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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-15/10/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,46 δηζ. ην επηέκβξην 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε 

$44,46 δηζ., έλαληη  $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ, $44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ, 

$44,26 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ θαη $44,14 δηζ. ζην ηέινο Μαΐνπ, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη 

φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ επαλέιζεη θαηά ην ηειεπηαίν 

έηνο ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011. 

 

εκαληηθή άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 16% ην επηέκβξην 2018 

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

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην επηέκβξην 2018 ζεκαληηθή άλνδν έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ, 

θζάλνληαο ην 15,97% ζε εηήζηα βάζε. Σνλ Αχγνπζην, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε 

αλέιζεη ζε 14,24% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 13,51% ηνλ Ηνχιην, 14,38% ηνλ Ηνχλην θαη 

11,45% ην Μάην. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε πάλησο ειαθξψο ην επηέκβξην ζην 

επίπεδν ηνπ 8,55% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,83% ηνλ Αχγνπζην, 8,54% ηνλ Ηνχιην, 

10,89% ηνλ Ηνχλην θαη 11,09% ην Μάην.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δθηηκήζεηο Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία  

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε ηίηιν “World 

Economic Outlook”, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 9/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,3% γηα ην 

2018 θαη ηνπ 5,5% γηα ην 2019, ελψ πξνβιέπεη αλάπηπμε 6% ην έηνο 2023. ηελ έθζεζή 

ηνπ, ην ΓΝΣ έρεη αλαβαζκίζεη ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζή ηνπ (Απξηιίνπ 2018) γηα ην 

θεηηλφ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ ήηαλ ζην 5,2%. Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη επίζεο 

κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 20,9% θέηνο, ζην 14% ην 2019, θαζψο θαη 

απνθιηκάθσζή ηνπ ζην 7% ην έηνο 2023. Δπηπιένλ, ην Σακείν πξνβιέπεη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 2,6% ην 

2018 θαη ζε 2,4% ην 2019, θαζψο θαη κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ 10,9% 

ην 2018 θαη ηνπ 9,9% ην 2019. 

χκθσλα κε ην Σακείν, «παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηζρπξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θαη ε 

ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο παξέρνπλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ηα 

ερέγγπα πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο φπνηεο κειινληηθέο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο, 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγηνχο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ζπλεπνχο πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, σο παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηηπρή κέρξη ηψξα ζηαζεξνπνίεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο 

νηθνλνκίαο».   

χκθσλα κε 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 εθηεηακέλεο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ., θαζψο επίζεο θαη παξάηαζε ηεο 

πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπηπιένλ, 

θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη δήισζαλ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ (ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηηο 18/10, φπσο πιεξνθνξεζήθακε απφ ηελ εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ.) ζα επηζθεθζεί 

ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ηέηαξηε αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη λα παξάζρεη 

ηερληθή βνήζεηα πξνο αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο 

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 Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο.   
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Ρπζκό αλάπηπμεο 5,8% ην έηνο 2020 πξνβιέπεη ε ΠΣ γηα ηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζή ηεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο 

(“MENA Economic Monitor, October 2018”), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνβιέπεη γηα ηελ 

αηγππηηαθή νηθνλνκία ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% ην έηνο 2020. Ωο θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ζηε ρψξα, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθέξεη ην 

πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ 

αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη 

ηελ ελέξγεηα, αιιά θαη ην απμεκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ωζηφζν, ε έθζεζε επηζεκαίλεη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηα κεγάια θξαηηθά επελδπηηθά / αλαπηπμηαθά 

έξγα, ελψ ηνλίδεη φηη ε ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξνυπνζέηεη ηελ 

άξζε ρξφλησλ εκπνδίσλ πνπ απηφο αληηκεησπίδεη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κε ηζφηηκε θαη 

επαξθήο πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, γε θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ.    

 

πλάληεζε Αηγππηίνπ ΤΠΔΞ κε Δπίηξνπν Hahn ζηε Βαξθειώλε 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν, ζην πεξηζψξην ηεο 3
εο

 

Πεξηθεξεηαθήο Γηάζθεςεο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM) πνπ έιαβε ρψξα ζηε 

Βαξθειψλε ζηηο 8/10, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry ζπλαληήζεθε κε ηνλ θνηλνηηθφ 

Δπίηξνπν γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο θαη ηηο Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

Γηεχξπλζε θ. Hahn θαη ζπδήηεζαλ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμειηζζφκελεο 

πξνεηνηκαζίαο επηθείκελεο ζπλάληεζεο ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ, πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε σο 

άλσ πεγή, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο 

ζπλαληήζεσλ ησλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε πκθσλία 

χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018. Ο θ. Shoukry 

ππνγξάκκηζε εμάιινπ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηηο 

ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

δηκεξψλ δεζκψλ θαη ηεο δηκεξνχο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

ΣΡΙΜΔΡΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤ-ΑΙΓΤΠΣΟΤ 

6
ε
 ηξηκεξήο ύλνδνο Κνξπθήο Διιάδαο-Κύπξνπ-Αηγύπηνπ (Κξήηε, 10/10/2018) 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά εθηεηακέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

6
εο

 ηξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Έιιελα Π/Θ θ. Α. Σζίπξα θαη ησλ Πξνέδξσλ ηεο Κχπξνπ θ. Αλαζηαζηάδε θαη ηεο 

Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Κξήηε (Δινχληα) ζηηο 10/10. Σα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο 

ηξηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ ζην 

πιαίζην ηεο Κνηλήο Γηαθήξπμεο ηεο 6
εο

 πλφδνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο 

πδξνγνλαλζξάθσλ, ειεθηξηζκνχ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κεηαθνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ, ειεθηξηθφο αγσγφο EuroAfrica Interconnector), αλάπηπμεο ηξηκεξνχο δηθηχνπ 

θαηλνηνκίαο (“Collaborative Innovation Network”, πνπ εγθαηληάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 5
εο

 

πλφδνπ ζηε Λεπθσζία, πέξζη ην Ννέκβξην), πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ (θνηλέο 

θξνπαδηέξεο, πξνψζεζε θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ζπλεξγαζία ζηε δηαρείξηζε 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ). Δπίζεο, φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εγέηεο ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ δεζκεχζεθαλ γηα πξνψζεζε ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αξκφδησλ 

θνξέσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, αιηείαο, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 

θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ελψ παξάιιεια ελζάξξπλαλ ηελ πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ / επελδπηηθψλ ηνκέσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηνπο θιάδνπο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. Ο αηγππηηαθφο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δηκεξή ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Π/Θ κε ηνλ 

Αηγχπηην Πξφεδξν, θαη ζηε ζπδήηεζή ηνπο γηα ελδπλάκσζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, επελδχζεσλ θαη ηνπξηζκνχ.     

Πέξαλ ηεο Κνηλήο Γηαθήξπμεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο έμη 

ζπλνιηθά ζπκθσλίεο θαη κλεκφληα ζπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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πλφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: (α) Γηκεξήο πκθσλία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Διιάδαο-

Αηγχπηνπ, (β) Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, (γ) 

Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, (δ) Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ Σερληθή 

πλεξγαζία Σεισλείσλ, (ε) Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ Φνξέσλ Πξνψζεζεο 

Δπελδχζεσλ (Enterprise Greece κε αληίζηνηρνπο θνξείο Κχπξνπ-Αηγχπηνπ), θαη (ζη) 

Δπηζηνιή Πξνζέζεσλ κεηαμχ Egyptian Countryside Development Company (ECDC-El 

Reef El Masry, αξκφδηαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάθηεζεο θαη αγξνηηθήο αμηνπνίεζεο 

εξεκηθψλ εθηάζεσλ) θαη θππξηαθνχ νκίινπ GKI Group of Companies, γηα ζπλεξγαζία 

ζηνλ θιάδν ειαηνθαιιηεξγεηψλ. 

    

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ην επίπεδν ησλ EGP110,8 δηζ. ηα ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο (6.2018) 

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

χςνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο 

έηνπο αλεξρφηαλ ζε EGP110,8 δηζ. ($6,2 δηζ.). εκεηψλεηαη φηη απφ ην έηνο 2015, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη επηβάιεη ζηα αηγππηηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα εθαξκφζνπλ 

πνιηηηθή ζηαδηαθήο επέθηαζεο ησλ ρνξεγήζεψλ ηνπο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κε 

ζηφρν έσο ην έηνο 2020 ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο απηέο λα 

απνηεινχλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ρνξεγήζεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρακειφηνθσλ ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2017-2020 ζα 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην επίπεδν ησλ EGP200 δηζ. ($11,2 δηζ.).  

 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Moody’s αλαβαζκίδεη ηελ πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνύ 

ηξαπεδηθνύ ηνκέα 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s αλαβάζκηζε ζηηο 10/10 ηελ πξννπηηθή ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ζηαζεξή ζε ζεηηθή, «δεδνκέλσλ ησλ 

απμαλφκελσλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πηζησηηθή επέθηαζε, ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ». Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε ζεηηθή πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα αληαλαθιά ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο ηνπ κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ε 

πξννπηηθή ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νπνίνπ αλαβαζκίζηεθε 

πξφζθαηα (απφ ηε Moody’s ζε ζεηηθή (κε αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ζε “B3”). Ο νίθνο 

επηζεκαίλεη ην πςειφηαην επίπεδν έθζεζεο ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζε ηίηινπο 

ρξένπο ηνπ δεκνζίνπ, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ζηνηρεία Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο ε αμία 

ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εηο ρείξαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ πξνο ην αηγππηηαθφ θξάηνο αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

πκθσλία επαλαγνξάο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ κε θνηλνπξαμία μέλσλ 

ηξαπεδώλ  

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε, ζηηο 10/10, ζπκθσλίαο 

επαλαγνξάο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ (Repos) κε θνηλνπξαμία δηεζλψλ ηξαπεδψλ, 

ζπλνιηθήο αμίαο $3,8 δηζ., πεξηφδνπ σξίκαλζεο ηεζζάξσλ εηψλ θαη έμη κελψλ, θαη 

κέζεο δηάξθεηαο δσήο ηξηψλ εηψλ. Ζ θνηλνπξαμία ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ πεξηιακβάλεη 

ηηο Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG (London Branch), Deutsche 

Bank AG (London Branch), First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, HSBC Bank 

Middle East Limited, ICBC Standard Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Natixis θαη 

Nomura International plc. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία επαλαγνξάο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ πξνο επηκήθπλζε ησλ πεξηφδσλ 

σξίκαλζεο ηνπ ρξένπο, θαζψο θαη πξνο κεξηθή θάιπςε ησλ επηθείκελσλ εθδφζεσλ 

αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο.  
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Δπηηπρήο ε αξρηθή δεκόζηα εγγξαθή κεηνρώλ ηνπ νκίινπ Sarwa Capital 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) 

πεξίπνπ 295 εθαη. κεηνρψλ ηνπ νκίινπ Sarwa Capital (πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 47,2% 

ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηέθζεθε κε 

απφιπηε επηηπρία, θαζψο ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 30,1 θνξέο. εκεηψλεηαη 

φηη ν φκηινο Sarwa Capital απνηειεί ην κεγαιχηεξν πάξνρν ππεξεζηψλ θαηαλαισηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα. χκθσλα 

κε ηελ Beltone Financial, εηαηξεία-ζχκβνπιν ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο ηεο Sarwa, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο ησλ κεηνρψλ, πνπ δηαηέζεθαλ κέζσ δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο πξνζθνξάο, πξνήιζε απφ ην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν κεγάισλ 

Ακεξηθαλψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ νη νπνίνη γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηελ αηγππηηαθή ρξεκαηαγνξά. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο 

πξνήιζε απφ ηελ επηζηξνθή ζην αηγππηηαθφ ρξεκαηηζηήξην αξθεηψλ κεγάισλ ηδησηηθψλ 

ή ζεζκηθψλ επελδπηψλ απφ αξαβηθέο θαη άιιεο ρψξεο, νη νπνίνη είραλ αλαζηείιεη ηελ 

επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα κεηά ην 2011. Ο φκηινο Sarwa αλαθνίλσζε 

πσο ε ηειηθή ηηκή δεκφζηαο πξνζθνξάο ηεο κεηνρήο ηεο αλήιζε ζε EGP7,36. Όπσο 

αλέθεξαλ ρξεκαηηζηεξηαθέο πεγέο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο δήηεζεο πνπ εθδειψζεθε κέζσ 

ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εγγξαθψλ γηα ηηο κεηνρέο ηεο Sarwa αλήιζε ζε EGP27,5 

δηζ. (πεξίπνπ $1,54 δηζ.). Οη κεηνρέο ηνπ νκίινπ Sarwa αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ λα 

ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηηο 15/10, ελψ ε ηξέρνπζα 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην εθηηκάηαη ζε EGP5,3 δηζ. (πεξίπνπ 

$297 εθαη.). 

 

Ο κεγάινο θαηαζθεπαζηηθόο όκηινο Hassan Allam Holding αλαθνηλώλεη αξρηθή 

δεκόζηα εγγξαθή κεηνρώλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην 

χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 8/10 ν κεγάινο εγρψξηνο 

θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam Holding αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

πξνρσξήζεη ζε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) κεξηδίνπ έσο 44,3% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αηγχπηνπ θαη Λνλδίλνπ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα εληφο 

ησλ πξνζερψλ κελψλ. Καηά ηε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ, νη κεηνρέο πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην ζα πξνέιζνπλ ηφζν απφ ην κεξίδην ηεο νηθνγέλεηαο Hassan Allam πνπ 

θαηέρεη ην 86,2% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη απφ εθείλν ηεο International 

Finance Corporation (IFC) -ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο- πνπ 

θαηέρεη ην ππφινηπν 13,8%. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηελ αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή 

ησλ κεηνρψλ ηεο Hassan Allam πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο 

Arqaam Capital (Νηνπκπάη), Renaissance Capital (Ρσζία) θαη EFG Hermes (Αίγππηνο). 

Όπσο δήισζε ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ Hassan Allam, ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ 

κεηνρψλ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ζεηξά επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαζψο επίζεο ηεο αλάπηπμήο ηνπ 

ζηνπο θιάδνπο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζεο πδάησλ. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Δμαγσγηθέο βιέςεηο ηνπ αηγππηηαθνύ νκίινπ “smartphones” SICO  

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Silicon 

Industries Corporation (SICO), ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο αηγππηηαθφο φκηινο πνπ εδψ θαη 

ιίγν θαηξφ θαηαζθεπάδεη «έμππλεο» θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη έρεη ήδε 

μεθηλήζεη λα εμάγεη ζηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, ζθνπεχεη λα αξρίζεη ηελ επέθηαζε ηεο 

εμαγσγηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε αθξηθαληθέο αγνξέο, θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλεο 

ηεο Κέλπαο, ηνπ Μαξφθνπ, ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθφ, ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο 

Νηγεξίαο, ηεο Μνδακβίθεο θαη ηεο Γθάλαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο ηνπ αηγππηηαθνχ ηερλνινγηθνχ νκίινπ, ε αθξηθαληθή αγνξά 

είλαη πεξηζζφηεξν ππνζρφκελε απφ εθείλεο ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ, δεδνκέλνπ φηη ην 

επίπεδν ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ είλαη ρακειφηεξν, ελψ ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα 

smartphones ζε πξνζηηέο ηηκέο ($50-$60), ηα νπνία κπνξεί λα δηαζέζεη ε SICO.  
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

317.200 λέεο θαηνηθίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2016/17 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 

317.200 λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο αλά ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP91,8 

δηζ. (πεξίπνπ $5,1 δηζ.). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ εκθαλίζηεθε ην 2016/17 

απμεκέλνο θαηά 20,4% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2015/16), φηαλ 

είραλ θαηαζθεπαζηεί 263.500 νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο EGP43,5 δηζ. 

Καηά ηελ CAPMAS, ην έηνο 2016/17, ην θξάηνο νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή πεξίπνπ 

100.500 θαηνηθηψλ (θπξίσο γηα ρακεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ), ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά πεξίπνπ 216.600 λέεο 

θαηνηθίεο (θπξίσο γηα αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη 

πνιπηειείο κνλάδεο).   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η Αίγππηνο έρεη εηζάγεη 17 θνξηία LNG ην 1
ν
 ηξίκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε Αίγππηνο 

πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγέο 17 θνξηίσλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-επ. 2018/19), 

ζπλνιηθήο αμίαο $500 εθαη. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 

εηζήρζεζαλ 76 θνξηία LNG, ζπλνιηθήο αμίαο $1,8 δηζ. Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο, 

κεηά ηελ πξφζθαηε παξαιαβή ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο εηζαγφκελνπ θνξηίνπ, αλακέλεηαη λα 

δηαθφςεη ηηο εηζαγσγέο LNG, δεδνκέλνπ φηη έρεη επηηεπρζεί επίπεδν απηάξθεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ, δηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ λέσλ 

θνηηαζκάησλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. χκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο αεξίνπ έρεη 

θζάζεη ηα 6,6 δηζ. θ.π., θαηφπηλ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα 

Zohr ζηα 2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. 

 

Δκπνξηθή ζπκθσλία αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ – ENOC (ΗΑΔ) 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ν εκηξαηηλφο πεηξειατθφο φκηινο Emirates National Oil 

Company (ENOC) ππέγξαςαλ εκπνξηθή ζπκθσλία κε ζθνπφ ηελ είζνδν ηνπ εκηξαηηλνχ 

νκίινπ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ. Όπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ν 

εκηξαηηλφο φκηινο, «ε ζπκθσλία κε ηελ EGPC πνπ επηηξέπεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 

ENOC ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα έρεη πνιπάξηζκα νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ-αεξνκεηαθνξέσλ ζην αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ, ε νπνία ζα 

δεκηνπξγήζεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ θαη ησλ δνιιαξηαθψλ εηζπξάμεσλ, 

πξνθαιψληαο απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα λέεο επελδχζεηο θαη γηα επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ENOC ζηε ρψξα». εκεηψλεηαη φηη ν κεγάινο ελεξγεηαθφο φκηινο 

ENOC, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1993 θαη δηαζέηεη έληνλε δηεζλή παξνπζία, αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ Νηνπκπάη θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θξαηηθή 

Investment Corporation of Dubai.   

 

Γηάζθεςε πςεινύ επηπέδνπ γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην Κάηξν 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεζλνχο δηάζθεςεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν θαηά 

ην δηάζηεκα 9-11/10, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ζε 

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

εδξεχνπζα ζην Ακπνχ Νηάκπη Γηεζλή Τπεξεζία Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο (IRENA), 

παξνπζηάζηεθε έθζεζε ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηηο πθηζηάκελεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ε έθζεζε ηεο IRENA κε ηίηιν "Horizons of Renewable 

Energy in Egypt," ππνζηεξίδεη φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη έσο 
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53% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο ζε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα έσο ην έηνο 2035. H Τπεξεζία ππνζηεξίδεη επίζεο φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ελ ιφγσ πςεινί ζηφρνη, ζα απαηηεζνχλ εηήζηεο επελδχζεηο άλσ ησλ $6,5 

δηζ. ζηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, αληί επελδχζεσλ $2,5 δηζ. πνπ 

πινπνηνχληαη ζήκεξα. Απφ πιεπξάο ηνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker 

ππνζηήξημε θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηάζθεςεο, ζηελ νπνία παξέζηε επίζεο ν γεληθφο 

δηεπζπληήο ηεο IRENA θ. Amin, φηη νη εθηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο θέξλνπλ ηε κέγηζηε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζην 42% ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο έσο ην 2035, ηνλίδνληαο εκθαηηθά ηα έξγα αλάπηπμεο ηνπ κεγάινπ 

θσηνβνιηατθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Benban ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ ζηνλ Κφιπν νπέδ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

ζεκαληηθψλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, φπσο ε κνλάδα ζην φξνο 

Ataqa, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα.  

 

Ο ακεξηθαληθόο όκηινο GE Power αλαθνηλώλεη αλάζεζε ζύκβαζεο πξνκήζεηαο 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 9/10 ν κεγάινο ακεξηθαληθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο General Electric Power (GE Power) αλαθνίλσζε πσο αλέιαβε 

ζχκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο 

κνλάδαο κε βάζε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή 

Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ακεξηθαληθφο φκηινο 

αλακέλεηαη λα πξνκεζεχζεη ηε κνλάδα ηεο Dabaa κε ηέζζεξα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

γελλεηξηψλ κε ππξεληθέο ηνπξκπίλεο, θαζψο επίζεο λα παξάζρεη ην ζρεηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία. 

εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο GE Power πξφζθαηα νινθιήξσζε έξγν θαηαζθεπήο 

ππνζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηάζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή Badr, 

δπλακηθφηεηαο 1,5GW, θαζψο θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο 

Αηγχπηνπ. Ο ελ ιφγσ ππνζηαζκφο απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ 

πινπνηνχκελνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο. 

 

Ο ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο ENI αηηείηαη άδεηα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ν κεγάινο 

ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI, ν νπνίνο σο γλσζηφλ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αηγππηηαθψλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, αηηήζεθε ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο απφ ηελ εζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηζκνχ (EgyptERA) γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππφ δεκηνπξγία ειηαθή ελεξγεηαθή κνλάδα, δπλακηθφηεηαο 

50MW. χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ε δεκηνπξγία ηεο ειηαθήο κνλάδαο απφ ηελ ENI 

επηδηψθεηαη λα πινπνηεζεί ππφ ην ζρήκα “Independent Power Producers” – IPP, πνπ 

ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε κνλάδα ζα πσιεί ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απ’ 

επζείαο ζε ηδηψηεο θαηαλαισηέο θαη ζα θαηαβάιιεη ζην θξάηνο ηέιε δηαζχλδεζεο κε ην 

εζληθφ δίθηπν. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ επίζεο φηη ν φκηινο ENI δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πινπνίεζεο έηεξνπ κεγάινπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο δπλακηθφηεηαο 250 MW, 

ππφ ην ζρήκα “Build-Own-Operate” – BOO, επελδπηηθνχ θφζηνπο $300 εθαη. πνπ 

ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζεί θαηά ην πξνζερέο έηνο. Σα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ νκίινπ ENI κε ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο αλά ηε ρψξα. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα $907 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην 1
ν
 επηάκελν 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ 

ελδχκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ επηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο 

αλήιζαλ ζε $907 εθαη., έλαληη $824 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 
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10%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά 14% θαη 

αλήιζαλ ζε $480 εθαη. ην πξψην επηάκελν 2018. Αληίζηνηρα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. 

απμήζεθαλ θαηά 15% θαη έθζαζαλ ηα $306 εθαη. χκθσλα πάλησο κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ ζπλνιηθά πηψζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο ηεο 

ηνπξθηθήο ιίξαο πνπ θαζηζηά ηα πξντφληα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα αηγππηηαθά. εκεηψλεηαη φηη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

ελδπκάησλ πξνο ηελ Σνπξθία ην επηάκελν 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 21%, 

αλεξρφκελεο ζε $84 εθαη.   

 

Άλνδνο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ δνκηθώλ πιηθώλ ην 1
ν
 επηάκελν 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην αηγππηηαθφ πκβνχιην Δμαγσγψλ 

Γνκηθψλ Τιηθψλ (Export Council for Building Materials – ECBM), θαηά ην πξψην 

επηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο δνκηθψλ πιηθψλ εκθαλίζηεθαλ 

απμεκέλεο θαηά 8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017, αλεξρφκελεο ζε $3,2 δηζ. 

Όπσο αλέθεξε ην πκβνχιην, νη εμαγσγέο ζηδήξνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε 4% θαη 

αλήιζαλ ζε $250 εθαη., νη εμαγσγέο κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαηέιαβαλ 

ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ δνκηθψλ πιηθψλ αληηπξνζσπεχνληαο 

πνζνζηφ 77,5% απηψλ, κε αμία $2,487 δηζ., απμεκέλε θαηά 8% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 

2017. 

 

ηα $329 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ & θαιιπληηθώλ 

(8κελν 2018) 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγέσλ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ βηνκεραληψλ (ECMI), νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ θαη ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ έθζαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ νθηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο ην επίπεδν ησλ $329 εθαη. Αλαιπηηθά, νη εμαγσγέο 

θαιιπληηθψλ αλήιζαλ θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν ζε $140 εθαη., εθείλεο θαξκάθσλ ζε 

$124 εθαη., ελψ εθείλεο ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ ζε $65 εθαη., αληίζηνηρα.    

 

Μεξίδηα αγνξάο «έμππλσλ» θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο 

πιαηθφξκαο ζηαηηζηηθψλ δηαδηθηχνπ StatCounter, θαηά ην κήλα επηέκβξην ηξέρνληνο 

έηνπο κεηψζεθε ειαθξψο ην κεξίδην ηεο πξνπνξεπφκελεο θνξεαηηθήο Samsung ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ ηειεθψλσλ (“Smartphones”), ζε 35,9%, έλαληη 

36,2% ηνλ Αχγνπζην. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε θηλεδηθή Huawei, κε κεξίδην 17,3% 

ην επηέκβξην, έλαληη 16,3% ηνλ Αχγνπζην, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε ηνπ κεξηδίνπ πσιήζεσλ 

“Smartphones” ζηελ Αίγππην θαηέιαβε ε ακεξηθαληθή Apple, κε κεξίδην 10,4% ηεο 

αγνξάο ην επηέκβξην, έλαληη 10,7% ηνλ Αχγνπζην. Ζ θηλεδηθή Infinix θαηεηάγε 

ηέηαξηε φζνλ αθνξά ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ (7,3% ην 

επηέκβξην, έλαληη 7,1% ηνλ Αχγνπζην), ελψ κεξίδην 6,5% θαηείρε ην επηέκβξην ε 

επίζεο θηλεδηθή Lenovo, έλαληη 6,1% ηνλ Αχγνπζην. Αθνινχζεζαλ ε επίζεο θηλεδηθή 

Oppo (κε κεξίδην 4,7% ην επηέκβξην έλαληη 4,4% ηνλ Αχγνπζην), ε ηατβαλέδηθε HTC 

(κεξίδην 2,6% ην επηέκβξην έλαληη 2,5% ηνλ Αχγνπζην), ε θηλεδηθή Tecno Mobile (πνπ 

έρεη έδξα ην Υνλγθ Κνλγθ, κε κεξίδην 2,3% ην επηέκβξην έλαληη 2,4% ηνλ Αχγνπζην) 

θαη ε ηαπσληθή πνιπεζληθή Sony (κε κεξίδην 1,6% ην επηέκβξην).    

 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο απαγνξεύεη ην αλεμέιεγθην εκπόξην δώλησλ πνπιεξηθώλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

ελεξγνπνίεζε λνκνζεζία πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην έηνο 2009, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

απαγφξεπζε ηεο αλεμέιεγθηεο, εθηφο πγεηνλνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εκπνξίαο 

δψλησλ πνπιεξηθψλ, ζε κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο, θαηαπνιέκεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη πξφιεςεο ηεο 
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κεηάδνζεο αζζελεηψλ ησλ πηελψλ ζηνλ πιεζπζκφ. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία απαγνξεχεη 

εμάιινπ ηε ζθαγή πνπιεξηθψλ, εθηφο ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη αδεηνδνηεκέλα 

ζθαγεία.   

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Πξόβιεκα γηα ηελ αηγππηηαθή ηζηκεληνβηνκεραλία ε αξγνύζα δπλακηθόηεηα 

χκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηνπ θιάδνπ ηζηκεληνβηνκεραλίαο 

ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), ν νπνίνο ηπγράλεη θαη αλαπιεξσηήο 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ TITAN Egypt, θ. Medhat, ε 

εθηηκψκελε αμία ησλ κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία ηζηκέληνπ 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ EGP100 δηζ. Καηά ηνλ θ. Medhat, ν εγρψξηνο θιάδνο πάζρεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε πξνζθνξά ππεξβαίλεη ζπζηεκαηηθά ηε δήηεζε, θαηά 50% κε 60%, 

νδεγψληαο ζε ζπζζψξεπζε ρξφλησλ πιενλαζκάησλ παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνλ θ. 

Medhat, ε ηξέρνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο 

αλέξρεηαη ζε 84 εθαη. ηφλνπο, έλαληη δήηεζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 54 εθαη. ηφλνπο, 

απφ ην έηνο 2014 θαη έπεηηα, δεκηνπξγψληαο εηήζην πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 30 εθαη. 

ηφλσλ. Όπσο ζεκείσζε ν εθπξφζσπνο ηεο FEI, ζήκεξα ε φπνηα αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο ηζηκέληνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θξαηηθέο επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ. Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο θιάδνο ηζηκέληνπ αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθά απμεκέλσλ επηπέδσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, σο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ζην ηέινο ηνπ 2016. Καηά ηνλ θ. Medhat, ε εγρψξηα 

ηζηκεληνβηνκεραλία δελ ρξεηάδεηαη ζηελ παξνχζα θάζε πξφζζεηεο επελδχζεηο, θαζψο ηα 

ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα κπνξνχλ λα παξάγνπλ 80 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο ρσξίο θακία 

πξφζζεηε επέλδπζε, αιιά αληηζέησο απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αξγνπζψλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ηνπο, κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο.    

 

Δπελδπηηθέο ζπκθσλίεο ηεο θηλεδηθήο βηνκεραληθήο-ηερλνινγηθήο δώλεο TEDA 

Όπσο ζεκείσζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θηλεδηθή 

βηνκεραληθή / ηερλνινγηθή δψλε Tianjin Economic Technological Development Area 

(TEDA), ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, 

αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή νθηψ ζπκβάζεσλ κε βηνκεραληθνχο επελδπηέο, κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζε ηεο βηνκεραληθήο δψλεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna. 

εκεηψλεηαη φηη ε TEDA έρεη αλαιάβεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο εθηάζεσλ 6 ηεηξ. ρικ. ζε ηξεηο θάζεηο, κε ζθνπφ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην 2015 ε 

TEDA μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο, αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ 2 

ηεηξ. ρικ., νινθιεξψλνληαο ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ έλα έηνο αξγφηεξα 

θαη μεθηλψληαο, ζηε ζπλέρεηα, λα ππνγξάθεη ζπκβάζεηο κε βηνκεραληθνχο νκίινπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ εθεί. θνπφο ηεο TEDA είλαη λα έρεη νινθιεξψζεη ην 

ζχλνιν ησλ έξγσλ αλάπηπμεο ησλ σο άλσ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, ην αξγφηεξν εληφο 

πεξηφδνπ δεθαεηίαο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηεο TEDA, νη θχξηνη θιάδνη ελδηαθέξνληνο 

ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηα δνκηθά πιηθά, ηηο 

πιαζηηθέο χιεο, ηα ρεκηθά, ηε βηνκεραλία νρεκάησλ θαη ηα ζπζηήκαηα logistics (γηα ηα 

ηειεπηαία, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε κεγάιε αλακελφκελε επέλδπζε ηνπ νκίινπ 

COSCO, θφζηνπο $25 εθαη., γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηεζλνχο «πάξθνπ» 

logistics).     
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Σν αεξνδξόκην Sphinx International Airport ζην Γπηηθό Κάηξν εηνηκάδεηαη λα ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο βξίζθεηαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ πξνεηνηκαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία ην 33
ν
 αεξνδξφκην ηεο ρψξαο, κε ηελ επσλπκία Sphinx International 

Airport, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Νείινπ, επί ηεο νδηθήο αξηεξίαο πνπ 

ζπλδέεη ην Κάηξν κε ηελ Αιεμάλδξεηα, πιεζίνλ ησλ ππξακίδσλ ηεο Γθίδα θαη ηνπ -ππφ 

νινθιήξσζε- λένπ κεγάινπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ (“Grand Egyptian Museum”). 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ, κε ηε κέζνδν “Build-Operate-Transfer” 

– BOT, μεθίλεζε ην έηνο 2016, κε ζθνπφ απηφ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δπηηθψλ 

πξναζηίσλ ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of October City, Sheikh Zayed θ.ά.), θαζψο θαη ησλ 

γεηηληαδνπζψλ πεξηθεξεηψλ ηνπ Fayoum θαη ηνπ Beni Suef. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο επηζεψξεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο 

έηνπο, ελψ ην λέν αεξνδξφκην, πνπ πεξηιακβάλεη δχν αεξνδηαδξφκνπο, αλακέλεηαη λα 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο ηνπ 2019.  

 


