηθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο ENI δήισζε φηη πξνζδνθά πσο ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην 
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γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr ζα θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 

(2,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο) θαη ζα ζπλδεζεί εμ νινθιήξνπ κε ην εζληθφ δίθηπν, ζα είλαη 

θαηά έμη κήλεο ζπληνκφηεξε έλαληη ηεο κέρξη ηψξα εθηίκεζεο, δειαδή ηνλ Ινχιην 2019, 

αληί ηνπ Γεθεκβξίνπ 2019. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε παξαγσγή απφ ηα 

λέα θνηηάζκαηα Giza θαη Fayoum ηεο BP ζην Γπηηθφ Γέιηα πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη έσο 

ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην, κε αξρηθή πνζφηεηα 400 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο θαη πξννπηηθή 

ζηαδηαθήο αχμεζήο ηεο ζηα 700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ ΗΔ ζηε Ν. Τφξθε, «ε ρψξα αλακέλεηαη λα επηηχρεη πιεφλαζκα θπζηθνχ 

αεξίνπ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2019».   

 

πλέδξην γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δηνξγαλώλεη ε Αίγππηνο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) θαη ηελ 

εδξεχνπζα ζην Ακπνχ Νηάκπη Γηεζλή Τπεξεζία Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο (IRENA) 

πξφθεηηαη λα δηνξγαλψζνπλ θαηά ην δηάζηεκα 9-11 Οθησβξίνπ δηεζλή δηάζθεςε ζην 

Κάηξν, κε αληηθείκελν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε 

ρψξα, επί ηε βάζεη πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο IRENA πνπ εθηηκά ην επίπεδν παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ ζηελ Αίγππην.  

 

Ρσζν-ηζπαληθή θνηλνπξαμία κεηέρεη ζηα έξγα ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 6/10 ππεγξάθε κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θαη 

θνηλνπξαμίαο ξσζν-ηζπαληθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ επσλπκία “Proton Technologies”, κε 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή κεξψλ ησλ ζπζηεκάησλ αγσγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο κνλάδαο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, δπλακηθφηεηαο 4.800 MW. Η ελ ιφγσ θνηλνπξαμία απνηειείηαη 

απφ ην ξσζηθφ φκηιν Tubes 2000 θαη ηνλ ηζπαληθφ Tubacex. Θπκίδνπκε φηη ε θαηαζθεπή 

ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa, πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν 

Rosatom, εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2020 θαη ζα νινθιεξσζεί πξνο ην 2029, 

ελψ πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο 

πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέζσ δηκεξνχο δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αίγππην, κε 

επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25 δηζ.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Έξεπλα ησλ αηγππηηαθώλ Αξρώλ γηα δεκίεο πνπ ππέζηεζαλ θαιιηεξγεηέο ηνκάηαο 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο 

Αξρέο έρνπλ εθθηλήζεη δηαδηθαζία έξεπλαο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ νκάδαο θαιιηεξγεηψλ 

ηνκάηαο νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη ππέζηεζαλ δεκίεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

ζπγθνκηδήο, έλεθα ειαηησκαηηθψλ ζπφξσλ πνπ είραλ πξνκεζεπηεί, πξνζβεβιεκέλσλ 

απφ κνιπζκαηηθή αζζέλεηα ηνπ θπηνχ (“tomato yellow leaf curl virus” - TYLCV). 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη πξνζβεβιεκέλεο θαιιηέξγεηεο αθνξνχζαλ ζπλνιηθέο 

εθηάζεηο πεξίπνπ 40,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ζηηο πεξηθέξεηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Beheira, 

ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ. Σν αξκφδην αηγππηηαθφ Κέληξν Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

(Agricultural Research Center – ARC), πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, έρεη ήδε 

μεθηλήζεη λα αλαιχεη δείγκαηα πξνζβεβιεκέλσλ απφ ηελ σο άλσ αζζέλεηα ηνκαηψλ απφ 

ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, νη νπνίεο πξννξίδνληαλ λα θαιχςνπλ ηηο εγρψξηεο αλάγθεο έσο 

ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην, νπφηε ζα μεθηλήζεη ε ρεηκεξηλή ζπγθνκηδή (ε ηνκάηα θπηεχεηαη 

ζηελ Αίγππην ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν). εκεηψλεηαη φηη ε ηνκάηα απνηειεί έλα απφ ηα 

θνξπθαία εμαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα ηεο Αηγχπηνπ.  
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Δμαγσγέο ύςνπο $200 εθαη. από ηηο κνλάδεο ζηελ Αίγππην ζηνρεύεη ε LG Electronics 

χκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ, ν κεγάινο 

θνξεαηηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο LG Electronics πξνζδνθά λα δηαηεξήζεη θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο ην επίπεδν ησλ εμαγσγψλ ηνπ απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζηελ 

Αίγππην (LG Electronics Egypt S.A.E.) ζηα $200 εθαη., πεξίπνπ ζηαζεξφ έλαληη ηνπ 2017, 

εμαηηίαο θπξίσο ηεο κε επλντθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηέζζεξηο 

θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο, ήηνη νη . Αξαβία, 

Ιξάλ, ΗΑΔ θαη Ιξάθ. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ νκίινπ, πέξαλ ησλ εμαγσγψλ, ε αηγππηηαθή 

αγνξά ειεθηξνληθψλ εηδψλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο 

θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ξαγδαία απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο LG Electronics, ν θνξεαηηθφο φκηινο έρεη κέρξη ζήκεξα 

επελδχζεη πεξίπνπ $160 εθαη. ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, ελψ εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο πξφζζεησλ επελδχζεσλ πξνο ην ζθνπφ ηεο αχμεζεο ησλ εγρψξηα 

παξαγφκελσλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πξνο ππνθαηάζηαζε ησλ 

εηζαγφκελσλ απφ ηε Ν. Κνξέα, δεδνκέλνπ φηη νη εηζαγσγέο επηβαξχλνληαη κε πςεινχο 

δαζκνχο. εκεηψλεηαη φηη ε LG Electronics αζρνιείηαη ζηελ Αίγππην θπξίσο κε ηελ 

παξαγσγή ηειενπηηθψλ δεθηψλ, θαζψο θαη κε ηε ζπλαξκνιφγεζε ςπγείσλ θαη 

θιηκαηηζηηθψλ, ελψ ηνλ Ινχιην 2017 εγθαηλίαζε λέα γξακκή παξαγσγήο πιπληεξίσλ ζηελ 

πεξηνρή 10
th

 of Ramadan City. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Παξαιαβή πξώηνπ ειεθηξηθνύ ιεσθνξείνπ από ηελ Κίλα 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηεο 

Αιεμάλδξεηαο, ε Αίγππηνο παξέιαβε πξφζθαηα ην πξψην ειεθηξνθίλεην ιεσθνξείν απφ 

ηελ Κίλα, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηελ παξαιηαθή νδφ ηεο πφιεο. Η ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ ιεσθνξείνπ, πνπ ζα απνηειέζεη αηγππηηαθή «πξσηηά» ζην ρψξν ηεο Μ. 

Αλαηνιήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο απηφ 

πεξάζεη ην ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ ηεο 

Αξρήο, «ην ειεθηξηθφ ιεσθνξείν ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη 90 επηβάηεο ζε απφζηαζε 250 

ρικ. κε πιήξσο θνξηηζκέλεο κπαηαξίεο (θαη ζε απφζηαζε 210 ρικ. ζε πεξίπησζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ν θιηκαηηζκφο)». Η παξάδνζε ηνπ ελ ιφγσ ιεσθνξείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ζρεηηθήο αηγππηην-θηλεδηθήο ζχκβαζεο ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο γηα ηελ 

πξνκήζεηα 15 ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ. 

 


