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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (25-31/1/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ επέιεμε ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ ζα δηαρεηξηζηνύλ 

ηελ έθδνζε νκνιόγσλ ζε μέλν λόκηζκα 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ επέιεμε ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

επηθείκελε έθδνζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επέιεμε ηηο Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan θαη HSBC γηα 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα, θαζψο θαη ηηο BNP Paribas, Natixis, 

Bank of Alexandria θαη Standard Chartered γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ 

ζε επξψ. Δπηπιένλ, νη κεγάινη εγρψξηνη ηξαπεδηθνί φκηινη National Bank of Egypt (NBE) 

θαη Banque Misr επηιέρζεθαλ λα παξάζρνπλ επηβνεζεηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα. Σν αηγππηηαθφ δηθεγνξηθφ γξαθείν Al Tamimi & Co. θαη 

ην ακεξηθαληθφ, δηεζλνχο θχξνπο λνκηθφ γξαθείν Dechert LLP επηιέρζεθαλ σο λνκηθνί 

ζχκβνπινη ησλ εθδφζεσλ ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξηψλ νκνιφγσλ. 

Σέινο, φπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ηεο επηθείκελεο –εληφο ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ- έθδνζεο νκνιφγσλ 

ζε δνιιάξηα ζα αλέξρεηαη ζε κεηαμχ $2 θαη $3 δηζ., ελψ εθείλεο ζε επξψ ζα αλέξρεηαη ζε 

κεηαμχ $1 θαη $2 δηζ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πεγέο, ην Τπνπξγείν ζα πξνβεί ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο –γηα πξψηε θνξά- ζηελ έθδνζε θαη δηάζεζε «πξάζηλσλ» 

νκνιφγσλ θαη νκνιφγσλ ζε γηέλ, ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. ζηηο δηεζλείο αγνξέο.   

 

Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ύςνπο $14,7 δηζ. έρεη λα πιεξώζεη ε Αίγππηνο ην 2019 

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

θξάηνο έρεη θέηνο λα απνπιεξψζεη ζπλνιηθέο ιεμηπξφζεζκεο δηεζλείο νθεηιέο ηεο ηάμεσο 

ησλ $14,7 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ $8,57 δηζ. αθνξνχλ παιαηφηεξα δάλεηα απφ ρψξεο ηνπ 

Κφιπνπ (ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ αθνξά ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηε . Αξαβία, 

ηεο ηάμεσο ησλ $5,2 δηζ., πνπ σξηκάδνπλ εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2019). Καηά 

ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ζα απνπιεξσζνχλ -κεηαμχ άιισλ- 

αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο $683,7 εθαη., κε αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα 

χςνπο $1,76 δηζ., δάλεηα απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο ζπλνιηθνχ χςνπο 

$2,75 δηζ., ηφθνη χςνπο $961 εθαη. απφ παιαηφηεξεο δηαζέζεηο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε 

επξψ θαη δνιιάξην, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ, ζπλνιηθνχ 

χςνπο $826 εθαη.  

χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ιαλνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ πέηπρε πξφζθαηα ηε ρξνληθή παξάηαζε θαηά έλα αθφκε έηνο ησλ πεξηφδσλ 

σξίκαλζεο ηξηψλ παιαηφηεξσλ (απφ ηα έηε 2013 θαη 2015) πεληαεηνχο δηάξθεηαο δαλείσλ 

απφ ηε . Αξαβία, ζπλνιηθήο αμίαο $6,6 δηζ.      

 

Ρπζκόο αλάπηπμεο 5,5% ζην 2
ν
 ηξίκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed ζην ηέινο 

Ιαλνπαξίνπ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε 

πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ζε 5,5% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2018/19). Καηά ηελ Τπνπξγφ, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην 

ηξίκελν Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018 ζεσξνχληαη νη θιάδνη ελέξγεηαο θαη εμνξχμεσλ 

(κεγέζπλζε 25%), θαηαζθεπψλ (κεγέζπλζε 11%), ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

(κεγέζπλζε 11%), ηειεπηθνηλσληψλ (κεγέζπλζε 8%) θαη μελνδνρείσλ / εζηηαηνξίσλ 

(κεγέζπλζε 7%).  

Η Τπνπξγφο ζπκπιήξσζε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζε ζε 5,4%. ηφρν ηεο θπβέξλεζεο 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 απνηειεί ε επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,8%, έλαληη 

5,3% ην έηνο 2017/18. Σέινο, ε θα El-Saeed ζεκείσζε φηη ν κέζνο πιεζσξηζκφο ζηε 
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δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε 14,4%, 

κεησκέλνο ζεκαληηθά έλαληη εθείλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ εμακήλνπ (30,2%).  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σν Φεβξνπάξην ε εθηακίεπζε ηεο 5
εο

 δόζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθόιπλζεο ηνπ 

ΓΝΣ 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, κε ηελ επθαηξία ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ηνπ Νηαβφο, ε επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

Christine Lagarde, ζε αλαθνηλσζέλ ηεο ζηηο 25/1 αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ 

αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, έπιεμε ην εγθψκην ηφζν ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηνπ ιανχ ηεο Αηγχπηνπ, ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα θαη 

ηε ζπλέπεηα ηεο πξψηεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο θαη κε ηελ ππνκνλή θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ δεχηεξνπ ζην ζηφρν ηεο επηηπρίαο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Η θα Lagarde ζρνιίαζε σο ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ηφζν ηελ πνξεία κείσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, φζν θαη ηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ 10%, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ην 2011.  

Όπσο επηζήκαλε ε θα Lagarde, ε εηζήγεζή ηεο πξνο ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

Σακείνπ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα ζπλέιζεη εληφο ησλ πξνζερψλ εβδνκάδσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, πξφθεηηαη λα είλαη ζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ εθηακίεπζε 

ηεο πέκπηεο θαη πξνηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, χςνπο $2 δηζ., 

ε νπνία εθηηκάηαη πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. εκεηψλεηαη φηη 

κεηά ηε ιήςε ηεο πέκπηεο δφζεο, ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα έρεη ιάβεη ε Αίγππηνο 

απφ ην ΓΝΣ ζην πιαίζην ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, 

ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., ζα αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα εγρψξηα κέζα 

ελεκέξσζεο αλαθέξνπλ -αλνηθηά πιένλ- φηη ε ζεκεησζείζα θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ΓΝΣ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ λένπ κεραληζκνχ απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ζηφρν ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ 

θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ.      

 

Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 

Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο 23/1 ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα θαηέγξαςαλ ην δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2017/18, αλεξρφκελεο ζε EGP43,5 δηζ. (έλαληη EGP51 δηζ. ην 

εμάκελν 2017/18). εκεησηένλ φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε δαπάλεο χςνπο 

EGP90 δηζ. γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζψο θαη ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο δαπάλεο γηα θαχζηκα 

ηεο ηάμεσο ηνπ 26%.  
 
  

 

ε €110 εθαη. ζα αλέιζεη ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ Αίγππην ην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηε ζπλέληεπμε ηνπ επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., 

Πξέζβε θ. Surkos, ην χςνο ησλ θνλδπιίσλ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ ζα δηαζέζεη πξνο 

ηελ Αίγππην ε Δ.Δ. θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλέξρεηαη ζε €110 εθαη., ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020. Καηά ηνλ θ. 

Surkos, ηα θνηλνηηθά αλαπηπμηαθά θνλδχιηα ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα ζηνπο ηνκείο 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, 

ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πδάησλ (Holding Company 

for Water & Wastewater – HCWW), ε Δ.Δ. αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη 

θαηαζθεπαζηηθά projects ζηνπο ηνκείο πφζηκνπ χδαηνο θαη απνρέηεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα 

Sohag ζηελ Άλσ Αίγππην, κε θνλδχιηα χςνπο €71,5 εθαη. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, 

θνλδχιηα €23,2 εθαη. ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα δηθηχσλ πφζηκνπ λεξνχ, ελψ θνλδχιηα 
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€48,3 εθαη. ζα θαηεπζπλζνχλ ζε απνρεηεπηηθά έξγα. Καηά ηελ HCWW, ν ηειηθφο 

θαηάινγνο ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ εγθξίζεθε ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ, κε ηε 

ζπλδξνκή ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο ε νπνία πξνέβε ζε πξνθαηαξθηηθή ηερληθν-

νηθνλνκηθή κειέηε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. 

 

Δπίζεκε επίζθεςε Γάιινπ Πξνέδξνπ Macron ζηελ Αίγππην 

Καηά ην δηάζηεκα 27-29 Ιαλνπαξίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο θ. Macron 

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αίγππην, ζπλνδεπφκελνο απφ αλψηαηα ζηειέρε 

ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο πεξίπνπ 15 κεγάισλ γαιιηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επίζθεςε ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ 

ζεκαηνδφηεζε ηελ εθθίλεζε ηνπ θεηηλνχ «έηνπο θηιίαο» Γαιιίαο-Αηγχπηνπ, ζην πιαίζην 

ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 150
εο

 επεηείνπ απφ ηελ εγθαηλίαζε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ. ε κία 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίζθεςεο Macron ζηελ Αίγππην, ν 

εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε πεξί ηηο 40 ζπλνιηθά ζπκθσλίεο, 

εθηηκψκελεο αμίαο €1,6 δηζ., νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο 

κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο, κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εκπνξίνπ, πνιηηηζκνχ, γπλαηθείαο 

ρεηξαθέηεζεο θαη λενιαίαο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζπκθσλίεο γηα έξγα θαηαζθεπήο 

ππνδνκψλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη γηα ζπλεξγαζία πξνο παξαγσγή 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηε ρψξα.  

Δπηπιένλ, νη δχν ρψξεο ζπκθψλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Αηγχπηνπ, ζην πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ κεζν-καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο “Egypt’s 2030 Vision”. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππνγξαθή 

ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ γηα παξνρή γαιιηθψλ αλαπηπμηαθψλ θνλδπιίσλ χςνπο €1 δηζ. απφ 

ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement – 

AFD), θαηά ηελ πεξίνδν 2019- 2023. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο 

φηη ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε κε ηελ 

επηθεθαιήο ηεο AFD, θα Rioux, ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο 

αμίαο €60 εθαη. απφ ηελ AFD πξνο ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο 

επίζεο ζπκθσλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κε θνλδχιηα χςνπο €50 εθαη. ηεο αηγππηηαθήο 

ππεξεζίαο αλάπηπμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (MSMEDA), κε ζθνπφ ηε ζηήξημε 

ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε θνλδχιηα χςνπο €336 εθαη. ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο 

ηέηαξηεο θάζεο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, εθ ησλ νπνίσλ €286 εθαη. ππφ ηε 

κνξθή επηρνξήγεζεο θαη €50 εθαη. ππφ ηε κνξθή δαλείνπ. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή 

Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) ππέγξαςε πξνθαηαξθηηθή ζχκβαζε κε ηνλ νξγαληζκφ 

αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Παξηζηνχ (RATP) γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, θαζψο θαη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ φκηιν Vinci γηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηελ ηέηαξηε θάζε ηεο γξακκήο 3. εκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα 

ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ RATP, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ ζχζηεζε ακέζσο 

εγρψξηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) θαη ηνπ RATP, κε 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο 20% θαη 80%, αληίζηνηρα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 3. Σα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε ππνγξαθείζεο δηκεξείο ζπκθσλίεο 

ζηνπο θιάδνπο πγείαο (δεκηνπξγία θέληξνπ παξαζθεπήο παξαγψγσλ αίκαηνο ζηελ 

Αίγππην κε ηε ζπλεξγαζία γαιιηθψλ εηαηξεηψλ) θαη εθπαίδεπζεο (επαλίδξπζε γαιιηθνχ 

παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αίγππην). 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 28/1 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν δηκεξέο νηθνλνκηθφ θφξνπκ κε ηε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ πεξίπνπ 60 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ησλ δχν πιεπξψλ. ην 

πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ε Γαιιίδα Γεληθή Γξακκαηέαο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, θα 

Pannier-Runacher, αλαθέξζεθε ζε επηθείκελε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ γαιιηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, ην ηξέρνλ ζσξεπηηθφ χςνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε €4,5 κε 
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€5 δηζ. Η θα Pannier-Runacher αλαθέξζεθε πην ζπγθεθξηκέλα ζε απμεκέλεο πξνζθάησο 

επελδχζεηο ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο Orange, ηνπ κεγάινπ νκίινπ 

ειεθηξηθνχ θαη ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ Schneider Electric, φπσο θαη ηεο 

γαιαθηνβηνκεραλίαο Lactel, ζηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ζην 

πεξηζψξην ηνπ δηκεξνχο νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ππνγξάθεθαλ 32 ζπκθσλίεο θαη κλεκφληα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ, ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, πγείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ππεξεζηψλ καδηθήο 

εζηίαζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

Μεηαμχ ησλ λέσλ ζπλεξγαζηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε απηήλ ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy Electric κε 

ην γαιιηθφ MND (Montagne et Neige Développement) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ ππέξγεησλ θαισδηαθψλ κεηαθνξψλ (ηειεθεξίθ) ζηελ Αίγππην 

κε έκθαζε ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζε ζπκθσλίεο ελίζρπζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζέζεσλ ησλ κεγάισλ γαιιηθψλ νκίισλ Schneider Electric θαη AXA ζηελ 

Αίγππην, ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο Misr Insurance Holding Company 

(MIHC) θαη ηεο γαιιηθήο Cerway κε ζθνπφ ηε ζηήξημε έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

θέληξνπ ηνπ Καΐξνπ, φπσο θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο πνπ ζχλαςαλ νη ζπγαηξηθέο κεγάισλ γαιιηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νκίισλ, 

Orange Egypt θαη Valeo Egypt, κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή ππεξεζία αλάπηπμεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ITIDA (Information Technology Industry Development 

Agency).  

Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηελ ππνγξαθή πξνθαηαξθηηθψλ ζπκβάζεσλ 

κεηαμχ ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαη ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ Bolloré Logistics κε 

αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ γηα εμππεξέηεζε πινίσλ 

RORO ζην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $200 

εθαη., θαζψο επίζεο ηελ επηβεβαίσζε απφ ην κεγάιν γαιιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Engie (ν 

νπνίνο είλαη επηθεθαιήο θνηλνπξαμίαο κε ηνπο νκίινπο Toyota θαη Orascom) ηεο 

ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε ην Γεθέκβξην 2018 κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC), γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε αηνιηθνχ πάξθνπ παξαγσγηθήο ηζρχνο 500 MW ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 

ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ €600 εθαη. Σέινο, ν Σχπνο 

αλαθέξζεθε ζε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ νκίινπ Orange κε ην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο θαη ζε ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ην 

γαιιηθφ φκηιν SEMMARIS πξνο ηελ αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal 

Trade Development Authority-ITDA) πξνο αλάπηπμε ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ αγνξψλ ζηε 

ρψξα.     

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε δηεζλή όκηιν Lazard γηα πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζηελ 

Αίγππην 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πεξηζψξην ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ζην Νηαβφο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε ζηηο 23/1 –παξνπζία ηνπ Π/Θ θ. Madbouly- ζπκθσλία 

κε ηνλ δηεζλνχο θήκεο φκηιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Lazard, πξνθεηκέλνπ απηφο λα αλαιάβεη ηελ 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο δηεζλνχο πξνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ Αίγππην θαη πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο 

Π/Θ, ε ππνγξαθείζα ζπκθσλία είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφζθαηεο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Al Sisi γηα θαηαβνιή πξνζπάζεηαο κε ζθνπφ λα απμεζνχλ νη εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηε ρψξα.    

 

Απμεκέλα θαηά 5,7% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην ελδεθάκελν 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ηo δηάζηεκα Ιαλ.-

Ννε. 2018 ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά $1,2 δηζ., ή θαηά 

https://www.behqe.com/cerway
https://www.bollore-logistics.com/en


5 

 

5,7%, ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $23,3 δηζ., έλαληη $22,1 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ 2017.  

 

Η Αίγππηνο ζα ιάβεη ρξεκαηνδνηήζεηο $1 δηζ. από θνπβετηηαλό αλαπηπμηαθό ηακείν 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Κνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ 

Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (Kuwait Fund for Arab Economic Development – 

KFAED) αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα παξάζρεη ζηελ Αίγππην δαλεηαθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $1 δηζ. θαηά ηελ πξνζερή ηξηεηία, κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, 

κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη άξδεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ήδε ην Κνπβέηη –κέζσ ησλ 

Kuwait Fund for Arab Economic Development θαη Κνπβέηη Arab Fund for Economic and 

Social Development- παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Αίγππην γηα ηελ πινπνίεζε 

κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά (ζήξαγγαο-απηνθηλεηνδξφκνπ 

ζην Sharm El Sheikh, ηεζζάξσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην Νφηην ηλά). 

 

Βειηίσζε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο Αηγύπηνπ ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα ηε δηαθζνξά 

Η Αίγππηνο βειηίσζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θαηάηαμεο 180 

ρσξψλ κε βάζε ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα, ηελ νπνία θαηαξηίδεη ν 

νξγαληζκφο Transparency International, κε ηίηιν “Corruption Perception Index”, γηα ην 

έηνο 2018. πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο βαζκνινγήζεθε κε 35 κνλάδεο, έλαληη 32 ην 2017. 

εκεηψλεηαη φηη ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ ην 0 (εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν 

δηαθζνξάο) έσο ην 100 (εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν δηαθζνξάο). Με βάζε απηή ηελ 

αμηνιφγεζε, ε Αίγππηνο θαηεηάγε 105
ε
 κεηαμχ ησλ 180 ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο (ρακειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο) ζηελ πεξηνρή Β. Αθξηθήο & Μ. 

Αλαηνιήο θαηέγξαςαλ ζηε θεηηλή θαηάηαμε ηεο Transparency International ηα ΗΑΔ θαη 

ην Καηάξ, ελψ ηηο ρεηξφηεξεο ε πξία, ε Τεκέλε θαη ε Ληβχε. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Μαηαηώζεθε ε ζπγρώλεπζε 2 κεγάισλ αηγππηηαθώλ νκίισλ real estate developers 

Όπσο αλέθεξε ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX), ζηηο 23/1 αλεζηάιε ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ησλ κεγάισλ εγρψξησλ νκίισλ real estate developers, ήηνη 

αθ’ ελφο ηνπ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ 6
th

 of October Development & Investment 

Company (SODIC) θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ Madinet Nasr for Housing and 

Development (MNHD), δεδνκέλνπ φηη νη δχν φκηινη είραλ λσξίηεξα αλαθνηλψζεη ηε 

καηαίσζε ηεο ζρεδηαδφκελεο ζπγρψλεπζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπγρψλεπζε 

πξνγξακκαηηδφηαλ λα πινπνηεζεί κέζσ αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, δηα ηεο νπνίαο ε SODIC ζα απνθηνχζε ηνπιάρηζηνλ ην 51% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Madinet, ζε κία ζπλαιιαγή πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί 

πξνθαηαβνιηθά, σο εθ ησλ ηζηνξηθά κεγαιχηεξσλ ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αηγχπηνπ. 

 

Δλίζρπζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ 

Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαηαγξάθεθε αμηφινγε ηάζε ελίζρπζεο ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο, ζηελ εγρψξηα αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 27/1 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην 

(ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 

(CBE), εκθαλίζηεθε εληζρπκέλε θαηά 22 πηάζηξεο, αλεξρφκελε ζε 17,63 ιίξεο αλά 

δνιιάξην (έλαληη 17,85 ιηξψλ αλά δνιιάξην κία εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα, ζηηο 23/1). 

Σηο επφκελεο εκέξεο, ε ιίξα θηλήζεθε πεξαηηέξσ αλνδηθά έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ 

ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο 29/1 ηηο 17,56 ιίξεο αλά δνιιάξην, ζηαζεξνπνηνχκελε ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο 30/1 ζηηο 17,58 ιίξεο αλά δνιιάξην. Αλάινγε ηάζε ελίζρπζεο παξνπζίαζε 

ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη πξνο ην επξψ, θζάλνληαο ζηηο 30/1 ηηο 20,09 

ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,29 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 23/1. Η ελ ιφγσ θίλεζε ελίζρπζεο ηνπ 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξψ ήιζε κφιηο ιίγεο εκέξεο κεηά 
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ηηο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο CBE θ. Amer πεξί ελδερφκελεο ειαθξηάο δηαθχκαλζεο ηεο 

ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, έπεηηα απφ καθξά 

πεξίνδν ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. εκεηψλεηαη φηη 

ηαπηφρξνλα, νη απνδφζεηο ησλ ηξίκελεο θαη ελλεάκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ 

ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ αμηφινγε κείσζε θαηά ηε δεκνπξαζία ηεο 27/1, 

θζάλνληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπο απφ ην Μάην 2018, ζην 18,114% θαη ζην 

18,203%, αληίζηνηρα, θαζψο ζεκεηψζεθε εμαηξεηηθά απμεκέλε δήηεζε.   

Μεξίδα νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζρνιίαζε φηη ε ελίζρπζε ηεο ιίξαο νθείιεηαη ζηηο 

απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο, εμαηηίαο ηφζν ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

πξφζθαηεο θαηάξγεζεο ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχζε ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ μέλσλ επελδπηψλ, φζν θαη ηεο αλακελφκελεο 

ιήςεο ηεο πέκπηεο δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην ΓΝΣ, αιιά θαη ηεο 

επίζεο αλακελφκελεο δηάζεζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλα λνκίζκαηα ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη απμεκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζξνέο 

νθείινληαη ηφζν ζηελ πνιχ πξφζθαηα παξαηεξεζείζα αλάθακςε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ γηα ηα αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αιιά θαη γηα ην Υξεκαηηζηήξην 

Αηγχπηνπ, φζν θαη ζηηο ζπλερηδφκελεο απμεκέλεο εηζξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. 

χκθσλα πάλησο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο, ελδέρεηαη λα πξφθεηηαη πεξί 

πξνζσξηλήο ηάζεο ελίζρπζεο ηεο ιίξαο, ε νπνία πξφθεηηαη λα αλαθνπεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

έηνπο. 

 

Υξνληά εηζαγσγώλ εηαηξεηώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ θαίλεηαη ην 2019 

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ θ. 

Farid, ην 2019 αλακέλεηαη λα είλαη έηνο απμεκέλσλ εηζαγσγψλ εγρψξησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζην Υξεκαηηζηήξην, δηά αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO) θαη 

δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Ο θ. Farid αλέθεξε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη ε δηάζεζε κεηνρηθψλ κεξηδίσλ νξηζκέλσλ κεγάισλ 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ αξθεηέο εηζαγσγέο κεγάισλ νκίισλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα ιάβνπλ ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 

2019. Καηά ηνλ θ. Farid, ζπλνιηθά θαη επηπξνζζέησο ησλ φζσλ εηζαγσγψλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά, ην 2019 ζα ιάβνπλ ρψξα νη εηζαγσγέο 12 

εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ησλ 7 εμ απηψλ ζηελ θεληξηθή αγνξά (EGX) 

θαη ησλ ππνινίπσλ 5 ζηελ αγνξά ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

(NileX). χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ζηελ θεληξηθή 

αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα εηζέιζνπλ ην 2019 νη φκηινη Rooya 

Group (αλάπηπμε αθηλήησλ), Hassan Allam Holding (θαηαζθεπέο), Aticot (εκπφξην), 

Misr Italia Properties (αλάπηπμε αθηλήησλ), Giza Systems (ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο), 

Giza Spinning & Weaving (θισζηνυθαληνπξγία) θαη Gloria Ceramic (παξαγσγή 

θεξακηθψλ), ελψ ζηελ αγνξά NileX νη φκηινη Lencom Investments (επελδχζεηο), Cypriot 

Arabic for Real Estate Investment (θιάδνο αθηλήησλ), DMS Data Management Systems 

(ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο), Petrol Treatment (θιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ) θαη Mabani 

for Real Estate Investments (θιάδνο αθηλήησλ). 

χκθσλα κε ηνλ θ. Farid, ην έηνο 2018 ε ζπλνιηθή αμία ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

αξρηθψλ δεκνζίσλ εγγξαθψλ 21 εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 

EGP5,4 δηζ., κε ην 60% ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζέξεπζαλ λα έρεη πξνέιζεη απφ μέλνπο 

επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο.          

 

Ξέλνη επελδπηέο αγνξάδνπλ ην ζύλνιν ησλ πξνζθεξζέλησλ αηγππηηαθώλ νκνιόγσλ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηε δεκνπξαζία νκνιφγσλ 

ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 28/1, μέλνη επελδπηέο, ην ελδηαθέξνλ 

ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα επαλέξρεηαη ζηαδηαθά ζηελ αγνξά αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ 

ρξενγξάθσλ, αγφξαζαλ ην 100% ησλ πξνζθεξζέλησλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο, 

αμίαο EGP1,16 δηζ. κε κέζε απφδνζε 17,59%. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 28/1 δηαηέζεθαλ 

επίζεο θξαηηθά νκφινγα δεθαεηνχο δηάξθεηαο, απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ EGP977,05 
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εθαη. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη μέλνη επελδπηέο 

ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ αληηπξνζψπεπαλ θαηά κέζν φξν ην 30% ησλ αγνξαζηψλ 

αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη πεξίπνπ ην 55% ησλ αγνξαζηψλ πεληαεηψλ θαη 

δεθαεηψλ νκνιφγσλ. Όπσο εθηηκά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηθή αηηία γηα ηε 

δηαθαηλφκελε ηάζε «επηζηξνθήο» ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηα αηγππηηαθά θξαηηθά 

ρξεφγξαθα είλαη φηη, ζηελ παξνχζα θάζε, απηά πξνζθέξνπλ ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο 

κεηαμχ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, έπεηηα απφ ηελ Αξγεληηλή, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ρακειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ. 
 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Φνξνιόγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

Όπσο ζεκείσζαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ιαλνπαξίνπ, θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη θφξν κε ζπληειεζηή 

0,25% επί ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζην ηέινο ηνπ 

2017 θαη μεθίλεζε ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλ Ινχιην 2018. χκθσλα κε 

ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ελ ιφγσ θνξνιφγεζε ζα επηβαξχλεη φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε ιίγεο εμαηξέζεηο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε βαζηθφ ζθνπφ 

ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο εζφδσλ, ή ζε πεξηπηψζεηο δεκηνγφλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Όπσο δηεπθξίληζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην ελ ιφγσ θφξν ζα 

θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ θέηνο θαη νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Αίγππην, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηνπο (ζπγαηξηθή επηρείξεζε, ή άιιε κνξθή), επί ησλ 

εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε ρψξα. Όπσο επηζήκαλε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε θπβεξλεηηθέο πεγέο, αξθεηά πηζαλφ είλαη απφ ηνπ 

ρξφλνπ λα αιιάμεη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ, κεηαηνπηδφκελε ζηα θαζαξά θέξδε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, αληί ησλ εζφδσλ ηνπο.  

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ηα 8 δηζ. θ.π. θπζηθνύ αεξίνπ ζα θζάζεη ε εκεξήζηα παξαγσγή ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηηο 26/1, ην επίπεδν 

ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 8 δηζ. 

θ.π. ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο 2018/19, αθνχ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα λεναλαθαιπθζέληα, ππφ αλάπηπμε κεγάια 

θνηηάζκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Zohr. Καηά ηνλ θ. El-Molla, «απηφ ην αλεπαλάιεπην 

πξνζδνθψκελν επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο αεξίνπ ζα απνηειέζεη άκεζν απνηέιεζκα 

ηεο επηηπρνχο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ πνπ αθνινπζεί ην 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε νπνία ζπλεπηθνπξείηαη απφ ην θιίκα πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα». Θπκίδνπκε φηη ην ηξέρνλ επίπεδν 

ηεο εκεξήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ αλέξρεηαη ζε 6,6 δηζ. θ.π., 

θαηφπηλ ηεο πξφζθαηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζηα 2,25 δηζ. θ.π. 

εκεξεζίσο, θαζψο επίζεο φηη ε Αίγππηνο έρεη αλαθνηλψζεη απφ ηνλ παξειζφληα 

επηέκβξην πσο έρεη δηαθφςεη πιένλ ηηο εηζαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ε εγρψξηα παξαγσγή αεξίνπ έρεη θζάζεη -θαηά ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε- ζε επίπεδα απηάξθεηαο.   

 
Η αξκόδηα επηηξνπή ηνπ αηγππηηαθνύ θνηλνβνπιίνπ εγθξίλεη ηε ζπκθσλία 

θαηαζθεπήο αγσγνύ θ/α κε Κύπξν 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ε αξκφδηα επηηξνπή ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ 

αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηε δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ Κχπξν, ε νπνία 

ππνγξάθεθε ην επηέκβξην 2018 (19/9), γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

ζα ζπλδέεη ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε» κε ηηο αηγππηηαθέο κνλάδεο θαηεξγαζίαο θαη 

πγξνπνίεζεο αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο Idku θαη Γακηέηηεο, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο ρψξαο, θαη 

ε επαλεμαγσγή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ζε μέλεο –θπξίσο επξσπατθέο- αγνξέο. Σν 
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θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε» κε ηελ 

Αίγππην εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $800 εθαη. 

 

EBRD: Οινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηεο πξώηεο από ηηο 16 κνλάδεο πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ε ηξάπεδα ζην ειηαθό ζπγθξόηεκα Benban 

χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο 

(EBRD), νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηεο πξψηεο απφ ηηο 16 ζπλνιηθά ειηαθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζην πιαίζην 

ηνπ κεγάινπ –ππφ δεκηνπξγία- ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Benban ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. χκθσλα κε ηελ EBRD, ε κνλάδα έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Η ελ ιφγσ κνλάδα, δπλακηθφηεηαο 30 MW, 

θαηαζθεπάζηεθε απφ θνηλνπξαμία ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Infinity Solar, ηνπ 

γεξκαληθνχ νκίινπ ib vogt GmbH θαη ηνπ αηγππηηαθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ MMID 

(Mansour-Maghraby Investment & Development Company), ελψ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ηελ νιιαλδηθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα FMO, θαζψο θαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα 

ην Κιίκα (GCF) ησλ ΗΔ. 

εκεηψλεηαη φηη νη 16 ειηαθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε θαηαζθεπή 

ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ EBRD, ζα δηαζέηνπλ ζπλδπαζκέλε θσηνβνιηατθή 

δπλακηθφηεηα 750 MW. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε EBRD δηαζέηεη απφ ην έηνο 2017 

θνλδχιηα $500 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Benban. 

Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη ν εκηξαηηλφο φκηινο Alcazar Energy απφ ην Νηνπκπάη 

μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο λέαο θσηνβνιηατθήο ηνπ κνλάδαο “Egypt Solar 1” 

ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, επελδπηηθνχ θφζηνπο $68,6 εθαη., ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ νκίινπ.  

 

Έγθξηζε 47 επηρεηξήζεσλ θσηνβνιηατθώλ γηα εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο 

θσηνβνιηατθώλ έξγσλ ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή 

πξσηνβνπιία National Project for Solar Cell Systems (Egypt-pv), ε νπνία ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην Αηγππηηαθφ Κέληξν Βηνκεραληθνχ Δθζπγρξνληζκνχ (Egyptian Industrial 

Modernization Centre), ην UNDP θαη ην Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο (GEF), έρεη 

εγθξίλεη κέρξη ζηηγκήο 47 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ειηαθψλ / 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ηεο ρξήζεο κηθξήο θιίκαθαο θσηνβνιηατθψλ έξγσλ κε ζθνπφ 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ηε ζχλδεζε κηθξψλ κνλάδσλ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο 

ρψξαο, έλαληη 63 ζπλνιηθά αηηήζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί γηα έληαμε ζην πξφγξακκα.  

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζε θαηνηθίεο, εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε δεκφζηα θηίξηα, θαη πξνβιέπεη νηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο γηα ηηο εηαηξείεο εγθαηάζηαζεο χςνπο έσο 25% ηνπ θφζηνπο θαη επηδνηήζεηο 

ηεο ηάμεσο ησλ $250 αλά εγθαηαζηεκέλε ηζρχ ελφο θηινβάη (KW). εκεηψλεηαη φηη ην 

Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο κε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, 

χςνπο $3,5 εθαη., γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ projects πνπ εληάζζνληαη ζην ελ 

ιφγσ πξφγξακκα.   

Μεηαμχ ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ 

πεξηιακβάλνληαη projects νηθηαθήο θιίκαθαο ηζρχνο κεηαμχ 5 θαη 10 KW, βηνκεραληθήο 

θιίκαθαο, ηζρχνο 150 KW, εκπνξηθήο ρξήζεο, ηζρχνο 365 KW θαη, επίζεο, ηνπξηζηηθήο 

ρξήζεο, ηζρχνο 150 KW. χκθσλα εμάιινπ κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί 17 projects θαηαζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ απφ ειηαθή ελέξγεηα, ζπλνιηθήο ηζρχνο 2,7 MW. εκεηψλεηαη επίζεο φηη 

πξφζθαηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ιαλνπαξίνπ, νινθιεξψζεθε ην πξψην έξγν εγθαηάζηαζεο 

θσηνβνιηατθψλ ζε ηνπξηζηηθή κνλάδα, ζπλνιηθήο ηζρχνο 150 KW, ζπγθεθξηκέλα ζην 
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μελνδνρείν JW Marriott ηνπ Καΐξνπ. To ελ ιφγσ έξγν έιαβε επηδφηεζε ηεο ηάμεσο 

πεξίπνπ $300 αλά εγθαηεζηεκέλν KW. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθώλ θνλδπιίσλ $1 δηζ. από ηε Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηώλ  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 

(GASC) εμαζθάιηζε θνλδχιηα χςνπο $1 δηζ. απφ ηελ ηελ, εδξεχνπζα ζηελ Σδέληα, 

International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Ιζιακηθήο 

Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο βαζηθψλ αγαζψλ, θπξίσο 

ζηηαξηνχ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ πξντφλ δηαηξνθήο ην νπνίν εηζάγεη ε GASC γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Η ελ ιφγσ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε ζα είλαη 

αλαθπθινχκελε, δειαδή ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο 

γξακκήο, εθ’ φζνλ εμαληιεζνχλ ηα σο άλσ θνλδχιηα χςνπο $1 δηζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

επηέκβξην 2018 ε GASC είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ ITFC γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνκεζεηψλ βαζηθψλ, επηδνηνχκελσλ αγαζψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ., ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ ITFC, πνπ είρε 

ππνγξαθεί ηνλ Ιαλνπάξην 2018, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγαζψλ 

(ηξνθίκσλ, ζηηεξψλ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ), κε θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ.  

Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε εμαζθάιηζε ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο 

αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ζηελ GASC λα επηζπεχζεη ζεκαληηθά ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο 

δηεζλείο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ, ε GASC εμέδσζε λέν 

θαλνληζκφ ν νπνίνο πξνβιέπεη ζην εθεμήο ηε ρξεζηκνπνίεζε ελέγγπσλ πηζηψζεσλ πνπ 

ζα εμνθινχληαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο άκεζα έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, αληί ηεο 

κέρξη ηψξα αθνινπζνχκελεο πξαθηηθήο ελέγγπσλ πηζηψζεσλ κε πεξίνδν απνπιεξσκήο 

εληφο 6 κελψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ, ε GASC αγφξαζε, ζην πιαίζην δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ κε βάζε ην λέν σο άλσ ζχζηεκα πιεξσκψλ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 180.000 

ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ ηε Γαιιία, θαζψο θαη ηαπηφζεκε πνζφηεηα απφ ηε Ρνπκαλία, 

επηηπγράλνληαο θαηά κέζν φξν ρακειφηεξεο ηηκέο $2,14 αλά ηφλν έλαληη εθείλσλ πνπ είρε 

πιεξψζεη γηα πξνκήζεηα ζηηαξηνχ ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Σχπνπ, 

ε επίηεπμε ρακειφηεξσλ ηηκψλ νθείιεηαη αθξηβψο ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ πιεξσκήο 

πνπ πηνζέηεζε ε GASC. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε εγρψξηα παξαγσγή 

ζηηαξηνχ θαηά ηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο 2018/19 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 9,5 εθαη. 

ηφλνπο, έλαληη 9 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε ζηηάξη επαξθνχλ γηα 

θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ γηα πεξίνδν ειαθξψο άλσ ησλ 5 κελψλ.   

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Δγθαηλίαζε λέαο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο Nestlé ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 24/1 ν ειβεηηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

πνιπεζληθφο φκηινο Nestlé εγθαηλίαζε ζηε βηνκεραληθή δψλε ηεο πεξηνρήο 6
th

 of October, 

ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, λέα κνλάδα παξαγσγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο κάξθαο 

θαθέ “Bonjorno”, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP250 εθαη. (πεξίπνπ $14 εθαη.). Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, ε λέα κνλάδα δηαζέηεη επηθάλεηα 12.740 ηεηξ. κέηξσλ θαη 240 

εξγαδφκελνπο, ελψ ζα απαζρνιεί εκκέζσο πεξίπνπ 7.000 πξφζζεηνπο εξγαδφκελνπο. 

Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Nestlé γηα ηελ πεξηνρή Β. Αθξηθήο, ην ελ ιφγσ λέν 

εξγνζηάζην παξαγσγήο θαθέ ζα απνηειέζεη εμαγσγηθφ θφκβν ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Αίγππην, κε πξννξηζκφ ηηο αγνξέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ο θ. El Hout ζπκπιήξσζε φηη 

ν φκηινο Nestlé, θαηά ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα, έρεη επελδχζεη θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ 

EGP1 δηζ. ζηελ αλάπηπμε ηφζν παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

/ θέληξσλ δηαλνκήο, φζν θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Αίγππην, 

απαζρνιψληαο άκεζα πεξίπνπ 3.500 εξγαδφκελνπο ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο 
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Nestlé είρε αγνξάζεη ζην ηέινο ηνπ 2017 ηελ εηαηξεία Caravan Marketing Company, ε 

νπνία ήηαλ ε ηδηνθηήηξηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ θαθέ “Bonjorno”. 

 

Η θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ζηξέςεη ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζε ειεθηξηθά 

νρήκαηα θαη νρήκαηα θηλνύκελα κε αέξην 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ιαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ράξαμεο λέαο ζηξαηεγηθήο θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ 

Πξνέδξνπ Al Sisi. Σα θίλεηξα ζα απεπζχλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δηεζλείο 

θαηαζθεπαζηέο θαη ζπλαξκνινγεηέο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαίλεηαη 

φηη κεηαμχ ησλ μέλσλ νκίισλ ηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη λα πξνζειθχζεη ε θπβέξλεζε κε 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην είλαη ε Mercedes-Benz, ε 

νπνία δηαθαίλεηαη φηη πξφθεηηαη λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί παξαγσγηθά ζηε ρψξα, ελψ 

ζπδεηήζεηο γηα πξνζέιθπζε γαιιηθψλ νκίισλ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Macron ζηε ρψξα.   

Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο 

νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κε αέξην, δεδνκέλνπ φηη ην αέξην απνηειεί ζαθψο θζελφηεξν 

ελαιιαθηηθφ θαχζηκν έλαληη ηεο βελδίλεο, κε ζηφρν λα εμνηθνλνκεζνχλ πξφζζεηα 

θξαηηθά θνλδχιηα επηδνηήζεσλ. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ Αίγππην 

ζήκεξα θπθινθνξνχλ πεξίπνπ 260 ρηιηάδεο νρήκαηα πνπ θηλνχληαη κε αέξην, ελψ 

πινπνηείηαη ζεηξά θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή πξφζζεησλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηαμί, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ρξήζε αεξίνπ σο θαπζίκνπ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ξεθίλεζε ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ Sphinx ηνπ Καΐξνπ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, ην λέν, κηθξψλ δηαζηάζεσλ, δηεζλέο αεξνδξφκην 

ηνπ Καΐξνπ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία Sphinx International Airport θαη βξίζθεηαη ζηε 

δπηηθή φρζε ηνπ Νείινπ, επί ηεο νδηθήο αξηεξίαο πνπ ζπλδέεη ην Κάηξν κε ηελ 

Αιεμάλδξεηα, ζηελ πεξηνρή ηεο Γθίδα, μεθίλεζε ηε δνθηκαζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαηά ηελ παξνχζα θάζε κφλνλ πηήζεηο εζσηεξηθνχ. Σελ πξψηε επηβαηηθή 

πηήζε, πξνο ην ζέξεηξν ηνπ Sharm El Sheikh, εγθαηλίαζαλ ζηηο 26/1 νη Τπνπξγνί 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Al Masry θαη Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat. Με βάζε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, θαηά ην δηάζηεκα 25/1 έσο 9/2 αλακέλεηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ην 

αεξνδξφκην Sphinx ζπλνιηθά 30 πηήζεηο ηνπ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα EgyptAir πξνο ηα 

εγρψξηα αεξνδξφκηα ησλ Sharm El Sheikh, Hurghada, Λνχμνξ θαη Αζνπάλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ αεξνδξνκίνπ μεθίλεζε ην 2016, κε ηε κέζνδν 

“Build-Operate-Transfer” – BOT θαη πξνυπνινγηζκφ EGP300 εθαη. (πεξίπνπ $17 εθαη.). 

Σν λέν αεξνδξφκην ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ 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. Σν αεξνδξφκην Sphinx, 

δπλακηθφηεηαο 300 επηβαηψλ ηελ ψξα, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα δψζεη ψζεζε ζηα εηζεξρφκελα ηνπξηζηηθά 

ξεχκαηα πξνο ηε ρψξα, ηδηαίηεξα ελ φςεη ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ κεγάινπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ (“Grand Egyptian Museum”), πιεζίνλ ησλ 

ππξακίδσλ ηεο Γθίδαο, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην έηνο 2020. 

 

ηα $5,7 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ ην 2018 

χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ θαηά ην έηνο 2018 αλήιζαλ ζε $5,7 δηζ., απμεκέλα θαηά 7,5% έλαληη ηνπ 2017, 

φηαλ είραλ αλέιζεη ζε $5,3 δηζ. Καηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ηα 

έζνδα ηεο Γηψξπγαο αλήιζαλ ζε $471,8 εθαη., έλαληη $461,5 εθαη. ην Ννέκβξην (αχμεζε 

2,2%) θαη $471,5 εθαη. ην Γεθέκβξην 2017 (αχμεζε 0,06%).  
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Ιζπαλν-θνπβετηηαλή θνηλνπξαμία κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρύηεηαο Δι Αιακέηλ-Ain Sokhna 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ιαλνπαξίνπ, νθηψ θνηλνπξαμίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο ηνπ θνπβετηηαλνχ νκίινπ Al Kharafi Group θαη 5 

ηζπαληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ, είλαη ππνςήθηεο ζην πιαίζην αηγππηηαθνχ δεκφζηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην 

(λέα πφιε Δι Αιακέηλ) κε ηελ πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ιηκέλα 

ηεο Ain Sokhna. εκεηψλεηαη φηη ην εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο ηεο γξακκήο 

αλέξρεηαη ζε $8,5 δηζ. Η θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο λα νινθιεξψζεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληφο πεξηφδνπ 30 

κελψλ. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, ε πξψηε ησλ νπνίσλ, εθηηκψκελνπ 

θφζηνπο $4 δηζ., ζα ζπλδέεη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα κε ηελ πεξηνρή 6
th

 of October, 

ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ.     

 


