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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-8/11/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,5 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε 

$44,5 δηζ., έλαληη $44,46 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ, $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ, 

$44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ θαη $44,26 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ, αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 

2011, ρξνληθφ ζεκείν δειαδή πξηλ απφ ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

 

Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΕΠ ην δίκελν 2018/19 

χκθσλα κε ζηνηρεία κεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα κεηψζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Απγ.2018), αληηζηνηρψληαο ζε 1,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 

1,7% θαηά ην αληίζηνηρν δίκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απφιπηνπο φξνπο, ην έιιεηκκα ηνπ 

δηκήλνπ Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ θέηνο αλήιζε ζε EGP83,9 δηζ., έλαληη EGP74,6 δηζ. ην 

αληίζηνηρν δίκελν ηνπ 2017, αληηπξνζσπεχνληαο ην 19% ηνπ ζηνρεπφκελνπ ζπλνιηθνχ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19). χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε, θαηά ην σο άλσ δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 35% ζην επίπεδν ησλ EGP100,6 δηζ., έλαληη EGP74,5 

δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017/18. Αληίζηνηρα, νη δεκφζηεο δαπάλεο αλήιζαλ 

ζε EGP184,2 δηζ., απμεκέλεο θαηά 24% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 

(EGP148,9 δηζ.). Σέινο, ηα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απφ θφξνπο αλήιζαλ θαηά ην δίκελν 

ηνπ έηνπο 2018/19 ζε EGP83,9 δηζ., απμεκέλα θαηά 50% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18).  

Σέινο, ζχκθσλα κε πνιχ πξφζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο 

θνξνινγηθήο Αξρήο, ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19 (Ηνπι.-επη. 2018) αλήιζαλ ζε EGP115,9 δηζ., απμεκέλα θαηά EGP8 δηζ. έλαληη 

ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλσηέξσ εζφδσλ, χςνπο 

EGP67,1 δηζ., πξνήιζε απφ ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ. 

 

ηα $7,72 δηζ. ην χςνο ησλ θαζαξψλ ΑΞΕ ζηελ Αίγππην ην έηνο 2017/18 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πιένλ πξφζθαηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ) ζηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 αλήιζε ζε $7,72 δηζ., 

κεησκέλν θαηά 2,7% έλαληη ησλ $7,93 δηζ. ηνπ έηνπο 2016/17. Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ 

ζηελ Αίγππην ην έηνο 2017/18 αλήιζαλ ζε $13,16 δηζ. (έλαληη $13,37 δηζ. ην 2016/17), 

πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία ($4,55 δηζ.), ην Βέιγην ($2,29 δηζ.), ηηο ΖΠΑ 

($2,24 δηζ.) θαη ηα ΖΑΔ ($1,07 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ην έηνο 2017/18 θαηεπζχλζεθε ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ. Δπίζεο, 

ε Κεληξηθή Σξάπεδα εθηηκά ην ζσξεπηηθφ χςνο (stock) ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηε ρψξα ζε πεξίπνπ $111,9 δηζ., κε βάζε ζηνηρεία Μαξηίνπ 2018.    

 

Ρπζκφ αλάπηπμεο 5,5% αλακέλεη ε EBRD γηα ηελ Αίγππην ην έηνο 2018/19 

Όπσο αλέθεξε ζε πξφζθαηε νηθνλνκηθή έθζεζή ηεο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο ζηε ρψξα ηεο ηάμεσο 

ηνπ 5,5% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), έλαληη ξπζκνχ 5,3% πνπ 

θαηαγξάθεθε επίζεκα ην έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηελ EBRD, ε αλάπηπμε ζηελ 

Αίγππην εθηηκάηαη πσο ζα ζηεξηρζεί απφ ηε ζπλερηδφκελε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εκπηζηνζχλεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, θαζψο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, απφ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάθακςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, απφ ηελ αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ 
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επελδχζεσλ θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Καηά ηελ EBRD, κεηαμχ ησλ 

πξφζζεησλ παξαγφλησλ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε πςεινχ 

αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ην έηνο 2018/19 πεξηιακβάλνληαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, ε 

πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ πεξηζζφηεξν ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηε 

ρψξα θαη ε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ζπλεηήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οινθιήξσζε ηεο 4
εο

 αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην ΔΝΣ 

ηηο 31/10 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε ηέηαξηε αμηνιφγεζε, απφ θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ, ηεο 

πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Ζ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζε ηερληθφ επίπεδν γηα ην θιείζηκν ηεο 

ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 5
εο

 δφζεο, χςνπο $2 δηζ., 

ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, 

ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Ζ εθηακίεπζε ζα ιάβεη ρψξα πηζαλφηαηα εληφο ηνπ ηξέρνληνο 

Ννεκβξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο εγθξηζνχλ απφ ην 

εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ.  

Σν ΓΝΣ δηαπίζησζε ηε ζπλερηδφκελε -παξά ηε ιηγφηεξν επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία- ηθαλνπνηεηηθή κεγέζπλζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δηαξθή βειηίσζε 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, πνπ νθείινληαη ζηελ πξνζήισζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο απμήζεθε ζε 5,3% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18, έλαληη 4,2% ην 

2016/17, ελψ ε αλεξγία κεηψζεθε πξφζθαηα ζε επίπεδα θάησ ηνπ 10%. εκεηψλεηαη φηη, 

αθνχ εθηακηεπζεί ε 5
ε
 δφζε, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην 

ζην πιαίζην ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. πεξίπνπ. 

 

Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ κεηέρεη ζηελ 3
ε
 επξσ-αξαβηθή δηάζθεςε  

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηελ ηξίηε επξσ-αξαβηθή δηάζθεςε θνξπθήο πνπ έιαβε ρψξα 

ζηελ Αζήλα θαηά ην δηήκεξν 29-30 Οθησβξίνπ, κε ηίηιν “Shared Horizons”. Ο θ. El-

Molla, θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο, ηφληζε ηελ εηνηκφηεηα ηεο 

Αηγχπηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη 

θπζηθφ αέξην, κε ζθνπφ ηελ πγξνπνίεζε θαη επαλεμαγσγή ηνπ ζηελ Δπξψπε. Ο 

Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ηζρπξέο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο ηνπ κε 

ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ο θ. El-Molla δηαθήκηζε 

ην ζρεδηαδφκελν κεζνγεηαθφ θφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίγππην ην Μάξηην 2019. Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο 

πξσηνπνξηαθέο, φπσο ηηο ραξαθηήξηζε, νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πινπνηνχλ ηφζν 

ε Αίγππηνο φζν θαη ε Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ο θ. El-Molla δελ παξέιεηςε λα 

αλαθεξζεί ζηε θηινδνμία ηεο ρψξαο ηνπ λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθφο εκπνξηθφο θαη 

ελεξγεηαθφο θφκβνο ζην ρψξν ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ.      

 

Επίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην νπδάλ 

ηηο 25/10, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi επηζθέθζεθε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ νπδάλ, 

Υαξηνχκ, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επαθψλ κε ηνλ νπδαλφ Πξφεδξν θ. Bashir θαη 

ζηειέρε ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο ζπλφδνπ ηεο Αλψηεξεο 

Μηθηήο Δπηηξνπήο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο. Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, νη δχν εγέηεο ππέγξαςαλ ζπλνιηθά 12 ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ 

άιισλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο γεσξγίαο, ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ 

δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ηεο αληαιιαγήο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ θξαηηθφ 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν MENA, κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλφδνπ ππήξμε ε 
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άξζε ηεο εθ κέξνπο ηνπ νπδάλ απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε ηζρχ εδψ θαη 17 κήλεο (απφ ηνλ 

Ηνχλην 2017). Ζ άξζε ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηφλσζεο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Οη δχν Πξφεδξνη ζπδήηεζαλ 

εμάιινπ ηα ελ εμειίμεη κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηνπο δηκεξείο 

νηθνλνκηθνχο δεζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Αιεμάλδξεηαο-

Υαξηνχκ, ε δεκηνπξγία αηγππηηαθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζην νπδάλ θαη ε ειεθηξηθή 

δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ ησλ δχν ρσξψλ, ε πξψηε θάζε ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.       

 

Επίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζηε Γεξκαλία 

ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε 

επίζεκε επίζθεςε ζηε Γεξκαλία, φπνπ είρε ζεηξά επαθψλ κε ηελ εγεζία ηεο ρψξαο, κε 

έκθαζε ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. ην πιαίζην 

ηεο ζρεηηθήο κηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ππνγξάθεθαλ 

ζπλνιηθά 4 πξσηφθνιια θαη κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Αλάκεζα 

ζε απηά, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ησλ αηγππηηαθψλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Παηδείαο, κε ηνλ γεξκαληθφ φκηιν Siemens, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κέζσ παξνρήο απφ ηε 

Siemens ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο-κεραλνξγάλσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 

βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αηγππηηαθνχ βηνκεραληθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο Al Sisi, ε Αηγχπηηα 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θ. Muller ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν 

ηελ πινπνίεζε, κε γεξκαληθή ρξεκαηνδφηεζε, επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο 

ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη λενιαίαο, ζπλνιηθήο αμίαο 

€129 εθαη. Υσξηζηέο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ππνγξάθεθαλ ζηνπο ηνκείο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ην άλνηγκα 

παξαξηεκάησλ γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Αίγππην.  

εκεηψλεηαη φηη ζην πεξηζψξην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Γεξκαλία, ν 

Αηγχπηηνο Πξφεδξνο παξέζηε ζηηο εξγαζίεο ηεο δεχηεξεο γεξκαλν-αθξηθαληθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δηάζθεςεο (German African Business Summit 2018), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ζρεηηθήο γεξκαληθήο πξσηνβνπιίαο εληφο ηεο νκάδαο 

ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ ζηα θξάηε ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ.         

 

πλάληεζε Πξνέδξνπ Al Sisi κε Κηλέδν Αληηπξφεδξν 

ηηο 27/10, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε ζην Κάηξν κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Κίλαο θ. Wang Qishan, κε αληηθείκελν ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε. Οη δχν πιεπξέο ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt and Road”, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο επέθηαζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ. Απφ πιεπξάο ηνπ, ν 

Κηλέδνο Αληηπξφεδξνο επηζήκαλε ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπ λα 

ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξνπο θηλεδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα επελδχζνπλ ζηελ 

Αίγππην, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ην θηλεδηθφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο αηγππηηαθνχο 

πξννξηζκνχο. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν Κηλέδνο Αληηπξφεδξνο θαη ν 

Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, παξέζηεζαλ ζηελ ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ.      

 

7
ε
 ζχλνδνο Μηθηήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Οπθξαλίαο 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο ζηηο 3/11, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο έβδνκεο ζπλφδνπ ηεο Μηθηήο 

Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Οπθξαλίαο πνπ έιαβε ρψξα ζην Κίεβν, 
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ππνγξάθεθαλ κε ηελ Αξρή Οπθξαληθψλ Ληκέλσλ (Ukrainian Sea Ports Authority) δχν 

κλεκφληα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηκεληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ νπθξαληθνχ 

ιηκέλα Οδεζζνχ θαη ησλ αηγππηηαθψλ ιηκέλσλ Αιεμάλδξεηαο θαη Γακηέηηεο. Όπσο 

αλέθεξε ε αλαθνίλσζε, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr ππέγξαςε επίζεο ην 

πξσηφθνιιν ηεο δηππνπξγηθήο ζπλφδνπ κε ηνλ Οπθξαλφ ζπκπξφεδξν ηεο Μηθηήο 

Δπηηξνπήο θαη Αλαπιεξσηή Π/Θ ηεο ρψξαο θ. Rozenko. χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, έκθαζε δφζεθε απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλφδνπ ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νπθξαληθψλ επελδχζεσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ 

νπθξαληθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο Αίγππην, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο Οπθξαλία, δεδνκέλνπ φηη απηέο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά 

ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα. Οη  ηειεπηαίεο αλήιζαλ ζηα $2,24 

δηζ. ην 2017, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο - CAPMAS.  

 

Η Αίγππηνο ζηελ 120
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηεο ΠΣ “Doing Business 2019” 

Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε άλνδν θαηά 8 ζέζεηο ζηελ ελεκεξσκέλε θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο πνπ αθνξά ην επίπεδν θηιηθφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην επηρεηξείλ ζε 190 ρψξεο, κε ηίηιν “Doing 

Business 2019”. πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο αλέβεθε ζηελ 120
ε
 ζέζε, έλαληη ηεο 128

εο
 πνπ 

θαηείρε πέξζη θαη ηεο 122
εο

 πνπ θαηείρε ζηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε ηνπ 2017. Ζ βειηίσζε 

ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηηο επελδχζεηο, πνπ θαηέζηεζαλ επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ησλ επελδπηψλ ζηελ αγνξά 

ηεο ρψξαο, ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ 

κεηφρσλ, ζηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, θαζψο θαη ζε βειηηψζεηο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαηέζηεζαλ επθνιφηεξε ηελ πιεξσκή θφξσλ αιιά θαη ηηο 

επηζηξνθέο ΦΠΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, βειηησκέλε εκθαλίζηεθε ε εηθφλα ηεο 

Αηγχπηνπ φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ (κέζσ εγθαζίδξπζεο 

ζπζηήκαηνο “one-stop-shop”), θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο / επελδπηέο.  

Σελ πςειφηεξε ζέζε ζηε θεηηλή θαηάηαμε “Doing Business” κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ 

ρσξψλ θαηέιαβαλ ηα ΖΑΔ (11
ε
), αθνινπζνχκελα απφ ην Μαξφθν (60

ε
) θαη ηε . Αξαβία 

(92
ε
). εκεησηένλ φηη ε ρψξα καο θαηεηάγε ζηελ 72

ε
 ζέζε, ελψ ζηελ θνξπθή ηεο 

θαηάηαμεο βξέζεθαλ νη Ν. Εειαλδία, ηγθαπνχξε θαη Γαλία. Ζ πιήξεο ζρεηηθή έθζεζε 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2019-report_print-version.pdf.     

    

ε πηψζε ηνλ Οθηψβξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο 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 πεξαηηέξσ ειαθξά πηψζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ 2018, 

θζάλνληαο κάιηζηα ην θαηψηαην επίπεδφ ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο PMI έπεζε ηνλ Οθηψβξην ζηηο 48,6 κνλάδεο απφ ηηο 48,7 κνλάδεο 

ην επηέκβξην θαη ηηο 50,5 κνλάδεο ηνλ Αχγνπζην, κέλνληαο γηα δεχηεξν δηαδνρηθφ κήλα 

θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Ζ 

πηψζε ηνπ δείθηε απνδίδεηαη ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα δεχηεξν 

ζπλερφκελν κήλα, εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο εγρψξηαο δήηεζεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ λέσλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο. χκθσλα κε ην ηκήκα 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο Emirates NBD, «ν αηγππηηαθφο ηδησηηθφο ηνκέαο παξακέλεη 

ππφ θαζεζηψο πίεζεο εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο πινπνίεζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΝΣ».   

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_print-version.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_print-version.pdf
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Πξφνδνο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο “GOLDEN VISA” 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε πξφζθαηα φηη έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη πιεζηάδεη ρξνληθά ε ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ θαη δηακνλήο μέλσλ ππεθφσλ, νη 

νπνίνη αγνξάδνπλ αθίλεηα ζηε ρψξα. Με βάζε ην ππφ ελεξγνπνίεζε λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην, ζηνπο ηδηνθηήηεο νηθηζηηθψλ αθηλήησλ αμίαο ηνπιάρηζηνλ $400.000 ζα 

ρνξεγνχληαη αλαλεψζηκεο άδεηεο δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ελψ ζε εθείλνπο 

αθηλήησλ αμίαο κεηαμχ $200.000 θαη $400.000, επίζεο αλαλεψζηκεο άδεηεο δηακνλήο 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, φζνλ αθνξά αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

αθφκε ππφ θαηαζθεπή, άδεηεο παξακνλήο ζα δίλνληαη ζε αιινδαπνχο ηδηνθηήηεο νη νπνίνη 

θαηαβάιινπλ νιφθιεξε ηελ αμία θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε δνιιάξηα, κε πξνθαηαβνιή 

ηνπιάρηζηνλ 40% ή $100.000.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Η Orascom ζθνπεχεη λα εμαγνξάζεη ην 30% ηνπ θεθαιαίνπ  ηεο Sarwa Capital 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζή ηνπ 

ζηηο 31/10, ν φκηινο Orascom πξνηίζεηαη λα εμαγνξάζεη εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ κεξίδην 

30% ηεο λενεηζειζνχζαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ Sarwa Capital, ε αξρηθή δεκφζηα 

εγγξαθή (IPO) πεξίπνπ 295 εθαη. κεηνρψλ ηεο νπνίαο είρε ιάβεη ρψξα κε απφιπηε 

επηηπρία  ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο Orascom δήηεζε ζηηο 31/10 έγθξηζε απφ ηελ αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA), 

πξνθεηκέλνπ λα εμαγνξάζεη έσο 216 εθαη. κεηνρέο ηεο Sarwa Capital, απνθηψληαο έηζη 

κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαηφ ηεο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ 

Orascom, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Sarwa Capital είλαη εμαηξεηηθά ειθπζηηθή, ελψ ε 

Orascom δηαζέηεη ην απαηηνχκελν επίπεδν ξεπζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ εμαγνξά. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Sarwa Capital απνηειεί ην κεγαιχηεξν πάξνρν 

ππεξεζηψλ θαηαλαισηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ ζηε ρψξα. Οη κεηνρέο ηεο δηαηέζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ έλαληη 

EGP7,36 αλά κεηνρή ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ, ζηε ζπλέρεηα δε θαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ μεθίλεζε λα ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο 

παξνπζίαζε πησηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, αλεξρφκελε ζε EGP6,21 ζηηο αξρέο 

Ννεκβξίνπ.  

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή απνθάζηζε λα αλαζηείιεη γηα πεξίνδν 6 κελψλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ηκήκαηνο ηνπ νκίινπ Beltone Financial Holding -ν 

νπνίνο ειέγρεηαη απφ ηνλ Αηγχπηην κεγηζηάλα Naguib Sawiris, ηδηνθηήηε επίζεο ηνπ 

νκίινπ Orascom- ιφγσ «εηθαδφκελσλ παξαηππηψλ» θαηά ηε δηαδηθαζία αξρηθήο 

δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO) ηεο Sarwa Capital. εκεηψλεηαη φηη ε Beltone ππήξμε ν 

ρξεκαηηζηεξηαθφο ζχκβνπινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο IPO.    

 

Έξγν εθπφλεζεο πξψηνπ ζηα ρξνληθά αηγππηηαθνχ αλαινγηζηηθνχ πίλαθα δσήο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ν Πξφεδξνο ηεο 

αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (FRA) θ. Omran, ππέγξαςε κε ην 

κεγάιν φκηιν αληαζθαιίζεσλ African Reinsurance Corporation πνπ εδξάδεηαη ζην 

Λάγθνο ηεο Νηγεξίαο θαη ιεηηνπξγεί ζε 41 αθξηθαληθέο ρψξεο, πξσηφθνιιν 

ζπλεξγαζίαο. Σν πξσηφθνιιν ζα επηηξέςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπφλεζεο, απφ ηνλ 

σο άλσ φκηιν, ηνπ πξψηνπ ζηα ρξνληθά αλαινγηζηηθνχ πίλαθα δσήο ζηελ Αίγππην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαινγηζηηθνί πίλαθεο δσήο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ θαηάξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ππνινγίδνπλ ην πξνζδφθηκν δσήο, ηελ πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο ή / θαη αζζέλεηαο - αλαπεξίαο ζε κία δεδνκέλε ειηθία. χκθσλα κε ηνλ θ. 
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Omran, παξά ηε ζρεηηθή αλάπηπμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Αίγππην, δελ έρεη 

κέρξη ζήκεξα θαηαξηηζηεί ηέηνηνο αλαινγηζηηθφο πίλαθαο, κε απνηέιεζκα νη αηγππηηαθέο 

αζθαιηζηηθέο λα βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρνπο δηεζλείο θαη λα δπζθνιεχνληαη λα 

ππνινγίζνπλ ζσζηά ην χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

 
ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

πκκεηνρή Αηγχπηνπ σο ηηκψκελεο ρψξαο ζε δηεζλή εκπνξηθή έθζεζε ζηε αγθάε 

ην δηάζηεκα 5-10 Ννεκβξίνπ, ε Αίγππηνο κεηέρεη σο ηηκψκελε ρψξα, κε 38 επηρεηξήζεηο 

θαη δχν ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζε ρψξν 256 ηεηξ. κέηξσλ,  ζηελ 1
ε
 δηεζλή εηζαγσγηθή 

έθζεζε (China’s International Import Expo – CIIE), πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε αγθάε. 

Δπηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο είλαη ν Π/Θ θ. Madbouly. Οη αηγππηηαθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζηελ έθζεζε πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο 

αγξνβηνκεραλίαο θαη ηξνθίκσλ, ηαηξηθψλ εθνδίσλ, θαξκαθεπηηθψλ θαη ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ελδχκαηνο, βηνκεραλίαο, ρεηξνηερλίαο, εθηππψζεσλ 

/ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ηξαπεδψλ.  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν MENA, 

ζηελ σο άλσ κεγάιε έθζεζε κεηέρνπλ πάλσ απφ 3.000 απφ 130 ρψξεο, ελψ ν ζπλνιηθφο 

εθζεζηαθφο ρψξνο αλέξρεηαη ζε 270.000 ηεηξ. κέηξα. ε ζρεηηθφ ηνπ ραηξεηηζκφ θαηά ηελ 

επίζεκε έλαξμε ηεο έθζεζεο ζηηο 5/11, ν Αηγχπηηνο Π/Θ, αθνχ επραξίζηεζε ηελ θηλεδηθή 

εγεζία θαη ην ιαφ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε πνπ απεχζπλαλ ζηελ Αίγππην, 

αλαθέξζεθε ζηε ζηξαηεγηθή ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη δχν ρψξεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

πξψηε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ Κίλα ην Γεθέκβξην 2014, θαζψο θαη ζηηο 

πξννπηηθέο πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ο θ. 

Madbouly ηφληζε φηη «ε εζληθή ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ ζηελ CIIE νθείιεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Κίλαο λα πξνσζήζεη ην δηεζλέο εκπφξην θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ αξρψλ ηνπ ζεκηηνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ». 

εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Κίλαο αλήιζε ζε $8,5 δηζ. ην 

2017. Παξαδνζηαθά ην δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θιίλεη ζαθψο ππέξ ηεο θηλεδηθήο 

πιεπξάο. Σν 2017, νη θηλεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Αίγππην αλήιζαλ ζε $7,79 δηζ.         

 

Αηγππηην-θνξεαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ θιάδνπ επηθνηλσληψλ-πιεξνθνξηθήο 

ηηο 3/11 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζην νπνίν κεηείραλ 8 κεγάινη 

θνξεαηηθνί φκηινη ηνπ θιάδνπ επηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη 50 

αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ, κε ηίηιν “2018 K-Creative Content”. Σν 

θφξνπκ, πνπ πεξηειάκβαλε θαη παξάιιειε εκπνξηθή έθζεζε θνξεαηηθψλ ηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ αιιά θαη ζεκαηηθά workshops, δηνξγαλψζεθε απφ θιαδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θνξείο ησλ δχν ρσξψλ θαη ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπκ ππήξμε ε 

θαιιηέξγεηα επαθψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ θνξεαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ινγηζκηθφ γηα 

εθαξκνγέο θηλεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. χκθσλα κε εθπξφζσπν ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ πνπ παξέζηε ζηελ εθδήισζε, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θφξνπκ πεξηιακβάλνληαη 

ε κεηαθνξά θνξεαηηθήο ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξεαηηθφ θιάδν 

ICT ζε θνηλά έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ.     

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Κπβεξλεηηθή πξφζεζε γηα δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ πξνο αλάπηπμε αθηλήησλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfeek 

ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ γηα ηελ αηγππηηαθή θηεκαηαγνξά, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα 

δηαζέζεη ζπλνιηθέο θξαηηθέο εθηάζεηο 8 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα 

επελδχζεσλ πξνο αλάπηπμε αθηλήησλ. Καηά ηνλ θ. Tawfeek, νη ελ ιφγσ εθηάζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ 24 νηθφπεδα ηα νπνία αλήθνπλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Ο Τπνπξγφο 

παξνπζίαζε ζην ζπλέδξην ειεθηξνληθφ ράξηε ησλ πεξηνρψλ φπνπ βξίζθνληαη νη θξαηηθέο 
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γαίεο πνπ ζα δηαηεζνχλ πξνο αλάπηπμε. Οη εθηάζεηο ησλ νηθνπέδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

δηαηεζνχλ θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ 40.000 θαη 3,7 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ελψ ε πξψηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ιίγν κεηά ηα κέζα Ννεκβξίνπ θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη πξνζθνξά έθηαζεο 2,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ πνπ αλήθε ζηελ ππφ 

εθθαζάξηζε θξαηηθή ηζηκεληνβηνκεραλία National Company for Cement.     

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

πκθσλία κε ζανπδαξαβηθφ φκηιν ACWA Power γηα θαηαζθεπή κεγάιεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζην Λνχμνξ  

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξαςε ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ κε ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν ACWA 

Power ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ηζρχνο 

2.250 MW ζηα λφηηα ηεο ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνχμνξ. Καηά 

ηνλ θ. Shaker, ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο εθηηκάηαη ζε $2,3 δηζ., ελψ 

απηή πξνζδνθάηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν έσο ην 2023.    

 

Αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, κείσζε ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ 

χκθσλα κε θιαδηθά ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ηα 

απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ζε αξγφ πεηξέιαην αλέξρνληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 3 δηζ. 

βαξέιηα, έλαληη 4 δηζ. βαξειηψλ ην έηνο 2015, κεησκέλα θαηά 25%, σο απνηέιεζκα ηνπ 

ρακεινχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ξπζκνχ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ. Οη 

ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ θξαηηθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά 

4,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ, ζην επίπεδν ησλ 657 ρηι. βαξειηψλ. 

Δπίζεο, αλέθεξαλ φηη ε Αίγππηνο εηζάγεη ην 32% κε 35% ησλ κεληαίσλ αλαγθψλ ηεο ζε 

θαχζηκα, πξνθεηκέλνπ λα γεθπξψζεη ην «θελφ» κεηαμχ εγρψξηαο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο.  

Όζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην, νη σο άλσ πεγέο αλέθεξαλ φηη ηα απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ 

έρνπλ απμεζεί ζε 90 ηξηζ. θ.π. εκεξεζίσο ζήκεξα, έλαληη 60 ηξηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην 

2015, εμαηηίαο ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ. χκθσλα 

εμάιινπ κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε πξφζθαηα ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ηα 

απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε αέξην έρνπλ απμεζεί ζπλνιηθά θαηά πεξίπνπ 37 ηξηζ. θ.π. 

εκεξεζίσο ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.    

 

Σα δηπιηζηήξηα MIDOR εμαζθαιίδνπλ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα 

επέθηαζή ηνπο 

χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηα κεγάια θξαηηθά δηπιηζηήξηα 

MIDOR (Middle East Oil Refinery), κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

National Bank of Egypt θαη Abu Dhabi First Bank πνπ ππήξμαλ νη νηθνλνκηθνί 

ζχκβνπινη ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαηφξζσζαλ λα εμαζθαιίζνπλ δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

χςνπο $1,2 δηζ. απφ ηξαπεδηθή θνηλνπξαμία απνηεινχκελε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα Credit Agricole θαη BNP Paribas (Γαιιία), θαζψο θαη ηελ ηηαιηθή θξαηηθή 

επελδπηηθή ηξάπεδα CDP Casa Depositi e Prestiti, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ 

Σχπν, ην ελ ιφγσ δάλεην ηπγράλεη εγγχεζεο απφ ηνλ ηηαιηθφ νξγαληζκφ αζθάιηζεο 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (Italian Export Credit Agency - SACE), γηα πεξίνδν 13 ½  εηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ησλ ζθνπνχκελσλ έξγσλ επέθηαζεο 

θαηά 60% ηεο ζεκεξηλήο δπλακηθφηεηαο ησλ δηπιηζηεξίσλ, θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, αλέξρεηαη ζε $2,3 δηζ. θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ 

εκπιέθνληαη ν δηεζλήο ηερληθφο φκηινο ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο TechnipFMC, θαζψο θαη νη 

αηγππηηαθνί ηερληθνί φκηινη ENPPI θαη Petrojet.   
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

ηνπο 4,4 εθαη. ηφλνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εμαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2018 αλέξρνληαη ζε 4,4 εθαη. 

ηφλνπο, έλαληη 4 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Καηά ηα ζηνηρεία, 

απφ ην μεθίλεκα ηνπ έηνπο έσο ηψξα, ε Αίγππηνο έρεη εμάγεη 1,6 εθαη. ηφλνπο 

εζπεξηδνεηδψλ, 759,1 ρηι. ηφλνπο παηαηψλ, 284,8 ρηι. ηφλνπο θξεκκπδηψλ, 100,9 ρηι. 

ηφλνπο ζηαθπιηψλ, 68 ρηι. ηφλνπο ξνδηψλ, 20,7 ρηι. ηφλνπο mango, 15,4 ρηι. ηφλνπο 

θαζνιηψλ, 10,8 ρηι. ηφλνπο θξανπιψλ, 14 ρηι. ηφλνπο ζθφξδνπ θαη 5,3 ρηι. ηφλνπο 

αγγνπξηψλ.     

 

ΟΤΔΑΝ 

Εθηηκήζεηο αλαιπηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ζνπδαληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζνπδαληθή νηθνλνκία, νη βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ειιηπή 

εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε 

εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, φζν θαη κε ηνλ πξνβιεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κε 

ηα πςειφηαηα επίπεδα δηαθζνξάο. Καηά ηνπο αλαιπηέο, ν ηξέρσλ θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά αξλεηηθά ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ πνιηηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ρακειφηεξσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.     

 

Μείσζε ησλ πνζνηήησλ επηδνηνχκελνπ αιεπξηνχ ζηελ πεξηθέξεηα Υαξηνχκ 

Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, 

ζε κία θίλεζε πνπ θαηέπιεμε ηνπο εγρψξηνπο αιεπξφκπινπο θαη ηηο αιεπξνβηνκεραλίεο, 

πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ επηδνηνχκελνπ αιεπξηνχ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ Υαξηνχκ. Σαπηφρξνλα, ην Τπνπξγείν απνθάζηζε φηη ην θξάηνο ζα 

παξάγεη αιεχξη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πξνζθνξάο 

ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο επηκέξνπο ζνπδαληθέο επαξρίεο. 

Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, νη σο άλσ απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζπληζηνχλ βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ αιεπξηνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο έηνπο.    

 

Νέα αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ θαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζην νπδάλ  

χκθσλα κε ηνπηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 5/11 ε ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ πξνο 

ηε ζνπδαληθή ιίξα ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο αλήιζε ζηηο 58 

ιίξεο αλά δνιιάξην, πνπ απνηειεί ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ην ακεξηθαληθφ λφκηζκα. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Οθηψβξην ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο 

ζχζηεζε εηδηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ ηξαπεδίηεο θαη εθπξνζψπνπο γξαθείσλ 

ζπλαιιάγκαηνο, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε 

(θπκαίλεηαη ζηηο 47 ιίξεο αλά δνιιάξην θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν). Παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο απνδίδνπλ ηελ πξφζθαηε πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ζνπδαληθή ιίξα ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απφ πιεπξάο εγρψξησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη 

ζηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα άξεη ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ζην νπδάλ απμεκέλε δήηεζε γηα 

ζπλάιιαγκα. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλερηδφκελν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζνπδαληθέο 

ηξάπεδεο, ν ηνπηθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη απφ ηνχδε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ 

νπδάλ ζα αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ κεραλεκάησλ αλάιεςεο 

κεηξεηψλ (ΑΣΜ) εθείλσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

ζε πνζνζηφ 85% ηνπ δηθηχνπ ηνπο, έσο φηνπ ηα πξνβιήκαηα απηά απνθαηαζηαζνχλ, 
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φπσο ζπκθσλήζεθε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ κεηαμχ ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο.     

εκεηψλεηαη φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην νπδάλ αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα αξθεηέο ηξάπεδεο λα αξλνχληαη λα θαηαβάιινπλ κεηξεηά 

ζηνπο πειάηεο ηνπο, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαβεβαηψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ 

νπδάλ φηη ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά. 

εκεηψλεηαη φηη, λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ 

νπδάλ επέβαιε θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο, ζπληζηάκελνπο ηφζν ζε απαγφξεπζε 

θαηαζέζεσλ δνιιαξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπίζεκε αγνξά, φζν θαη ζε 

πεξηνξηζκνχο ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο.  

Σέινο, φπσο θαηέγξαςε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ δεκνζίεπζε θαηάινγν 53 κεγάισλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζην εμήο ζα απαγνξεχεηαη λα ζπλαιιάζζνληαη κέζσ ηνπ 

εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη παξέβεζαλ ηε λνκνζεζία πνπ 

ππνρξεψλεη ηνπο εμαγσγείο λα εκβάδνπλ ηα έζνδά ηνπο ζε ζπλάιιαγκα ζε ζνπδαληθέο 

ηξάπεδεο. εκεηψλεηαη φηη πξν δεθάκελνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε νκνίσο απαγνξεχζεη 

ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζε 130 εηαηξείεο πνπ απαζρνινχληαη κε ην δηεζλέο εκπφξην. 

 

Πξνζπάζεηεο γηα ειάθξπλζε ηνπ ζνπδαληθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ αλαθνίλσζε 

πξφζθαηα πσο βξίζθεηαη ζε ζπλελλνήζεηο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ 

ειάθξπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο (ζην επίπεδν ησλ $47,1 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 

2017), δηεπθξηλίδνληαο φηη έρεη δεηήζεη ηελ πξνο ηνχην ζπλδξνκή ηφζν ηνπ ΓΝΣ φζν θαη 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Καηά ηελ νπηηθή ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ε ρψξα έρεη 

εθπιεξψζεη ηα «ηερληθά πξναπαηηνχκελα» πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ειάθξπλζε 

ηνπ ρξένπο ηεο, ηα νπνία ζπλίζηαληαη αθ’ ελφο ζηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ ζηε ζπκβνιή πξνο επίηεπμε εηξήλεπζεο ζην Νφηην 

νπδάλ.  


