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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (10-17/6/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Ο δείθηεο πιεζσξηζκνύ ζην 14,09% ην Μάην 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάην 2019 άλνδν θαηά κία πνζνζηηαία 

κνλάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ απξφζκελε πηψζε πνπ είρε θαηαγξάςεη ηνλ Απξίιην έλαληη ηνπ 

Μαξηίνπ. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ έθζαζε ην Μάην ην επίπεδν ηνπ 14,09% ζε 

εηήζηα βάζε, έλαληη 13,01% ηνλ Απξίιην, 14,16% ην Μάξηην, 14,35% ην Φεβξνπάξην θαη 

12,71% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε σζηφζν ην 

Μάην 2019  αμηφινγε πηψζε έλαληη ηνπ Απξηιίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 7,83% ζε 

εηήζηα βάζε, έλαληη 8,11% ηνλ Απξίιην, 8,93% ην Μάξηην, 9,2% ην Φεβξνπάξην θαη 8,57% 

ηνλ Ηαλνπάξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ην Μάην απνδίδεηαη 

ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ζηα ηξφθηκα θαη πνηά, εμαηηίαο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

Ρακαδαληνχ, θαηά 1,3% θαηά κέζν φξν. Αξθεηνί εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθθξάδνπλ 

ηελ αλεζπρία ηνπο γηα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπο επφκελνπο κήλεο, 

δεδνκέλνπ φηη αλακέλνληαη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. εκεηψλεηαη φηη ην Μάην 2018, ν πιεζσξηζκφο είρε αλέιζεη ζε 11,45% θαη ν 

δνκηθφο πιεζσξηζκφο ζε 11,09%, αληίζηνηρα. 

 

Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ζην 5,6% ηνπ ΑΔΠ ην δεθάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δεθακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 

αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 5,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 6,7% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην 

ζεκεησζέλ ζην πξψην δεθάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα αλήιζε ζε EGP54,8 δηζ. 

θαη αληηπξνζψπεπε ην 1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2% πνπ είρε 

θαηαγξαθεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18. Σα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ δεθακήλνπ 2018/19 θαηά 18,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε 

EGP686,78 δηζ. (έλαληη EGP577,78 δηζ. ην δεθάκελν 2017/18), ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο 

απμήζεθαλ θαηά 12,8% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP982,45 δηζ. (έλαληη 

EGP870,87 δηζ. ην δεθάκελν 2017/18). Σα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο 

θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16,9% ζηε δηάξθεηα ηνπ δεθακήλνπ 2018/19, 

αλεξρφκελα ζε EGP550,27 δηζ.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί επηθείκελσλ λέσλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ 

ηηο 9/6, αλψηαηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε έζπεπζαλ λα δηαςεχζνπλ θεκνινγίεο πνπ 

δηαδφζεθαλ απφ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πεξί επηθείκελσλ κεγάισλ απμήζεσλ ζηηο 

εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ κάιηζηα σο ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία  

εθαξκνγήο ηνπο ηελ 14
ε
 Ηνπλίνπ. Καηά ηα αλσηέξσ θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ζα ππάξμεη φλησο 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα 

ηεο πεξαηηέξσ πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, σζηφζν ε ελ ιφγσ αχμεζε ζα είλαη 

ηεο ηάμεσο ηνπ 20% πεξίπνπ, απφ ηηο ρακειφηεξεο απμήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην 

μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, θεληξηθφ ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε 

πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, ψζηε ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (ήηνη, ζην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ 2019) λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 1,7% 

ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 2,7% ηνπ ΑΔΠ πνπ απηέο αληηπξνζψπεπαλ έλα ρξφλν λσξίηεξα. 

 

Έγθξηζε από ην θνηλνβνύιην ησλ απμήζεσλ 15% ζηηο ζπληάμεηο από 1/7/2019 

ηηο 11/6, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ πξνηαζείζα απφ ηελ θπβέξλεζε αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπληάμεσλ θαηά 15%, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. Σν θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, θαηφπηλ εμέηαζεο εκπεξηζηαησκέλεο 
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νηθνλνκηθήο κειέηεο γηα ην ζέκα, πνπ εθπφλεζαλ νη αξκφδηεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο 

εξγαζίαο θαη πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ε ύςνο ξεθόξ (EGP74 δηζ.) ηα θξαηηθά έζνδα από ηε Γηώξπγα νπέδ ην 2018/19 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 8/6, ηα θαζαξά 

έζνδα ησλ θξαηηθψλ ηακείσλ απφ ηελ Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζαλ ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ EGP74 δηζ. ($4,4 δηζ. 

ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

Γηψξπγαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο αλέξρνληαη ζε EGP104,2 δηζ. ($6,2 δηζ. ζε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), απμεκέλα θαηά 40,4% έλαληη ησλ πξν δηεηίαο εζφδσλ, χςνπο EGP74,2 

δηζ.  

 

Κπβεξλεηηθή «νξγή» εμαηηίαο αξλεηηθνύ άξζξνπ ηνπ “Foreign Policy Magazine” 

Σν θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ αλαθέξζεθε, ζηελ έθδνζή ηνπ ηεο 11/6, ζε 

άξζξν κε αξλεηηθέο θξίζεηο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, πνπ δεκνζίεπζε 

ε δηεζλνχο θήκεο ακεξηθαληθή πεξηνδηθή έθδνζε “Foreign Policy Magazine”, επηθξίλνληάο 

ην σο «ζθφπηκα παξαπιαλεηηθφ». εκεηψλεηαη φηη σο ζπληάθηεο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 

εκθαλίδεηαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ, επί θπβέξλεζεο Morsi, θ. Yehia Hamed.  

Καηά ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, «ην ελ ιφγσ άξζξν ηζρπξίδεηαη πσο ε αηγππηηαθή νηθνλνκία 

θαηαξξέεη, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θαζψο θαη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο, δηαπηζηψλνπλ θαη 

ραηξεηίδνπλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, θξίλνληαο φηη έρεη επαλαθέξεη ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο ζε ζσζηή ηξνρηά». Καηά ην ΜΔΝΑ, ην άξζξν ηνπ “Foreign Policy Magazine” 

ππνπίπηεη θαη ζε αληηθάζεηο, θαζψο «αθνχ θξίλεη πσο ε αηγππηηαθή νηθνλνκία θαηαξξέεη, 

ηαπηφρξνλα παξαδέρεηαη πσο ε Αίγππηνο έρεη επαλέιζεη ζην δηεζλέο πξνζθήλην κεηαμχ ησλ 

επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ θαη φηη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ Αίγππην σο εθ 

ησλ ειθπζηηθφηεξσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ».      

 

Δπαθέο ηνπ Αηγύπηηνπ Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζηε Ρσζία 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ επίζθεςε, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ηνπ 

Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar ζηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην 

23
ν
 δηεζλέο νηθνλνκηθφ θφξνπκ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν 

θ. Nassar πξαγκαηνπνίεζε, ζην πεξηζψξην ηνπ θφξνπκ, ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε Ρψζνπο 

αμησκαηνχρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Ρψζν Τπνπξγφ θ. Manturov, κε 

θχξηα αληηθείκελα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ, ηελ νινθιήξσζε ηεο –ππφ δηαπξαγκάηεπζε- ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (Ρσζία, 

Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ), θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφνδν πνπ 

ζπληειείηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Πνξη αΐλη, εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Όπσο επηζεκάλζεθε απφ 

ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θ. Nassar, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ, είρε ηελ 

επθαηξία λα δηαπηζηψζεη ην ελεξγφ ελδηαθέξνλ ξσζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ ελ ιφγσ βηνκεραληθή δψλε. Δπίζεο ηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θ. Manturov, «ε Ρσζία είλαη πηζαλφ λα επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο 

ηεο πξνο ηελ Αίγππην θέηνο», θάηη πνπ αλακέλεηαη κε αλππνκνλεζία απφ αηγππηηαθήο 

πιεπξάο (ρσξίο σζηφζν λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε επαλέλαξμε πηήζεσλ charter). 

Σέινο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, κεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ 

απαζρφιεζαλ ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ θ. Nassar ζηε Ρσζία αθνξνχζαλ ηελ πξνκήζεηα ξσζηθψλ 

αεξνζθαθψλ θαη ζπλαθνχο ηερλνινγίαο απφ ηελ Αίγππην.          

 

Σν λενζύζηαην αηγππηηαθό αλαπηπμηαθό ηακείν κέινο ηνπ δηεζλνύο θόξνπκ θξαηηθώλ 

επελδπηηθώλ ηακείσλ 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ ζηα κέζα Ηνπλίνπ, ην 

λενζχζηαην αηγππηηαθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ / αλαπηπμηαθφ ηακείν (SWF) έγηλε δεθηφ 
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δνθηκαζηηθά σο κέινο (“associate member”) απφ ην δηεζλέο θφξνπκ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ 

ηακείσλ (IFSWF), ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ην 2009, εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη έρεη σο κέιε 32 

επελδπηηθά ηακεία. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, «κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην δηεζλέο θφξνπκ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ 

ηακείσλ, ην SWF ζα πξνζαξκνζηεί θαη ζπκκνξθσζεί πξνο φιεο ηηο αξρέο θαη θαιέο 

πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο, επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζηηο 

νπνίεο έρνπλ πξνζρσξήζεη φια ηα κέιε ηνπ θφξνπκ, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο Αξρέο ηνπ 

αληηάγθν». χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ, θα El-Saeed, «ε δνθηκαζηηθή 

έληαμε ζην ελ ιφγσ θφξνπκ γίλεηαη ζε ηξηεηή βάζε θαη απεπζχλεηαη θξαηηθά ηδξχκαηα ηα 

νπνία επξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο ζε θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη απφ πέξζη δξνκνινγήζεη ηε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνλ επελδπηηθφ 

βξαρίνλα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζεη δεκφζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ –φηαλ θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο- 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ EGP200 δηζ. (πεξίπνπ $12 δηζ. κε βάζε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). ηα κέζα Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε φξηζε ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηακείνπ, ηνπ νπνίνπ ζα πξνεδξεχεη ε Τπνπξγφο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη επίζεο εθπξφζσπνη ησλ 

ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη πέληε αλεμάξηεηα κέιε σο 

εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πξφεδξνο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ 

Αίγππην θαη αληηπξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ, θ. Tawfik. Όπσο 

αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, δελ έρεη αθφκε γλσζηνπνηεζεί ην φλνκα ηνπ 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ αηγππηηαθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ.   

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί έγθξηζεο λνκνζεζίαο πνπ δίλεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ηζαγέλεηαο 

ζε αιινδαπνύο πνπ επελδύνπλ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα 

εζληθήο άκπλαο & αζθάιεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, ελέθξηλε ζηηο 9/6 λέεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο (Ν. 173/2018) πνπ θαιχπηεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα ζέκαηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο αιινδαπψλ. Οη λέεο ξπζκίζεηο παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο ηζαγέλεηαο ζε εθείλνπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηε ρψξα. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

σο άλσ επηηξνπήο, αξρηζηξάηεγνπ θ. Amer, νη εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ 

εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαζεζηψηνο ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο πνπ 

αγνξάδνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πινπνηνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηε ρψξα, ή αθφκε ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απηνί πξαγκαηνπνηνχλ θαηαζέζεηο ειάρηζηνπ πνζνχ $10.000. Καηά ηνλ θ. 

Amer, νκάδα εξγαζίαο ππφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα απφθηεζε ηεο αηγππηηαθήο ηζαγέλεηαο. εκεηψλεηαη φηη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν. 173/2018), ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ 

είλαη αξκφδην λα ρνξεγεί ηζαγέλεηα ζε αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα γηα 5 ζπλαπηά 

έηε θαη έρνπλ θαηαζέζεη πνζφλ ειάρηζηνπ χςνπο EGP7 εθαη. 

 

Θεηηθή έθζεζε ηνπ βξεηαληθνύ ηξαπεδηθνύ νκίινπ Standard Chartered γηα ηελ 

αηγππηηαθή νηθνλνκία 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε, ζηνηρεία ηεο νπνίαο δεκνζηνπνίεζε ζηηο 9/6, ν κεγάινο 

βξεηαληθφο ηξαπεδηθφο/ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο Standard Chartered δηαπηζηψλεη φηη ε 

Αίγππηνο βξίζθεηαη ζην «ζσζηφ» δξφκν πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νινθιεξσκέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα. Καηά ηνλ Standard 

Chartered, ε πινπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, έρεη ζπλεηζθέξεη –θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ζπλεηζθέξεη- 

ζηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ρξένπο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ππνβνεζνχκελε επίζεο απφ ηηο εηζξνέο ηνπξηζηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. Ο Standard Chartered αλακέλεη 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην κέιινλ, ε νπνία ζα 
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πξνθιεζεί απφ ηηο απμεκέλεο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ (φπνηε απηέο ζπκβνχλ). Δπίζεο, 

αμηνινγεί ζεηηθά ηηο παξεκβάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

Αηγχπηνπ, σο «ηηζαζεχνπζεο» ηνλ πιεζσξηζκφ. Ο ελ ιφγσ φκηινο ζπκβνπιεχεη ηνπο 

δηεζλείο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηεο 

Αηγχπηνπ ζηα επελδπηηθά ηνπο ραξηνθπιάθηα, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ ππνινίπσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Σέινο, 

πξνβιέπεη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα «παξακείλεη» ζηελ 

Αίγππην κεηά ηελ νινθιήξσζε –αξγφηεξα θέηνο- ηεο πεξηφδνπ ηεο ηξηεηνχο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα, κε ξφιν παξαθνινχζεζεο ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξνρήο ζπκβνπιψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε, θαη, 

ελδερνκέλσο παξνρήο πξνιεπηηθήο γξακκήο ξεπζηφηεηαο, σο κέζνπ θαζεζπραζκνχ θαη 

ελζάξξπλζεο ησλ επελδπηψλ.  

 

Σν αηγππηηαθό ΤΠΔΞ έζεζε ζε εθαξκνγή ηελ α΄ θάζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ 

ζεσξήζεσλ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ αλαθνίλσζε πσο έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ πξψηε 

θάζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ρνξήγεζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ γηα μέλνπο 

επηζθέπηεο, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ζπλνιηθά 46 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δ.Δ. Σν λέν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ “online” θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε 

ειεθηξνληθψλ ζεσξήζεσλ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο 

http://www.visa2egypt.gov.eg, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία ζε 8 γιψζζεο θαη ζα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη λα πιεξψζνπλ ηα ηέιε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε 

ησλ ζεσξήζεσλ. Σν ζχζηεκα ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο εθδφζεηο ηνπξηζηηθψλ ζεσξήζεσλ 

γηα θαηφρνπο θνηλψλ πνιηηηθψλ δηαβαηεξίσλ, έλαληη ηέινπο $25 γηα κία είζνδν ζηε ρψξα.  
 

Παξνπζία Αηγππηίνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ ζηε ζύλνδν ηεο Οκάδαο ησλ 20 κεγαιύηεξσλ 

νηθνλνκηώλ (G20) 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. 

Maait, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & 

δηνηθεηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε 

(G20), πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πφιε Fukuoka ηεο Ηαπσλίαο (8-9/6), αλέπηπμε ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε 7,2% ηνπ ΑΔΠ, ηελ επίηεπμε ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 6%, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην 9,6%, θαζψο επίζεο 

ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Ο θ. Maait ηφληζε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, ψζηε απηφ λα θζάζεη λα αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ 80% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηφληζε φηη ε θπβέξλεζε Al Sisi έρεη επηιέμεη δηηηή ζηξαηεγηθή νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, βαζηδφκελε αθ’ ελφο ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ πξνο ηελ πγεία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

ε πηώζε ην Μάην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

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

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

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

νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είρε παξνπζηάζεη αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ηε 

ζεκαληηθφηεξε κάιηζηα απφ ηνλ Αχγνπζην 2015, ην Μάην επαλήιζε ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα, ησλ κελψλ πνπ πξνεγήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ελψ ηνλ Απξίιην ν ζρεηηθφο δείθηεο 

είρε ππεξβεί ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, ην 

Μάην ππνρψξεζε θαη πάιη θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο, επηζηξέθνληαο ζην επίπεδν ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ, δειαδή ζηηο 48,2 κνλάδεο πνπ είραλ ηφηε απνηειέζεη ην θαηψηαην ζεκείν ηνπ 

http://www.visa2egypt.gov.eg/
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δείθηε ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν, έλαληη 50,8 κνλάδσλ ηνλ Απξίιην, 49,9 κνλάδσλ ην 

Μάξηην θαη 48,5 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο.  

Σν Μάην 2019 ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο παξαγσγήο, ησλ απνζεκάησλ, ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, 

ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο. χκθσλα κε ηελ σο άλσ 

εκηξαηηλή ηξάπεδα, νη επηθείκελεο πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα 

θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απξνζπκία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα 

πξνβεί ζην άκεζν κέιινλ ζε πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ –κεηψλνληαο έηζη ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ- πξαθηηθά ζεκαίλνπλ φηη νη δπζρεξείο ζπλζήθεο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο παξακέλνπλ, θαζψο απηφο επσκίδεηαη ην θχξην βάξνο ηνπ ζπλερηδφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Πάλησο, φπσο 

αλέθεξε ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Emirates NBD, παξά ην γεγνλφο φηη δηαθαίλεηαη πσο νη 

δπζρεξείο ζπλζήθεο γηα ηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ζα εμαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε πεξηζζφηεξν κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ζα βειηησζνχλ, θαζψο νη ηζρπξνί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα ηνλψζνπλ 

ηελ εγρψξηα δήηεζε. 

 

Παξνπζία Πξνέδξνπ Al Sisi ζε δηεζλή αθξηθαληθή δηάζθεςε θαηά ηεο δηαθζνξάο 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ νκηιία ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθξηθαληθήο δηάζθεςεο θαηά ηεο δηαθζνξάο (African Anti-Corruption 

Forum - AACF), πνπ έιαβε ρψξα ζην ζέξεηξν Sharm El Sheikh ηνπ λνηίνπ ηλά θαηά ην 

δηήκεξν 12-13/6. ηε δηάζθεςε κεηείραλ εγέηεο θαη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη απφ 48 

αθξηθαληθέο ρψξεο, 4 αξαβηθέο ρψξεο θαη 9 δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε 

ζηηο πνηθίιεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ Αίγππην, αλαγλσξίδνληαο πσο ην ελ ιφγσ πξφβιεκα απνηειεί εθ ησλ θπξηφηεξσλ 

εκπνδίσλ ζηελ πνξεία γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο 

αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δεκηνπξγία εζληθήο επηηξνπήο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, ελψ 

εμέθξαζε ηε δέζκεπζε ηεο ρψξαο ηνπ γηα ζπκκφξθσζε πξνο φια ηα δηεζλή πξφηππα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πάηαμε απηήο. Παξάιιεια, επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη φιεο 

ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (ηελ νπνία ε 

Αίγππηνο ππέγξαςε θαη θχξσζε εληφο ηνπ 2017), ελψ ε θπβέξλεζε θξνληίδεη λα ζεζπίζεη φια 

ηα εζσηεξηθά λνκνζεηηθά κέηξα πξνο εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο γηα 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. 

 

Πηώζε ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην θαηά 8,2% ην 2018 βιέπεη ε UNCTAD 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα έθζεζε ηεο UNCTAD γηα ηηο δηεζλείο 

επελδπηηθέο ξνέο (“World Investment Report 2019”), ε Αίγππηνο δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2018, παξά ηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ απηψλ θαηά 8,2%, ζηα 

$6,8 δηζ., έλαληη $7,4 δηζ. ην 2017 θαη $8,1 δηζ. ην 2016. Καηά ηελ UNCTAD, ε πηψζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην αηηηνινγείηαη κε βάζε ηε γεληθφηεξε πησηηθή ηάζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Καηά ηελ UNCTAD, νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην 

ππνζηεξίρζεθαλ θπξίσο απφ ηελ άλνδν ησλ επελδχζεσλ ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη απφ απμεκέλεο επελδπηηθέο εηζξνέο ζηνπο θιάδνπο ππνδνκψλ 

απνζήθεπζεο ζηηεξψλ θαη ππνδνκψλ πγείαο.   
 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

πλέρηζε ηεο πνξείαο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο 

Ζ θεηηλή πνξεία αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηφζν έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ 

δνιιαξίνπ, φζν θαη έλαληη ηνπ επξψ, ζπλερίζηεθε θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Ηνπλίνπ, 

εμαθνινπζψληαο λα θηλείηαη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ηειεπηαίαο δηεηίαο. χκθσλα κε 

έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε ζπλέρηζε ηεο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο 

ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηηο εμαηξεηηθά απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο θέηνο, πνπ έρνπλ 

θζάζεη ην επίπεδν ησλ $29 δηζ. απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έσο ην ηέινο Μαΐνπ. Καηά ηνπο 
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αλαιπηέο, νη απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο νθείινληαη θπξίσο αθ’ ελφο ζε επελδπηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο εηζξνέο ηνπξηζηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο. Καηά ην δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Fitch, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαηίκεζε 

ηεο ιίξαο θαίλεηαη λα έρεη δηαδξακαηίζεη ε θαηάξγεζε -απφ ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2018- ηνπ 

εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

θεξδψλ μέλσλ επελδπηψλ κε ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην, ελφο κεραληζκνχ 

πνπ ζπλέηεηλε ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ εγρψξηνπ 

λνκίζκαηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηηο 17/6 ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο 

ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) βξηζθφηαλ ζηηο 16,69 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη 17,87 ιηξψλ 

αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο ηνπ 2019), ελψ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ (επίζεο, ηηκή αγνξάο) 

αλήιζε ζε 18,74 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,38 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο ηνπ 2019, 

αληίζηνηρα. χκθσλα κε ην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Bloomberg, ε αηγππηηαθή 

ιίξα απνηειεί έλα εθ ησλ λνκηζκάησλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο δηεζλψο θέηνο, δεδνκέλνπ 

φηη θηλείηαη ζε αλψηαηα επίπεδα δηεηίαο θαη έρεη αλαηηκεζεί θαηά άλσ ηνπ 6% έλαληη ηνπ 

δνιιαξίνπ, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Όπσο πάλησο αλαθέξνπλ αξθεηέο δηεζλείο εθηηκήζεηο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, ζε ρξνληθφ νξίδνληα πξνζερνχο δηεηίαο, ζα 

πξέπεη λα αλακέλεηαη ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθό ζπλέδξην “Seamless North Africa Conference” ζην Κάηξν  

ην δηάζηεκα 17-18/6 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν ην 2
ν
 δηεζλέο ζπλέδξην ηερλνινγίαο 

ηνπ θιάδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν “Seamless North Africa 2019”, κε 

ζπλδηνξγαλσηέο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ, ην πκβνχιην Αξαβηθήο Οηθνλνκηθήο 

Δλφηεηαο (Council of Arab Economic Unity), ηνλ Αξαβηθφ χλδεζκν (League of Arab 

States) θαη ην Αηγππηηαθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (Egyptian Banking Institute ). Σν ζπλέδξην 

ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγππηίνπ Π/Θ θ. Madbouly θαη ην παξαθνινχζεζε πιεζψξα 

πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη 500 πεξίπνπ Αηγχπηηνη θαη δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο, αιιά 

θαη εθπξφζσπνη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. ηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε ελίζρπζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ 

θιάδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην «άλνηγκα» ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε 

θαηλνηφκα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ελ ιφγσ 

θιάδν.      

 

Γηνξγάλσζε 5
εο

 επξσκεζνγεηαθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάζθεςεο ζην Κάηξν 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 16/6 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ε πέκπηε επξσκεζνγεηαθή δηάζθεςε γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (“5
th

 MEDA Finance”), ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δ.Δ., κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ 

(FEDCOC), θαη κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο λα πξνσζήζεη πεξηζζφηεξν ην εκπφξην, ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ε 

δηάζθεςε παξάγεη εηζεγήζεηο πξνο ππνβνήζεζε ησλ νξγαληζκψλ ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο, ψζηε απηνί λα 

δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ κηθξνκεζαίσλ 

θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.      

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Ο νίθνο Fitch μεθηλά γηα πξώηε θνξά ζηελ Αίγππην δηεζλέο πξόγξακκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Fitch Learning, ζπγαηξηθφο ηνπ 

δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, αλαθνίλσζε ζηηο 10/6 ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο, γηα 
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πξψηε θνξά ζηελ Αίγππην, ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηφο ηνπ αθαδεκηψλ εθπαίδεπζεο θαη  

πηζηνπνηήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ MASAR. ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ν νίθνο Fitch δηθαηνιφγεζε 

ηελ επηινγή ηνπ γηα ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αθαδεκηψλ ηνπ ζηελ Αίγππην, κε 

ην ζθεπηηθφ φηη βνχιεζή ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηερλνγλσζία θαη πξαθηηθέο ιχζεηο ζηνλ 

αηγππηηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν θαη λα πξνσζήζεη ηελ εμέιημε ησλ ζηειερψλ απηνχ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ελ ιφγσ αθαδεκηψλ ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ Ηνπλίνπ, 

πξνζθέξνληαο δχν θχθινπο καζεκάησλ, δηάξθεηαο νθηψ εβδνκάδσλ, πνπ ζα επηθεληξσζνχλ 

ζε δεηήκαηα βέιηηζηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ κεγάισλ, αιιά θαη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηα ζηειέρε ηνπ αηγππηηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ. 

Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ Fitch learning, θ. 

Καξαΐζθνο, «ν φκηινο Fitch αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο πνπ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αθαδεκίαο, σο έλα πξψην βήκα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηζρπξήο 

παξνπζίαο ζηελ Αίγππην θαη ηελ Αθξηθή».   

 

Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Δζζνλία θαη ηε Λεηνλία 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα Ηνπλίνπ ην αηγππηηαθφ πκβνχιην 

Γηεζλνχο πλεξγαζίαο (Egyptian Council for International Cooperation) δηνξγάλσζε 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζε δχν ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, ηελ Δζζνλία θαη ηε Λεηνλία, κε ηε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ νκίισλ, κε 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ 

αλσηέξσ ρσξψλ, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ -κε έκθαζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ- πξνο αλάπηπμε θνηλψλ επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ σο άλσ πκβνπιίνπ, θ. 

Raslan, ν νπνίνο ηπγράλεη επίζεο πξφεδξνο ηνπ δηκεξνχο αηγππηην-θαλαδηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε απνζηνιή ζηηο Δζζνλία θαη Λεηνλία δηνξγαλψζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ θαη ηηο Πξεζβείεο ησλ δχν ρσξψλ ζην Κάηξν. Ο θ. 

Raslan αλέθεξε φηη νη Αηγχπηηνη επηρεηξεκαηίεο πνπ κεηείραλ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θιάδνπο 

ηνπξηζκνχ, πεηξνρεκηθψλ, ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, βηνκεραλίαο, λαπηηιίαο θαη 

ππεξεζηψλ logistics. Καηά ηνλ θ. Raslan, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απνζηνιήο έγηλε 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ κε κε παξαδνζηαθνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο.    

 

Ο θαηαζθεπαζηηθόο όκηινο Hassan Allam αγνξάδεη πιεηνςεθηθό παθέην ζε γεξκαληθή 

εηαηξεία επεμεξγαζίαο λεξνύ 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο 

Hassan Allam αγφξαζε πιεηνςεθηθφ κεηνρηθφ παθέην ζηελ –εδξεχνπζα ζην Μφλαρν- 

γεξκαληθή εηαηξεία επεμεξγαζίαο λεξνχ Bioworks AG, ε νπνία δηαζέηεη πινχζηα δηεζλή 

εκπεηξία θαη δξαζηεξηφηεηα θαη ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζε παγθφζκην επίπεδν ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο αεξηζκνχ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 

επξσπατθή εμαγνξά ζηελ νπνία πξνρσξά ν φκηινο Hassan Allam, ν νπνίνο ζθνπεχεη λα 

επεθηαζεί κε ηαρείο ξπζκνχο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη πγξψλ ιπκάησλ. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε δηνίθεζε ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ζα εμαθνινπζήζεη 

λα έρεη ηα ελία ηεο θαη κεηά ηελ εμαγνξά απφ ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν.     

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Σν αηγππηηαθό θξάηνο παξαρσξεί έθηαζε 30 feddans γηα ην γαιιηθό παλεπηζηήκην 

ηηο 10/6, ζην πιαίζην θνηλήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Αλψηεξεο 

Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Ghaffar, ν Πξέζβεο ηεο Γαιιίαο ζηελ Αίγππην θ. 

Romatet επραξίζηεζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηελ παξαρψξεζε έθηαζεο 30 feddans (1 

feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζηελ πεξηνρή Shorouk City ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ 

Καΐξνπ, γηα ηελ επέθηαζε δηα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην γαιιηθφ 

παλεπηζηήκην ηεο Αηγχπηνπ (UFE). Ο Γάιινο Πξέζβεο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, 
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αλαθνίλσζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ελψ δηεπθξίληζε φηη κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ 

επελδπηηθνχ έξγνπ ζα πξνέιζεη απφ ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(AFD), κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, αιιά θαη δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο. 

 

Σν αηγππηηαθό θξάηνο ζα δερζεί πξνζθνξέο γηα ρεξζαίν ιηκέλα ηνλ Ινύιην 

χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη ε θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο έξγσλ ΓΗΣ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ζα μεθηλήζνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ γηα ην έξγν 

θαηαζθεπήο ηνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη 

θέληξνπ logistics) ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, απφ 

ηηο 11 Ηνπιίνπ. Θπκίδνπκε φηη ν ελ ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε 

έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ 420.000 ηεηξ. κέηξα), ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

εθηηκάηαη ζε $110 εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ 

θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο 

ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ 

ζα έρεη ηε κνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο.  

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα παξειζφληνο Ηαλνπαξίνπ, ηξεηο θνηλνπξαμίεο 

αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ νκίισλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηξία επελδπηηθά ζρήκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη νκίισλ 

δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics πνπ αλέθεξαλ ηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηελ θνηλνπξαμία Concorde Logistics India (Ηλδία), PSA (Μαιαηζία) θαη Hassan Allam 

(Αίγππηνο), (β) ηελ θνηλνπξαμία Holding Company for Maritime & Land Transport 

(Αίγππηνο) θαη DP World (ΖΑΔ) θαη (γ) ηελ θνηλνπξαμία Elsewedy Electric (Αίγππηνο), DB 

Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη 3A International (Αίγππηνο).  

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

πκκεηνρή Αηγύπηνπ ζε δηάζθεςε γηα ην θπζηθό αέξην ζην Παξίζη 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηε δηεζλή δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζην Παξίζη, 

θαηά ην δηάζηεκα 11-14/6, κε θεληξηθφ ζέκα ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ππφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ «Μεζνγεηαθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Δλέξγεηα» (“Observatoire Méditerranéen de l'Energie”), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε σο άλσ 

ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο 

αλάπηπμεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο, θαζψο θαη ηεο 

δηκεξνχο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο αηγππηηαθήο 

ζηξαηεγηθήο αλάδεημεο ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ 

ελέξγεηα.  

 

Ο ελεξγεηαθόο όκηινο Scatec Solar νινθιήξσζε ειηαθή κνλάδα 65 MW ζην Benban 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ν λνξβεγηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ ειηαθέο πεγέο, δπλακηθφηεηαο 65 MW, ηεο ηξίηεο απφ ηηο έμη πνπ θαηαζθεπάδεη 

ζπλνιηθά, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Feed-in-Tariff” ζην ειηαθφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο 

Scatec, αθνχ νινθιήξσζε ηνπο απαξαίηεηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο, πξνέβε ζηε ζχλδεζε ηεο 

κνλάδαο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ζηε δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζηελ θξαηηθή 

εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC). Ζ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο κνλάδαο ηεο Scatec ζην 

ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ήιζε κφιηο κία εβδνκάδα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο 

εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεχηεξεο κνλάδαο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά θιαδηθά 

δεκνζηεχκαηα, φηαλ νινθιεξσζνχλ (σο ην ηέινο ηνπ 2019, φπσο πξνζδνθάηαη), νη έμη 
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κνλάδεο ηεο Scatec ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηζρχ 400MW, θαη δπλακηθφηεηα 

870 GWh εηεζίσο.  

 

πκθσλία κε ην γεξκαληθό όκηιν Siemens γηα πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο 

χκθσλα κε ζρεηηθά εηαηξηθά αλαθνηλσζέληα Σχπνπ ηεο 11/6, ν γεξκαληθφο φκηινο 

Siemens ππέγξαςε κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) 

ζπκθσλία γηα ηελ πξνκήζεηα 14 κεηαζρεκαηηζηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο (“Sensformers”). Οη ελ ιφγσ ςεθηαθνί κεηαζρεκαηηζηέο, αλακέλεηαη ζε πξψηε 

θάζε λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία δχν ππνζηαζκψλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο 500/220 kV ζηηο πεξηνρέο Kafr El-Sheikh θαη New Zagazig ζην 

Γέιηα ηνπ Νείινπ, νη νπνίεο, φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλα ζπλδεηηθά ζεκεία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο βφξεηαο Αηγχπηνπ. 

Ζ ζπκθσλία ηεο Siemens κε ηελ EETC πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηψλ απφ ην γεξκαληθφ φκηιν, θαζψο επίζεο θαη ηε 

δηαρείξηζε, επίβιεςε θαη δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ ζε απηνχο. Οη δχν πιεπξέο 

ζπκθψλεζαλ εμάιινπ λα αθνινπζεζεί απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα κε ζηφρν ηελ επίζπεπζε 

ηεο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, έσο ην Μάην ηνπ 2020. 

Παξεκπηπηφλησο, ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε EETC επξίζθεηαη ζην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο ηξηψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηάζεσο 220 kV θαη 66 kV, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο (El 

Wadi El Gedid), κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδφηεζε κειινληηθψλ εθεί αγξνηηθψλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

 

Η Siemens Gamesa επηθξαηέζηεξε γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζην νπέδ 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ηα νπνία επηθαινχληαη θπβεξλεηηθέο 

πεγέο, ν γεξκαλν-ηζπαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Siemens Gamesa Renewable Energy  

αλαθέξεηαη σο ν επηθξαηέζηεξνο πηζαλφο ππνςήθηνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ 

θαηαζθεπήο αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 250 MW, ζηελ πεξηνρή Ras Gharib, ζηνλ 

Κφιπν νπέδ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηεζλνχο νκίινπ Lekela Power, πνπ έρεη έδξα ην 

Λνλδίλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε αθξηθαληθέο 

ρψξεο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε πξνζθνξά ηεο Siemens Gamesa ππεξηεξεί εθείλσλ ησλ 

νκίισλ Vestas (Γαλία) θαη Senvion (Γεξκαλία), ελψ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ ζην γεξκαλν-ηζπαληθφ φκηιν αλακέλεηαη λα ππνγξαθνχλ εληφο ηνπ πξνζερνχο 

δηκήλνπ. Οη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξνζδνθάηαη πσο ζα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ 2020 θαη 

γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ε Siemens Gamesa αλακέλεηαη λα ζπλαζπηζζεί κε έλαλ εθ ησλ 

αηγππηηαθψλ νκίισλ Elsewedy Electric θαη Orascom Construction. χκθσλα κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο Lekela έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $245 εθαη. 

απφ δηεζλή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε International 

Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ν ακεξηθαληθφο νξγαληζκφο αζθάιηζεο 

επελδπηηθψλ πηζηψζεσλ (OPIC). Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε ην ζρήκα “Build-Own-Operate” 

(BOO). 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί πηζαλήο εμαγνξάο ησλ εμνξπθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ 

Edison από ηελ Energean 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, βαζηζκέλνο ζε δηεζλή δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλαθέξζεθε ζε θαηάζεζε πξνζθνξάο απφ ηνλ ειιεληθφ φκηιν Energean Oil & Gas γηα ηελ 

εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & 

θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ Edison, ν νπνίνο απνηειεί βξαρίνλα ηνπ κεγάινπ 

γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Electricité de France (EDF). Δθ’ φζνλ ε πξνζπάζεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ζηεθζεί κε επηηπρία, απηφο ζα απνθηήζεη θαη ην 

ραξηνθπιάθην δξαζηεξηνηήησλ ηεο Edison ζηελ Αίγππην.  Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο 

EDF πξνζδνθά έζνδα χςνπο $2 δηζ. απφ ηελ πψιεζε ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ηεο Edison, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ 

project ζηνπο θιάδνπο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζχκθσλα 

πάληνηε κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. Ωο πηζαλνί αληαγσληζηέο ηεο Energean ζηελ 

πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Eidson αλαθέξνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

Σχπν νη δηεζλείο φκηινη Neptune Energy, Apex International Energy θαη  Wintershall Dea 

GmbH.   

 

πκθσλία αηγππηηαθνύ νκίινπ Elsewedy Electric γηα εμαγνξά ζπγαηξηθώλ ηεο 

ειιεληθήο R.F. Energy 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηζκέλνο ζε δηεζλή -θαη ειιεληθά- 

δεκνζηεχκαηα, ζηηο 13/6 ν ειιεληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο (ΑΠΔ) R.F. Energy –ζπγαηξηθφο 

θαηά 50% ηνπ νκίινπ FG Europe (φκηινο Φεηδάθε)- ππέγξαςε κε ηηο ελ Διιάδη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy, ήηνη Elsewedy Electric Tripoli, Elsewedy 

Electric Ermionida, Elsewedy Electric Kilkis θαη Elsewedy Electric Aigialeia, ζπκβάζεηο 

πσιήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ κνλάδσλ Καιιίζηε Δλεξγεηαθή, 

Αηνιηθή Αδέξεο, Αηνιηθή Κπιηλδξίαο θαη Τδξνειεθηξηθή Αραΐαο, αληίζηνηρα, έλαληη 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο €55 εθαη. Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε 

ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε παξαγσγηθή ηζρχο ησλ ηεζζάξσλ σο άλσ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζε ηξία αηνιηθά πάξθα θαη έλα πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζηηο πεξηνρέο Σζνχθαο 

(Σξίπνιε, Αξθαδία), Δξκηνλίδαο (Αξγνιίδα), Κηιθίο θαη Αραΐαο, αληίζηνηρα, αλέξρεηαη ζε 

63,6 MW, θαιχπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία πεξίπνπ 34.000 λνηθνθπξηψλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην 75% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ πίζησζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (χςνπο €42 εθαη.), ελψ 

ην ππφινηπν 25% απφ ίδηα θεθάιαηα.  

Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη νη σο άλσ ζπκθσλίεο πξνβιέπεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ, θαζψο θαη φηη, θαηά ηα ζπκθσλεζέληα, ε R.F. Energy ζα 

δηαηεξήζεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παγίσλ ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ. Απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν δηεπθξηλίζηεθε φηη νη αγνξάζηξηεο εηαηξείεο είλαη 100% ζπγαηξηθέο ηεο 

Κππξηαθήο εηαηξείαο EL.E Energy Limited, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη 100% ζπγαηξηθή 

ηεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Καΐξνπ Αηγππηηαθήο εηαηξείαο Elsewedy Electric 

S.A.E.. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ νκίινπ Elsewedy Electric, 

θ. Ahmed Elsewedy, «ε εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο RF Energy απνηειεί νξφζεκν γηα ηνλ 

αηγππηηαθφ φκηιν, δεδνκέλνπ φηη απηφο επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, θαζίζηαηαη 

πξσηαγσληζηήο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ΑΠΔ θαη πξνζζέηεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ 

πδξνειεθηξηθή παξαγσγηθή κνλάδα». 

 

Απνδεκηώζεηο ύςνπο $500 εθαη. Από ηελ Αίγππην ζην Ιζξαήι γηα ην θπζηθό αέξην 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπλίνπ, βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθά 

αλαθνηλσζέληα ησλ θξαηηθψλ νκίισλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, EGPC θαη EGAS, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνδέρζεθε λα θαηαβάιεη ζηελ ηζξαειηλή θξαηηθή εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ (Israel Electric Corporation) απνδεκηψζεηο χςνπο $500 εθαη. ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 8
1/2

 εηψλ, πξνο δηεπζέηεζε ησλ εθθξεκψλ ηζξαειηλψλ δηεθδηθήζεσλ έλαληη ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαζηνιή απφ ην έηνο 2012 ηεο κεηαθνξάο 

αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas. 

εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012, 

σζηφζν έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, εμαηηίαο 

επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά, αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ αεξίνπ ηεο 

Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Ζ αλσηέξσ δηεπζέηεζε 

ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε ηζξαειηλή πιεπξά έρεη απνδερζεί λα δηαγξάςεη ην 75% πεξίπνπ ηεο 

επηδηθαζζείζεο -απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε 

Γελεχε, απφ ην έηνο 2015- απνδεκίσζήο ηεο, χςνπο $1,76 δηζ., απφ ηνπο αηγππηηαθνχο 

θξαηηθνχο νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS). Ζ ελ ιφγσ δηεπζέηεζε, 

https://www.bloomberg.com/quote/1682472D:LN
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εθ’ φζνλ νξηζηηθνπνηεζεί, ζα αλνίμεη πιήξσο ην δξφκν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Αηγχπηνπ κε 

ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan, κέζσ ηνπ αγσγνχ East 

Mediterranean Gas (EMG).  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

πξξίθλσζε θαηά 7,8% ηνπ αηγππηηαθνύ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ην 1
ν
 ηξίκελν 2019 

χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ δηεζλνχο εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Reuters, βαζηζκέλε ζε 

πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ζπξξηθλψζεθε θαηά 7,8% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελν ζε $10,57 δηζ. Καηά ην Reuters, ε κείσζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο αηηηνινγείηαη απφ ηελ πηψζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 5,5% ζην επίπεδν 

ησλ $17,96 δηζ., ε νπνία ππεξθάιπςε ηε –κηθξφηεξεο θιίκαθαο- πηψζε ησλ εμαγσγψλ, θαηά 

1,9%, ζην επίπεδν ησλ $7,39 δηζ.  

εκεηψλεηαη φηη., κε βάζε ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην 

Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο ρεηξνηέξεπζε θαηά 10,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,15 

δηζ., έλαληη $3,77 δηζ. ην Μάξηην 2018. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αλαθνίλσζε πεξί εγθαηλίσλ ηξηώλ λέσλ ζηαζκώλ ηεο 3
εο

 γξακκήο ηνπ κεηξό Καΐξνπ 

ηηο 8/6, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε φηη πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη 

αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON) πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην Κάηξν θαη ζε άιιεο 

πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δηάζηεκα 21/6 έσο 19/7, πξφθεηηαη λα εγθαηληαζηνχλ επίζεκα 

ηξεηο λένη ζηαζκνί κεηξφ ζηελ Ζιηνχπνιε, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο 

θάζεο αλάπηπμεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο λένη ζηαζκνί 

βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο Haroun El-Rashid, Al-Shams Club θαη Alf Maskan. χκθσλα κε 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ 

κεηξφ ηεο Ζιηνχπνιεο, ν νπνίνο ζα είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην. Ζ ηέηαξηε θάζε αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, πνπ 

εθηειείηαη απφ ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο Orascom 

Construction θαη Arab Contractors, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 5 ππφγεησλ ζηαζκψλ θαη 

ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Ζιηνχπνιεο θαη Salam City. Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο 

γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ην έηνο 2022, κε ηελ εκεξήζηα κεηαθνξηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο λα απμάλεηαη ηφηε ζε 3 εθαη. επηβάηεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο φηη, κε ηελ επθαηξία ηεο εγθαηλίαζεο ησλ ηξηψλ λέσλ ζηαζκψλ, ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε ηελ αχμεζε ησλ εηζηηεξίσλ ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ, ζηα επίπεδα ησλ 5, 7 θαη 10 ιηξψλ, αλάινγα κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο.  

 


