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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-18/8/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Νέα αμηόινγε πηώζε ηνπ δείθηε πιεζωξηζκνύ ηνλ Ινύιην 2019 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνύ ζεκείσζε ηνλ Ηνύιην 2019 λέα αμηόινγε πηώζε, ζε 

αληίζεζε κάιηζηα κε ηηο πξνβιέςεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθώλ αλαιπηώλ, πνπ εθηηκνύζαλ όηη ν 

πιεζσξηζκόο από ηνλ Ηνύιην ζα απμαλόηαλ ζε ζπλέρεηα ησλ πξόζζεησλ πεξηθνπώλ 

θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ζηα θαύζηκα θαη ηελ ελέξγεηα πνπ είραλ ιάβεη ρώξα ζηηο αξρέο ηνπ 

ελ ιόγσ κήλα. Έηζη, κεηά ηελ πηώζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ηνλ Ηνύλην θαηά ζρεδόλ πέληε 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ Μαΐνπ, ζην επίπεδν ηνπ 9,38%, ηνλ Ηνύιην απηόο κεηώζεθε 

πεξαηηέξσ, ζε 8,66% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην ρακειόηεξν επίπεδό ηνπ ηεο ηειεπηαίαο 

ηεηξαεηίαο. Θπκίδνπκε όηη πξνεγνπκέλσο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνύ είρε αλέιζεη ζε 14,09% 

ην Μάην, ζε 13,01% ηνλ Απξίιην θαη ζε 14,16% ην Μάξηην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθόο 

πιεζσξηζκόο θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ Ηνύιην 2019 πεξαηηέξσ αμηόινγε πηώζε, αλεξρόκελνο 

ζην επίπεδν ηνπ 5,9% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 6,4% ηνλ Ηνύλην, 7,83% ην Μάην, 8,11% ηνλ 

Απξίιην θαη 8,93% ην Μάξηην, αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη πξν δηεηίαο, ηνλ Ηνύιην 2017, ν 

πιεζσξηζκόο ζηελ Αίγππην είρε θζάζεη ην πςειόηεξν επίπεδό ηνπ από ην 1986, 

αλεξρόκελνο ζε 32,95%.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πηώζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζσξηζκνύ θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν έρεη 

εληζρύζεη εθ λένπ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηε θεκνινγία κεηαμύ εγρώξησλ νηθνλνκηθώλ 

αλαιπηώλ, πεξί απμεκέλεο πηζαλόηεηαο ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ λα απνθαζίζεη ηε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ζηελ επηθείκελε ζπλεδξίαζε ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο 

επηηξνπήο, ζηηο 22/8.   

 

Αθόκε κεγαιύηεξε κείωζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο επηδηώθεη ε θπβέξλεζε 

ύκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

επηδηώθεη λα κεηώζεη, εληόο ηεο πξνζερνύο ηξηεηίαο, ην ζπλνιηθό (εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό) 

δεκόζην ρξένο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, ζε επίπεδν θαηώηεξν εθείλνπ ηνπ έηνπο 2011, θαζώο 

επίζεο θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ζηόρνπ πνπ είρε αλαθνηλσζεί ην Μάξηην 2019. πγθεθξηκέλα, 

ην Τπνπξγείν ζηνρεύεη λα θέξεη ηελ αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 

77,5% έσο ηνλ Ηνύλην 2022, έλαληη επηπέδνπ 80% πνπ πξνέβιεπε ν πξνεγνύκελνο ζηόρνο. 

Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κέρξη ζηηγκήο έρεη επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ από ην επίπεδν ηνπ 108% ηνλ Ηνύλην 

2017 ζε 98% ηνλ Ηνύλην 2018 θαη ζε 90,5% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ηνύλην 2019. Ζ θπβέξλεζε 

ζηνρεύεη λα κεηώζεη πεξαηηέξσ ην ζπλνιηθό δεκόζην ρξένο ζε 82,5% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (Ηνύληνο 2020), θαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε 77,5% ηνπ 

ΑΔΠ έσο ηνλ Ηνύλην 2022. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

πλέληεπμε ηνπ Ρώζνπ Αλαπιεξωηή ΤΠΔΞ γηα ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

ε ζπλέληεπμή πνπ παξαρώξεζε ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ ζηελ αηγππηηαθή θαζεκεξηλή 

εθεκεξίδα Al-Ahram, ν Αλαπιεξσηήο ΤΠΔΞ ηεο Ρσζίαο θ. Bogdanov αλαθέξζεθε θαη’ 

αξράο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγύπηνπ, επηζεκαίλνληαο όηη ε ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία πξνρσξά νκαιά θαη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν, ελώ αλακέλεηαη ζύληνκα λα 

ηεζεί ν ζεκέιηνο ιίζνο θαη λα μεθηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, εληόο ηνπ 2020. 

Θπκίδνπκε όηη ην έξγν ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa πξόθεηηαη λα εθηειέζεη ν 

ξσζηθόο θξαηηθόο όκηινο Rosatom. Ο Ρώζνο ΑΝΤΠΔΞ ηόληζε εμάιινπ ηελ εμαηξεηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ δύν θπβεξλήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθείκελεο ζπλόδνπ 

θνξπθήο Ρσζίαο-Αθξηθήο, πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηελ παξαζαιάζζηα ξσζηθή πόιε ηνπ Sochi 

ζηηο 24/10 θαη ηεο νπνίαο ζα ζπκπξνεδξεύζνπλ ν Πξόεδξνο ηεο Ρσζίαο, θ. Putin, θαη ν 

Αηγύπηηνο Πξόεδξνο, θ. Al Sisi, ν νπνίνο θέηνο εγείηαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Ζ 

ζύλνδνο ζθνπό ηεο ζα έρεη ηελ ελίζρπζε θαη εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ηα 
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αθξηθαληθά θξάηε θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ηηο ζπκκεηνρέο ηόζν εγεηώλ ρσξώλ ηεο 

αθξηθαληθήο επείξνπ, όζν θαη επηθεθαιήο δηεζλώλ πεξηθεξεηαθώλ νξγαληζκώλ. εκεηώλεηαη 

όηη, ζην πιαίζην ηεο ζπλόδνπ θνξπθήο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί επίζεο ξσζν-αθξηθαληθό 

νηθνλνκηθό θόξνπκ γηα ηηο 23/10, ην νπνίν ζα εγθαηληάζνπλ νη Πξόεδξνη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Αηγύπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ θπβεξλεηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ παξαγόλησλ από 

ηε Ρσζία θαη ηηο αθξηθαληθέο ρώξεο.  

Ο Ρώζνο ΑΝΤΠΔΞ επηζήκαλε επίζεο ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ δύν πιεπξώλ όζνλ 

αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δώλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Πνξη αΐλη, εληόο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο νπέδ, θαζώο θαη ηε ζύλαςε 

ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ ηεο Αηγύπηνπ κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (Ρσζία, Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ),. Ο θ. 

Bogdanov, αλαθεξόκελνο ζην δήηεκα ηεο επαλέλαξμεο ξσζηθώλ πηήζεσλ charter πξνο 

αηγππηηαθνύο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο, επηζήκαλε όηη «θαηαγξάθεηαη πξόνδνο ζηηο 

ζρεηηθέο δηκεξείο δηαπξαγκαηεύζεηο, ελώ ζύληνκα ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα ππάξμεη θαη 

ηειηθή ζπκθσλία». 

 

Νέα έθζεζε ηεο Morgan Stanley εθζεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Αίγππην 

Σν αηγππηηαθό Τπνπξγείν Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο έδσζε ζηα κέζα 

Απγνύζηνπ ηδηαίηεξε δεκνζηόηεηα ζε πξόζθαηε έθζεζε ηεο ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο Morgan Stanley, ε νπνία επηζήκαλε όηη ε Αίγππηνο παξνπζηάδεη ηηο θαιύηεξεο 

επηδόζεηο κεηαμύ ησλ αλαδπνκέλσλ αγνξώλ, απνηειώληαο ππόδεηγκα σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε καδηθώλ νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, από ην έηνο 2016. Καηά ηελ επελδπηηθή 

ηξάπεδα, ε Αίγππηνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα επελδπηηθό πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό θόζκν, ελώ ε θπβέξλεζε πέηπρε λα κεηώζεη δξαζηηθά ην δεκνζηνλνκηθό 

έιιεηκκα θαη ην δεκόζην ρξένο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ θαη θαηαβάιιεη ζύληνλεο πξνζπάζεηεο 

γηα λα πεηύρεη ην κέγηζην βαζκό ζπκπεξίιεςεο όισλ ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο. Καηά ηε Morgan Stanley, 

ε απειεπζέξσζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο ην Ννέκβξην 2016 επέθεξε ζεηηθέο 

επηπηώζεηο ηόζν ζηηο εμαγσγέο όζν θαη ζηνλ ηνπξηζκό ηεο ρώξαο. Ζ επελδπηηθή ηξάπεδα 

επηζήκαλε επίζεο όηη ε Αίγππηνο έρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνζειθύζεη αμηόινγεο 

επελδύζεηο ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ, θαζώο θαη όηη αξθεηνί ακεξηθαληθνί όκηινη 

πςειήο ηερλνινγίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, κε πξννπηηθέο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ έθζεζε 

αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη γηα επελδύζεηο ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ 

κεγάισλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, όπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ θαη ε θαηαζθεπή λέσλ πόιεσλ. Σέινο, ε Morgan Stanley αλαθέξζεθε ζηε κείσζε 

ηεο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο από ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, εμαηηίαο ησλ 

κεγάισλ επελδύζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, ελώ εμέθξαζε 

αηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 7,5% θαηά ην 2
ν
 ηξίκελν 2019 

ύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ  δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

κεηώζεθε ζην 7,5%, έλαληη 8,1% θαηά ην ακέζσο πξνεγνύκελν πξώην ηξίκελν, θαη 9,9% 

θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. ύκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 9,9%, ελώ ε 

πξννδεπηηθή κείσζή ηνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ 

πινπνηνύληαη αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο. 
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ελεξγνπνίεζε λέν επηηόθην αλαθνξάο 

ηηο 8/8, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηηο κνπζνπικαληθέο αξγίεο ηνπ κεγάινπ Μπατξακηνύ (Eid El 

Adha), ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ην ιαλζάξηζκα ελόο λένπ 

επηηνθίνπ αλαθνξάο, ππό ηε δηαθξηηηθή επσλπκία “Cairo Overnight Index Average” 

(CONIA), ην νπνίν αληαλαθιά ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ ζηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

ρσξίο λα πεξηιακβάλεη πξνζαύμεζε ιόγσ θηλδύλνπ, εμαηηίαο ηεο πνιύ κηθξήο πεξηόδνπ ηνπ 

αλαθνξάο (“overnight”). Σν λέν επηηόθην αλαθνξάο αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί θαη ηεζεί ζε 

ηζρύ από ηνλ πξνζερή Οθηώβξην. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ ηεο CBE, «ε 

ελεξγνπνίεζε επηηνθίνπ αλαθνξάο άλεπ θηλδύλνπ αλακέλεηαη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη βξίζθεηαη ζε 

πιήξε ελαξκόληζε κε ηε δηεζλή ηάζε δεκηνπξγίαο αλάινγσλ επηηνθίσλ».         

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η Αξρή Νέωλ Αζηηθώλ Κνηλνηήηωλ δηεμάγεη έξεπλεο αγνξάο πξηλ ηε δηάζεζε γεο 

ύκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ 

Κνηλνηήησλ (NUCA) βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθπόλεζεο εξεπλώλ αγνξάο, πξνηνύ 

πξνρσξήζεη ζε δεκνπξαζίεο νηθνπέδσλ ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλάπηπμεο γαηώλ γηα νηθηζηηθή ρξήζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΓΗΣ). Οη ελ 

ιόγσ έξεπλεο εμεηάδνπλ, αληιώληαο πιεξνθόξεζε από ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ηα 

βέιηηζηα κεγέζε νηθνπέδσλ, ηηο ηνπνζεζίεο ηνπο, θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεζνύλ πξνο βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδόζεσλ. εκεηώλεηαη όηη ε ηξίηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο γαηώλ πξνο αλάπηπμε κέζσ ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

πεξηιακβάλεη 20 κεγάια νηθόπεδα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 10 ρηι. feddans (1 feddan = 4.200 

ηεηξ. κέηξα), ζηηο πεξηνρέο New Cairo θαη 6
th

 of October ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, θαζώο 

θαη ζηηο λέεο πόιεηο ηνπ Δι Αιακέηλ θαη ηεο Mansoura.      
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ε εκεξήζηα παξαγωγή πεηξειαίνπ 690 ρηι. βαξειηώλ έωο ην ηέινο 2019 ζηνρεύεη ε 

Αίγππηνο 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ θ. El-Molla ζηηο 12/8, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζηνρεύεη, έσο ην ηέινο ηνπ 2019 λα έρεη απμήζεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή 

πεηξειαίνπ ζηα 690.000 βαξέιηα, έλαληη 630.000 βαξειηώλ πνπ απηή θπκαίλεηαη ζήκεξα. Ο 

θ. El-Molla αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηα λεναλαθαιπθζέληα θνηηάζκαηα ζηηο πεξηνρέο 

Faghur Basin (ζηελ πεξηνρή παξαρώξεζεο λνηηνδπηηθήο Meleiha) θαη Geisum ζηε Γπηηθή 

Έξεκν, αιιά θαη ζηνλ θόιπν νπέδ, ηα νπνία, θαηά ηελ νπηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεηξειαίνπ, «δηαλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο γηα πεξηζζόηεξεο αλαθαιύςεηο πξόζζεησλ 

θνηηαζκάησλ, θαηά ην πξόηππν ησλ αλαθαιύςεσλ λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα».  

Καηά ηνλ Τπνπξγό, ν δηεζλήο δηαγσληζκόο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ 

έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ν νπνίνο 

αλακέλεηαη λα θιείζεη ζηηο 15/9, έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πξνζθνξέο 

ζεκαληηθνύ –θαη απμαλόκελνπ- αξηζκνύ πεηξειατθώλ νκίισλ. Ο θ. El-Molla, αλαθεξόκελνο 

πξνθαλώο ζην λέν κνληέιν «ζπκθσληώλ δηακνηξαζκνύ ηεο παξαγσγήο» (“production 

sharing contracts”) κε ηνπο δηεζλείο πεηξειατθνύο νκίινπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θηιηθόηεξνπο όξνπο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, δήισζε επίζεο όηη «ν πεηξειατθόο θιάδνο ηεο 

Αηγύπηνπ πάληνηε επηδεηά ηελ αλάπηπμε λέσλ κεραληζκώλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ όισλ ησλ πιεπξώλ θαη πξνο ελζάξξπλζε ησλ δηεζλώλ πεηξειατθώλ νκίισλ λα 

επελδύζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζε έξγα αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ ζηελ Αίγππην». 

 

Οη EBRD, IFC & OPIC ζπκθωλνύλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην αηνιηθό πάξθν ζην νπέδ 

ύκθσλα κε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξόηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) ζηηο 8/8, ε ηξάπεδα, από θνηλνύ κε ηελ International Finance 

Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνλ ακεξηθαληθό νξγαληζκό 
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αζθάιηζεο επελδπηηθώλ πηζηώζεσλ (Overseas Private Investment Corporation – OPIC), 

ζπκθώλεζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε θεθάιαηα $252 εθαη. ην έξγν θαηαζθεπήο αηνιηθνύ 

πάξθνπ παξαγσγηθήο ηζρύνο 250 MW ζηελ πεξηνρή West Bakr ζηνλ θόιπν νπέδ, πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν -εδξεύσλ ζην Άκζηεξληακ- δηεζλήο επελδπηηθόο όκηινο ζε ελεξγεηαθά έξγα 

ζηελ Αθξηθή, Lekela Power. εκεηώλεηαη όηη ην έξγν ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν “Build – 

Own – Operate” (BOO), ε πινπνίεζή ηνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη θαηά ην ακέζσο 

πξνζερέο δηάζηεκα, θαη, όηαλ νινθιεξσζεί, ην έηνο 2021, ζα ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πάλσ από 350 ρηι. λνηθνθπξηά θαη ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηεο 

ρώξαο ζε αηνιηθή ελέξγεηα θαηά 14%. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ν γεξκαλν-ηζπαληθόο 

όκηινο Siemens Gamesa πξόθεηηαη λα πξνκεζεύζεη εγθαηαζηήζεη 96 ζπλνιηθά 

αλεκνγελλήηξηεο, κέζσ ζύκβαζεο ηύπνπ “Engineering – Procurement – Construction” 

(EPC), πνπ πεξηιακβάλεη θαη 15εηή ζπληήξεζε.   

 

Σξηπιαζηάζηεθε ε παξαγωγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ην 1
ν
 εμάκελν 2019 

ύκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ξσζηθνύ πεηξειατθνύ νκίινπ Rosneft, πνπ είλαη 

κέηνρνο θαηά 30% ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο 

έηνπο ε ζπλνιηθή παξαγσγή από ην θνίηαζκα αλήιζε ζε 11,3 δηζ. θπβηθά κέηξα, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 2,4 δηζ. θ.π. (ή 68 εθαη. θπβηθώλ κέηξσλ). 

Καηά ηε Rosneft, ε εηήζηα παξαγσγή ηνπ Zohr έρεη ππεξηξηπιαζηαζηεί έλαληη ηνπ πξώηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2018, νπόηε απηή αλεξρόηαλ ζε 3,1 δηζ. θπβηθά κέηξα. εκεηώλεηαη όηη ζηόρν 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ νκίισλ πνπ αλαπηύζζνπλ ην θνίηαζκα, απνηειεί ε 

αύμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ 2,7 δηζ. θ.π. (ή 76 εθαη. θπβηθώλ 

κέηξσλ) έσο ην ηέινο ηνπ 2019.   

 

Αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ΑΠΔ 

ύκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνύ, ε αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (EgyptERA), ζπκθώλεζε λα απμεζεί ε ηαξίθα πώιεζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ παξάγεηαη από κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θξαηηθή Αξρή 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (NREA), θαηά 14,55%. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ όηη ε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή ελέθξηλε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από 

ειηαθέο θαη αηνιηθέο κνλάδεο πξνο ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο (EETC) ζην επίπεδν ησλ 

55 πηαζηξώλ αλά θηινβαηώξα, έλαληη ηξέρνπζαο ηηκήο 48 πηαζηξώλ αλά θηινβαηώξα. Όπσο 

αλέθεξαλ ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε ζπλερόκελε αύμεζε ηεο ελ ιόγσ 

ηαξίθαο, ε νπνία είρε απμεζεί θαη πέξζη ηνλ Αύγνπζην, θαηά 41% κάιηζηα, από ηηο 34 ζηηο 

48 πηάζηξεο αλά θηινβαηώξα. ύκθσλα κε ηηο σο άλσ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνύ, 

ε λέα αύμεζε απνθαζίζζεθε ώζηε λα βνεζεζεί ε NREA λα απνζβέζεη ηηο πξνεγνύκελεο 

δεκίεο ηεο πνπ είραλ πξνθιεζεί από ηηο εμαηξεηηθά ρακειέο ηαξίθεο πνπ εθάξκνδε ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, θαζώο θαη λα απνπιεξώζεη ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο 

πξνο ηνλ εγρώξην ηξαπεδηθό ηνκέα. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Δπηβνιή εληαηηθώλ ειέγρωλ ζε εηζαγωγέο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ από Ρωζία 

ύκθσλα κε πξόζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο Αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ (NFSA) Γξα Mansour, «ε Αίγππηνο ζα εληαηηθνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ζε 

εηζαγόκελα αγξνηηθά πξντόληα από ηε Ρσζία, εμαηηίαο αλεζπρηώλ πεξί ξαδηελεξγνύ 

κνιύλζεσο ησλ ηξνθίκσλ ιόγσ ηεο ππξεληθήο έθξεμεο πνπ ζεκεηώζεθε ζηηο αξρέο 

Απγνύζηνπ ζε ζηξαηησηηθή βάζε, ζηε βόξεηα Ρσζία». Καηά ηνλ Γξα Mansour, «νη έιεγρνη, 

θαζώο θαη ηα ελδερόκελα κέηξα αλαζηνιήο ησλ εηζαγσγώλ κπνξεί λα επεθηαζνύλ θαη ζε 

αγξνηηθά πξντόληα ρσξώλ πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηε Ρσζία».   

    

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θπξώλεη ηε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ θιάδν εμνξύμεωλ 

ηηο αξρέο Απγνύζηνπ, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο Al Sisi θύξσζε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ 

θιάδν ησλ εμνξύμεσλ (“Mineral Resources Act”), ε νπνία εηζάγεη πξόζζεηα θίλεηξα γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζε επελδύζεηο πξνο αλάπηπμε ηνπ νξπθηνύ 

πινύηνπ ηεο ρώξαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο παιαηόηεξεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εηζάγεη ν 

λένο λόκνο κεηαμύ άιισλ επεθηείλνπλ ην κέγεζνο ησλ πεξηνρώλ παξαρώξεζεο πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκεο ζηηο εηαηξείεο, δεκηνπξγνύλ λέα Αξρή –αληί ησλ θαηά ηόπνπο πεξηθεξεηώλ πνπ 

ήηαλ σο ηώξα αξκόδηεο- κε αξκνδηόηεηα ηελ έθδνζε αδεηώλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ γηα 

πεξηνρέο απεξηόξηζηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο (ελώ κέρξη ζήκεξα ππήξρε πεξηνξηζκόο 

αλώηαηνπ κεγέζνπο ζηα 16 ρηι. ηεηξ. κέηξα αλά πεξηνρή), ελώ επίζεο δίδνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηηο εηαηξείεο λα κπνξνύλ λα αλαλεώζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θνξέο. 

Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ηε ζύλαςε δηαθνξεηηθώλ ζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη γηα 

εθζθαθή / εμόξπμε, θαζώο θαη ηνλ ππνινγηζκό royalties πνπ ζα θαηαβάιινπλ νη εηαηξείεο 

ζην θξάηνο, κε αλώηαην ζπληειεζηή 20% επί ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ 

νξπρείσλ. Δπηπιένλ, νη εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο ζα θαηαβάιινπλ πνζνζηό 6% ηεο αμίαο ηεο 

εηήζηαο παξαγσγήο ζηα θπβεξλεία ησλ θαηά ηόπνπο πεξηθεξεηώλ.  

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθαηληάδεη 1.300 λέα ζεξκνθήπηα ζηε Marsa Matrouh 

ηηο 17/8, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε 1.300 λέεο κνλάδεο ζεξκνθεπίσλ 

εληόο ηεο ζηξαηησηηθήο βάζεο “Mohamed Naguib”, ζηελ πεξηνρή ηεο Marsa Matrouh, ζηηο 

βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο ρώξαο. Σα ελ ιόγσ λέα ζεξκνθήπηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ –εγθαηληαζζέληνο ην Φεβξνπάξην 2018- 

κεγάινπ εζληθνύ αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ ζε ζπλνιηθέο 

εθηάζεηο 100.000 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Αηγύπηνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη 10
th

 of Ramadan ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, Abu Sultan and 

El-Amal ζηελ πεξηθέξεηα Ηζκαειίαο, El-Lahun ζηελ πεξηθέξεηα Fayoum, El-Fashn ζηελ 

πεξηθέξεηα Beni Suef θαη El-Adwa ζηελ πεξηθέξεηα Minya. Ζ δεύηεξε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πινπνηείηαη ζε έθηαζε 10.000 feddans. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, 

ν Πξόεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε επίζεο λέα βηνκεραληθή κνλάδα ζπζθεπαζίαο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Marsa Matrouh.         

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αιιαγή εγεζίαο ζηε Γηώξπγα νπέδ 

ύκθσλα κε εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηεο 17
εο

/8, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi 

αληηθαηέζηεζε ηνλ κέρξη ηώξα, από ην έηνο 2012, απόιπηα επηηπρεκέλν επηθεθαιήο ηεο 

Αξρήο Γηώξπγαο νπέδ, λαύαξρν ε.α. Mohab Mamish, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία έιεμε, κε ην 

λαύαξρν Osama Rabie, ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο, ηνλ Απξίιην 2015 είρε δηνξηζζεί επηθεθαιήο 

ηνπ αηγππηηαθνύ Ναπηηθνύ θαη ην Γεθέκβξην 2016 αληηπξόεδξνο ηεο Αξρήο Γηώξπγαο 

νπέδ. Δπίζεο, ν θ. Yehia Zaki, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηεο 

δηεζλνύο ηερληθήο / κειεηεηηθήο εηαηξείαο ζπκβνύισλ Dar Al Handasah πνπ εδξεύεη ζηε 

Βεξπηό, δηνξίζζεθε λένο επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο νπέδ, επίζεο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Mamish, πνπ θαηείρε θαη απηήλ ηε ζέζε από ην 2017. Ο λαύαξρνο ε.α. 

Mamish, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi γηα ζέκαηα έξγσλ 

ηνπ αλαπηπμηαθνύ άμνλα ηεο Γηώξπγαο νπέδ. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δθθίλεζε δηεζλνύο εθζηξαηείαο πξνώζεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζκνύ 

ηηο 12/8, ην αηγππηηαθό Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ αλαθνίλσζε ηελ εθθίλεζε λέαο κεγάιεο 

δηεζλνύο εθζηξαηείαο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο ρώξαο, δίλνληαο 

απηή ηε θνξά ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ αξεηώλ ηνπ αηγππηηαθνύ πιεζπζκνύ. Σν 

ζρεηηθό βίληεν, πνπ θέξεη ηίηιν “People to People”, έρεη παξαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

κεγάιε δηεζλή πιαηθόξκα ηαμηδησηηθήο θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε ηελ επσλπκία “Beautiful 

Destinations”, ε νπνία θαη ην δεκνζηεύεη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο. Ζ λέα εθζηξαηεία 

επηθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα σο θνκηζηή 

πνιηηηζκνύ, γαζηξνλνκίαο θαη πξνζθνξάο πςεινύ επηπέδνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. Όπσο 

δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ε Τπνπξγόο θα Al-Mashat, «νη Αηγύπηηνη είλαη άλζξσπνη κε 

ππεξεθάλεηα, πάζνο, αγάπε γηα ηελ εηξήλε, ηελ πξόνδν θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα, θαη 
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απνηεινύλ ηνλ πιένλ ζεκαληηθό παξάγνληα –πέξα από ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηα 

αξραηνινγηθά ζέιγεηξα ηεο ρώξαο- γηα ηε κειινληηθή επηηπρία ηνπ αηγππηηαθνύ 

ηνπξηζκνύ». εκεηώλεηαη όηη ε εθζηξαηεία “People to People” απνηειεί κία από ηηο θάζεηο 

ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο “Egypt – Tourism Reform Program” 

(E-TRP) πνπ εγθαηληάζηεθε ηνλ Οθηώβξην 2018. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ αηγππηηαθνύ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ θαη ηεο πιαηθόξκαο “Beautiful Destinations” αλαθνηλώζεθε ηνλ 

πεξαζκέλν Μάξηην, ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο ζπκκεηνρήο ηεο ρώξαο ζηε κεγάιε δηεζλή 

ηνπξηζηηθή έθζεζε “ITB Berlin”. 

 


