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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (11-19/9/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

ηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο ν πιεζσξηζκόο ηνλ Αύγνπζην 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε θαη ηνλ Αχγνπζην 2019 αμηφινγε 

πηψζε, θαηά ιίγν πεξηζζφηεξν απφ κία αθφκε πνζνζηηαία κνλάδα έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ, ζην 

επίπεδν ηνπ 7,45% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,66%, ηνλ Ηνχιην, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν 

επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 6
1/2

 εηψλ. Πξνεγνπκέλσο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν 

δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 9,38% ηνλ Ηνχλην, ζε 14,09% ην Μάην θαη ζε 13,01% 

ηνλ Απξίιην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ Αχγνπζην 2019 

πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, πεξηνξηζζείο ζην επίπεδν ηνπ 4,91% ζε εηήζηα βάζε, 

έλαληη 5,9% ηνλ Ηνχιην, 6,4% ηνλ Ηνχλην, 7,83% ην Μάην θαη 8,11% ηνλ Απξίιην, 

αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Αχγνπζην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε 

αλέιζεη ζε 14,24% ζε εηήζηα βάζε. Ζ εθ λένπ πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ 

Αχγνπζην έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα πξνβιέςνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα Αηγχπηνπ θαηά 100 κε 150 κνλάδεο βάζεο, θαηά ηελ επηθείκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο ηεο επηηξνπήο, ζηηο 26/9. 

 

Μαθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέιεμε θαη δεκνζίεπζε ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ν δηεζλήο 

ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο PricewaterhouseCoopers (PwC), ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ πξνβιέπεη φηη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) ηα θνξνινγηθά 

έζνδα ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% ηνπ ΑΔΠ, ελψ θαηά ηα δχν πξνζερή νηθνλνκηθά έηε 

(2020/21 & 2021/22) αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηά 14,3% θαη 14,5% ηνπ ΑΔΠ, 

αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θέξεηαη λα πξνβιέπεη πσο ην χςνο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ  εκβαζκάησλ ζα αληηπξνζσπεχζεη ην 8,5% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20, 

έλαληη 9% ην έηνο 2018/19, ελψ γηα ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ εθηηκά πσο απηά ζα 

αληηπξνζσπεχζνπλ ην 4,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, έλαληη 4,1% ηνπ 

ΑΔΠ ην πξνεγνχκελν. Δπίζεο, θαηά ηελ PwC, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη φηη νη 

επελδχζεηο, ηφζν δεκφζηεο φζν θαη ηδησηηθέο, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά 2,5% θαη νη θαζαξέο εμαγσγέο θαηά 2,3%, έλαληη 1,9% ην 2018/19 

θαη 1,7% ην 2017/18.    

 

ην επίπεδν ησλ EGP4,205 ηξηζ. ην εζσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ (3.2019)  

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

ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP4,205 ηξηζ. ($258,6 δηζ. κε ηξέρνπζεο 

ηζνηηκίεο) ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019, έλαληη EGP4,108 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018, 

EGP3,696 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017/18) θαη EGP3,538 ηξηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018. Σν εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ 

ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 79%  ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 77,1% 

ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, 83,3% ζην ηέινο Ηνπλίνπ θαη 79,7% ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018. Σν 

ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 ζε EGP3,631 

ηξηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 86,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμεκέλν θαηά 

EGP630 δηζ. έλαληη ηνπ ηέινπο Μαξηίνπ 2018.   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

πκθσλία Αηγύπηνπ-Βξεηαλίαο γηα ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηνπ London School of 

Economics ζηε λέα πξσηεύνπζα 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 10/9 ππεγξάθε ζην Λνλδίλν 

αηγππηην-βξεηαληθή ζπκθσλία γηα ηελ ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο 

βξεηαληθνχ νηθνλνκηθνχ παλεπηζηεκίνπ London School of Economics ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 
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«ε ελ ιφγσ ζπκθσλία εκπίπηεη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο 2030 (“Egypt’s 

2030 Vision”), πνπ πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνζέιθπζε παξαξηεκάησλ κεγάισλ, 

δηεζλνχο θχξνπο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, πξνο αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα». 

 

Σν ππνπξγηθό ζπκβνύιην εγθξίλεη λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ 

απνβιήησλ 

Όπσο αλέθεξε ζηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν ν εθπξφζσπνο ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο θ. 

Rady ζηηο 10/9, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο ρψξαο, θαηφπηλ ζχζθεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi, ελέθξηλε λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σν ζρεηηθφ λνκνζρέδην 

πξνβιέπεη επίζεο ηε ζχζηαζε αλεμάξηεηεο θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο Αξρήο, ε νπνία ζα 

επνπηεχεη ην λέν ζχζηεκα, θαζψο επίζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζηνρεχεη ζηε ζχζηαζε επξείαο θνηλνπξαμίαο κεγάισλ εγρψξησλ 

εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, κε εθηηκψκελν 

επελδπηηθφ θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ EGP3,5 δηζ. Σν λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε πξψηε θάζε πηινηηθά ζε πέληε πεξηθέξεηεο (Κάηξν, 

Sharqiya, Ηζκαειία, Πνξη αΐλη θαη Beni Suef), ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

απνβιήησλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο ζηεξεψλ απνβιήησλ: αγξνηηθά, βηνκεραληθά, επηθίλδπλα 

ζηεξεά απφβιεηα. 

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ 

Κνηλνηήησλ (NUCA) ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νκίινπο 

Orascom Construction θαη BESIX Group (βειγηθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο, ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηνπ νπνίνπ ε Orascom κεηέρεη κε κεξίδην 50%), γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδαο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απφβιεηα, ζην Γπηηθφ Κάηξν, κε θχξην ζθνπφ ηελ ελαιιαθηηθή 

ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο πεξηνρέο 6
th

 of October θαη Sheikh Zayed.         

 

πκθσλία Αηγύπηνπ-Παγθόζκηαο Σξάπεδαο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο $500 εθαη. 

ηηο 11/9, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ηελ αξκφδηα γηα ηελ Αίγππην δηεπζχληξηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θα Wes, 

γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο $500 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ησλ δχν κεγάισλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηίηινπο 

“Takaful” θαη “Karama”. Ζ πξψηε δφζε ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεσλ, χςνπο $200 εθαη., 

ζα εθηακηεπζεί απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), ελψ ην 

ππφινηπν ζα εθηακηεπζεί ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο ησλ $150 εθαη., θαηά ηα νηθνλνκηθά έηε 

2021/22 θαη 2022/23. Παξφληεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ επίζεο ηφζν ν 

Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, φζν θαη ε Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θα Wali. Όπσο 

δήισζε ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr, ε πξψηε θάζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ 

ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνζέθεξε ζηήξημε ζε 1 εθαη. 

αηγππηηαθέο νηθνγέλεηεο –ή πεξίπνπ 9,5 εθαη. πνιίηεο- εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 88% ήηαλ 

γπλαίθεο. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ε δεχηεξε θάζε αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ην δίθηπν 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα αθφκε 12,8 εθαη. πνιίηεο, εληφο πεξηφδνπ ηξηεηίαο. χκθσλα 

εμάιινπ κε ηελ Τπνπξγφ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θα Wali, ε δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ “Takaful” θαη “Karama” απνζθνπεί αθ’ ελφο ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

δξάζεσλ απηψλ θαη αθ’ εηέξνπ ζηε κεηαηξνπή ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζήκεξα ζε κεηξεηά, ζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά επηδφκαηα, ηα νπνία ζα 

βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα παξαγσγηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

“Takaful” θαη “Karama” εθθίλεζαλ ην έηνο 2015, απνιακβάλνληαο εληζρχζεσλ ηεο ηάμεσο 
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ησλ $400 εθαη. απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε επέλδπζε ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.      

 

ην Κάηξν νη δηαβνπιεύζεηο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθό θξάγκα ζηηο 15/9/2019 

ηηο 15 θαη 16/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θηινμέλεζε γχξν εμακεξψλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ 

Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ, 

επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ππφ θαηαζθεπή κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ 

Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ηεο Αλαγέλλεζεο (GERD) ζηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ πδάησλ ηνπ 

Νείινπ. Οη ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο αζρνιήζεθαλ επίζεο κε ην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο, θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ παξείρε –πξηλ ηηο δηαβνπιεχζεηο- ην 

αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ ζηνπο εδψ πξέζβεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., επηζεκάλζεθε ε 

δπζαξέζθεηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην γεγνλφο φηη νη ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο 

Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ βαίλνπλ ηδηαίηεξα καθξνρξφληεο. Δπηζεκάλζεθε επίζεο ε 

πξφζθαηε επίδνζε αηγππηηαθήο πξφηαζεο ζρεηηθήο κε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πιήξσζε 

ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο πιεκκπξψλ θαη  μεξαζίαο. Οη σο άλσ δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ππνηίζεηαη φηη 

ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εθθίλεζε λένπ γχξνπ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νπνίεο είραλ 

αλαζηαιεί εδψ θαη πνιινχο κήλεο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry 

ζηηο 15/9, «ηα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε εθ’ φζνλ νη ηξεηο 

πιεπξέο δελ θαηαιήμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία». 

Όπσο αλέθεξε κεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Καΐξνπ ν εγρψξηνο Σχπνο, ε Αηζηνπία θέξεηαη λα 

έρεη απνξξίςεη ηελ αηγππηηαθή πξφηαζε πνπ πεξηειάκβαλε ρξνλνδηάγξακκα βξαδχηεξεο 

πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο. χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ε 

αηζηνπηθή θπβέξλεζε έρεη –αλεπίζεκα- ραξαθηεξίζεη ηελ αηγππηηαθή πξφηαζε κε 

ξεαιηζηηθή θαη ζέηνπζα ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ φινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

Φξάγκαηνο θαη αμηνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη θαιέζεη 

δε ηα ινηπά κέξε ζε ζπδεηήζεηο επί ηεο δηθήο ηεο πξφηαζεο, γηα πιήξσζε ηνπ Φξάγκαηνο 

θαη πιήξε ιεηηνπξγία απηνχ έσο ην έηνο 2023.  

χκθσλα πάλησο κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ & 

Άξδεπζεο, «ζηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Καΐξνπ, ε αηζηνπηθή πιεπξά αξλήζεθε λα 

ζπδεηήζεη επί ηεο νπζίαο ηελ αηγππηηαθή πξφηαζε». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ Αίγππην, ηελ Αηζηνπία θαη ην νπδάλ αλακέλεηαη 

λα δηεμάγνπλ ηερληθέο ζπλνκηιίεο ζην Υαξηνχκ θαηά ηελ πεξίνδν 30/9-3/10, ελψ ακέζσο 

κεηά, ην δηήκεξν 4-5/10 αλακέλεηαη λέα, επείγνπζα ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Τδάησλ ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ, ζε κία πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ.             

 

Αλαπηπμηαθό ξπζκό ηεο ηάμεσο ηνπ 8% σο ην 2022 βιέπεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

Όπσο δήισζε ζηηο 15/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ζην πιαίζην αλνίγκαηνο ηεο 43
εο

 

δηάζθεςεο ησλ δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ λνκηζκαηηθψλ Αξρψλ ησλ 

αξαβηθψλ ρσξψλ πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη ν 

εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί ζηαδηαθά θαη ζα θζάζεη ην 8% έσο ην 

έηνο 2022». εκεηψλεηαη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ην παξειζφλ 

νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19) ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%. Ο θ. Madbouly αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε θπβέξλεζε ζεσξεί σο βαζηθά κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ 

ζηφρνπ ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επελδπηηθψλ δσλψλ, θαζψο θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα.  

 

Κιείζηκν πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ Αίγππην (TDMEP) 

ηηο 15/9 έιαβε ρψξα ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ Καΐξνπ ε ηειεηή θιεηζίκαηνο 

κεγάινπ πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο ππφ ηνλ ηίηιν “Trade & Domestic Market 

Enhancement Programme» (TDMEP), ην νπνίν «έηξερε» ζηελ Αίγππην θαηά ηελ ηειεπηαία 
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πεληαεηία, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. κε θνλδχιηα χςνπο €20 εθαη., θαη ζην νπνίν 

κεηείραλ –ζπγθεθξηκέλα ζην ζθέινο ηνπ πνπ αθνξνχζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηηο 

εμαγσγέο- κεξηθνί Έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γξ. Γ. Μπξνγηάλλεο, σο 

επηθεθαιήο (“team leader”). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα, ην νπνίν επηζεκνπνηήζεθε ζην ηέινο 

ηνπ 2012 δηα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, είρε σο ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν 

ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο Αηγχπηνπ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σν πξφγξακκα 

είρε επίζεο ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ ςεθηαθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ.     

ηελ ηειεηή θιεηζίκαηνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε απφ ην Βνεζφ Τπνπξγφ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Taha, ν νπνίνο αλέθεξε φηη «ην πξφγξακκα ζπλεηζέθεξε ζηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ θαη νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην ελ ιφγσ Τπνπξγείν, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο γηα ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία γηα ηελ πεξίνδν 2016-

2020, ε απινχζηεπζε θαη επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε βηνκεραληθψλ αδεηψλ, 

θαζψο θαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληθψλ-εμαγσγηθψλ θιάδσλ πνπ πξέπεη λα 

εληζρπζνχλ». Καηά ηνλ θ. Taha, «ην πξφγξακκα πέηπρε λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ ηεο αηγππηηαθήο 

βηνκεραλίαο –θισζηνυθαληνπξγηθψλ, ηξνθίκσλ, δνκηθψλ πιηθψλ, ρεκηθψλ θαη πξντφλησλ 

ρεηξνηερλίαο- θαη ησλ εμαγσγψλ απηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ελψ ζπλέβαιε 

επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο Αξρήο Αλάπηπμεο ησλ Δμαγσγψλ (Export Development 

Authority – EDA), αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο (Industrial Development Authority – IDA)». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο 

θιεηζίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο αλαπηπμηαθψλ projects ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Khallaf αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 

ήδε έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ TDMEP, 

ε νπνία ζρεδηάδεηαη λα έρεη μεθηλήζεη έσο ην έηνο 2021.  

 

Δλδηαθέξνλ μέλσλ επελδπηώλ γηα ην πξόγξακκα αλάθηεζεο 1,5 εθαη. feddans 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα ν νπνίνο αζρνιείηαη 

κε ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα αλάθηεζεο εθηάζεσλ 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθήο γεο, Al-

Reef Al-Masry (Egyptian Countryside Development Company), θ. Hanoura, ηξεηο φκηινη ηνπ 

εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε γαηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο Dallah Al-Baraka πξνζβιέπεη ζηελ 

αμηνπνίεζε έθηαζεο 25 ρηι. feddans ζηελ πεξηνρή Al Maghrah, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα 

ειηψλ θαη ηελ εθηξνθή πνπιεξηθψλ. Δπηπιένλ, ν εδξεχσλ ζην Υαξηνχκ ηνπ νπδάλ θνξέαο 

Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) έρεη ππνβάιεη 

πξνζθνξά γηα έθηαζε 50 ρηι. feddans δπηηθά ηεο Minya, ελψ θνηλνπξαμία Αηγππηίσλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ εδξεχνπλ ζην Οκάλ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά γηα αμηνπνίεζε έθηαζεο 5 

ρηι. feddans γηα εγθαηάζηαζε αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σέινο, ν θ. Hanoura αλαθνίλσζε 

φηη πξφζθαηα ε Al-Reef Al-Masry έρεη δηαζέζεη έθηαζε 19 ρηι. feddans δπηηθά ηεο Minya ζε 

ηλδηθφ φκηιν ηνπ θιάδνπ βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο.   

 

Οινθιήξσζε εξγαζηώλ ζηελ ειεύζεξε δώλε ηνπ Nasr City 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 16/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ηνλ 

Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλάπηπμεο θ. Shaarawy, ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. 

Nassar, ηνλ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο Καΐξνπ θ. Abdel-Hafez θαη ηνλ εθηεινχληα 

θαζήθνληα δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζηε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 

(GAFI) θ. Abdel Wahab, επηζθέθζεθε ηελ ειεχζεξε δψλε ζηελ πεξηνρή Nasr City ηνπ 

Καΐξνπ, ζηελ νπνία κφιηο έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο, 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ςεθηνπνίεζεο / απηνκαηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο. Όπσο αλέθεξε ε 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr, ε ειεχζεξε δψλε ηνπ Nasr City θηινμελεί ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν 206 επελδπηηθά ζρέδηα, κε θεθάιαηα χςνπο $3,8 δηζ., ζπλνιηθέο επελδχζεηο αμίαο 

https://www.aaaid.org/en/aaaid-glance
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$6,8 δηζ. θαη ζπλνιηθή αμία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμαγσγψλ, χςνπο $1,8 δηζ. θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο.        

 

Η Αίγππηνο ζπνπδαηόηεξνο επελδπηηθόο πξννξηζκόο ζηελ Αθξηθή θαη γηα ην 2020 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε λνηηναθξηθαληθή επελδπηηθή ηξάπεδα 

Rand Merchant Bank (RMB) ζηελ έθζεζή ηεο “Where to Invest in Africa 2020”, ε Αίγππηνο 

απνηειεί γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ην ζπνπδαηφηεξν επελδπηηθφ πξννξηζκφ ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν, κε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη ην επελδπηηθφ θιίκα, 

θαζψο θαη κε ηζρπξή αλάπηπμε ησλ εγρψξησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ. 

 

Οηθνλνκηθόο Γηάινγνο Δ.Δ. – Αηγύπηνπ (17 & 18 επηεκβξίνπ 2019) 

ηηο 17 θαη 18 επηεκβξίνπ, ζην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, έιαβε ρψξα ε 10
ε
  

ζπλάληεζε Οηθνλνκηθνχ Γηαιφγνπ Δ.Δ.-Αηγχπηνπ, ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο θήξπμαλ απφ 

αηγππηηαθήο πιεπξάο ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk θαη απφ πιεπξάο Δ.Δ. ν 

επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., Πξέζβεο θ. Surkos θαη ε δηεπζχληξηα ηεο 

DG ECFIN θα Flores. Οη ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο εζηίαζαλ ζηηο εμήο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (α) καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

κεηαξξπζκίζεηο, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ 

Αίγππην, (β) καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ., θαζψο 

θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ Αίγππην, θαη (γ) πνιηηηθέο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ Αίγππην. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 18/9 ν επηθεθαιήο ηεο εδψ 

Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο θ. Surkos θαη ν αξκφδηνο γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Shinawi, ππέγξαςαλ 

εθαξκνζηηθή ζπκθσλία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε 

ππνγξάςεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ζην ηέινο Ηνπιίνπ 2017, ζην 

πιαίζην κεγάινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζνγείνπ (PRIMA).      
                

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ξεπέξαζαλ ην επίπεδν ησλ EGP4 δηζ. νη θαηαζέζεηο ηνλ Ινύλην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε κεληαία βάζε 

θαηά EGP95,47 δηζ., αλεξρφκελεο ζε EGP4,007 ηξηζ., έλαληη EGP3,912 ηξηζ. ην Μάην. Ο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηνλ Ηνχλην 2019 αλήιζε ζε 11,97%, έλαληη 

ξπζκνχ 11,34% πνπ είρε θαηαγξαθεί ην Μάην. 

χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο ζηηο ηξάπεδεο 

αλήιζαλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 ζε EGP610,45 δηζ., έλαληη EGP591,88 δηζ. ην Μάην. 

Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο 

Ηνπλίνπ 2019 ζε EGP3,396 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP3,320 ηξηζ. ην Μάην. Οη 

ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 αλήιζαλ ζε 

EGP3,176 ηξηζ., ελψ εθείλεο ζε ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζε  EGP830,5 δηζ. Οη θαηαζέζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 ην 80,4% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζέζεσλ, θαηέρνληαο ην 83,6% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ην 

67,7% ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα.  

 

ε EGP2,028 ηξηζ. ηα θξαηηθά νκόινγα θαη έληνθα γξακκάηηα εηο ρείξαο επελδπηώλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ εγρσξίσο εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη νκνιφγσλ πνπ 

βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλέξρεηαη –ζην ηέινο Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο- ζε 

EGP2,028 ηξηζ. (έλαληη EGP1,97 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ), εθ ησλ νπνίσλ EGP1,213 ηξηζ. 

αθνξά έληνθα γξακκάηηα θαη EGP814,973 δηζ. νκφινγα. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

νη κεγαιχηεξνη επελδπηέο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη νη ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, νη πεξίνδνη 
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σξίκαλζεο ησλ πξνο εμφθιεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ 

θζάλνπλ έσο ηνλ Οθηψβξην 2020, ελψ νη αληίζηνηρεο ησλ νκνιφγσλ θζάλνπλ ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα έσο ην Μάην 2029. Καηά ην Τπνπξγείν, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ εηο ρείξαο επελδπηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 11,4% θαη 18,75%, κε κέζε απφδνζε 

15,029%. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γλσζηνπνίεζε φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε δνιιάξηα θαη επξψ θαη δηαηεζεί ζε επελδπηέο κέζσ ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ αλέξρεηαη ζε $23,21 δηζ. θαη €4 δηζ., αληίζηνηρα.  
 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

πκθσλία Telecom Egypt-Ericsson γηα δεκηνπξγία θέληξνπ θαηάξηηζεο & θαηλνηνκίαο 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνπο, ν κεγάινο θξαηηθφο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt θαη ν ζνπεδηθφο φκηινο 

ηειεπηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο & εμνπιηζκνχ Ericsson ππέγξαςαλ ζηηο 11/9 ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία θέληξνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη 

εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο γηα λένπο, ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 

«ζθνπφ ηεο ζπκθσλίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα λένπο 

πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην, ε ππνζηήξημε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

θαη ξνκπνηηθήο ζηε ρψξα». Με βάζε ηε ζπκθσλία, ε Telecom Egypt πξφθεηηαη λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ε Ericsson ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο 

ζπζθεπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ.          

 

32
ε
 έθδνζε ηεο δηεζλνύο έθζεζεο γεσξγηθνύ εμνπιηζκνύ & εθνδίσλ SAHARA  

Καηά ην δηάζηεκα 9-12 επηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ 

ε 32
ε
 έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γηα ηε γεσξγία 

(ιηπαζκάησλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θ.α.) SAHARA EXPO 2019. 

ηε θεηηλή έθζεζε κεηείραλ 213 εθζέηεο απφ 36 ρψξεο, κε αμηφινγεο εζληθέο ζπκκεηνρέο 

θπξίσο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Σνπξθία. ηε θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο SAHARA κεηείρε 

κία ειιεληθή επηρείξεζε απφ ηε Βφξεηα Διιάδα (ΒΗΠΔ ίλδνπ), ζπγθεθξηκέλα ε Agrodrip 

ΑΒΔΔ, πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ.  

 

Πξνώζεζε ηνπ αηγππηηαθνύ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληώλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat 

ζηε δηάξθεηα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπλεδξίνπ Euromoney πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν 

ζηηο 9/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα εγθαηληάζεη επηά ηερλνινγηθά πάξθα εληφο 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ 

θφζηνπο EGP1 δηζ. Ο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο φηη ην θξάηνο ζθνπεχεη λα ζπλεηζθέξεη κε 

δηθά ηνπ θνλδχιηα πξνο ελίζρπζε ηνπ εηδηθνχ ηακείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο (“Fintech Fund”) πνπ ζρεδηάδεη λα 

ελεξγνπνηήζεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) θαηά ην πξνζερέο έηνο, ην νπνίν 

πξνγξακκαηίδεηαη λα δηαζέηεη θεθάιαην κεηαμχ $50 θαη $100 εθαη. χκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ παξνπζίαζε ν θ. Talaat, ν θιάδνο ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 

κεγεζχλζεθε θαηά 16% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, αληηπξνζψπεπε ην 3,2% ηνπ 

αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαη νη εμαγσγέο ηνπ αλήιζαλ ζε $2,6 δηζ., ελψ ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο 

απνηειεί ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ζην 4% εληφο ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ε επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο Information Technology Industry 

Development Agency (ITIDA), θα El Gohary, ζηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο νκηιίαο ηεο ζε 

δηάζθεςε γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 17/9, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ησλ πιένλ πξνσζεκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε ρψξα.      
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Σν 9
ν
 ηνπ επελδπηηθό ζπλέδξην δηνξγαλώλεη ν αηγππηηαθόο όκηινο EFG Hermes 

ην δηάζηεκα 9-12 επηεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή πεξηθεξεηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG 

Hermes δηνξγάλσζε ζην Λνλδίλν (Emirates Stadium) ην έλαην κεγάιν εηήζην επελδπηηθφ 

ζπλέδξηφ ηεο κε ηίηιν “9
th

 Annual London Conference”. Σν ελ ιφγσ ζπλέδξην, πνπ 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Β. Αθξηθήο θαη Μ. Αλαηνιήο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

επελδπηηθά ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Βξεηαλία, ζπγθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ 

δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη επελδπηψλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο «γέθπξα» κεηαμχ ησλ 

δηεζλψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. χκθσλα κε 

ηνπο Αηγχπηηνπο δηνξγαλσηέο, ην θεηηλφ ζπλέδξην πξνζέιθπζε 360 εθπξνζψπνπο 182 

δηεζλψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη ζπλνιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο $14 ηξηζ., θαζψο θαη εθπξνζψπνπο 177 κεγάισλ δηεζλψλ 

νκίισλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ λέεο επθαηξίεο γηα επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζηηο αλσηέξσ 

αγνξέο.   

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο γηα αλαθαίληζε ηνπ ηζηνξηθνύ θηηξίνπ “Baron Empain” 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν εγρψξηνο Σχπνο, νη θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ θαη 

ηνπ Βειγίνπ ππέγξαςαλ δηκεξέο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

αλαθαίληζε ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ “Baron Empain” ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ, κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP16 εθαη., ζην πιαίζην δηκεξνχο πξνγξάκκαηνο 

αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (“debt swap agreement”). χκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην κλεκφλην πεξηιακβάλεη επίζεο ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ παιαηηνχ “Baron Empain”. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ε νπνία ππέγξαςε ην κλεκφλην κε ηελ εδψ 

Πξέζβε ηνπ Βειγίνπ θα De Cartier, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθέπηεηαη λα δηεπξχλεη θαη 

αμηνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηα δαλεηαθά πξνγξάκκαηα ηχπνπ “debt swap” πνπ ππάξρνπλ κε ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ην Βέιγην, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ νη δαλεηαθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο λα επελδχνληαη ζε ζεκαληηθά έξγα αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ζηε ρψξα». 

εκεηψλεηαη φηη ην παιάηη “Baron Empain” –νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ νπνίνπ 

μεθίλεζαλ ην έηνο 2017- θηίζηεθε ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα απφ ηνλ Βέιγν εθαηνκκπξηνχρν 

θαη ηδξπηή ηεο ζπλνηθίαο ηεο Ζιηνχπνιεο ζην Κάηξν, Edouard Louis Joseph. 

 

Η Telecom Egypt εξγάδεηαη εληαηηθά ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα 

Ο κεγάινο θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt, έρεη 

μεθηλήζεη ήδε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ λα εξγάδεηαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, 

εθηειψληαο ην κεγάιν έξγν αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ απηήο, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP40 δηζ. (πεξίπνπ $2,4 δηζ.), αθνχ 

ππέγξαςε ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηε λέα πξσηεχνπζα, New 

Administrative Capital Company for Urban Development (NACCUD). χκθσλα εμάιινπ κε 

ζρεηηθή δήισζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο, θ. Hamed, ε Telecom Egypt αλακέλεηαη 

λα έρεη νινθιεξψζεη ην δίθηπν ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηε ζπλνηθία 

ηεο λέαο πξσηεχνπζαο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα, έσο ην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2020.    

 

Οη όκηινη Orascom & Siemens ζα αλαθαηαζθεπάζνπλ ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο 

ζην Ιξάθ 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θνηλνπξαμία απνηεινχκελε απφ ηνλ 

αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Orascom Construction θαη ην κεγάιν γεξκαληθφ 

ελεξγεηαθφ φκηιν Siemens ππέγξαςε κε ηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε ζπκθσλία γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο δχν κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην 

θπζηθφ αέξην, ζπλνιηθήο ηζρχνο 1,6 GW, ζηελ πιεγείζα απφ ηνλ πνιπεηή πφιεκν πφιε 

Baiji, βνξείσο ηεο Βαγδάηεο. Σν έξγν, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ $1,3 δηζ. κε βάζε 

πεγέο ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο, αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ 28 κελψλ 
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απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ε θνηλνπξαμία Orascom-

Siemens ζα ην εθηειέζεη επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “EPC+Finance” (ήηνη, ζρεδηαζκνχ, 

δεκνπξάηεζεο, θαηαζθεπήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ). εκεηψλεηαη φηη ε Orascom 

ππήξμε θαηαζθεπάζηξηα ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ζην Baiji, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ «ηζιακηθνχ θξάηνπο».    

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Δθθίλεζε ζηξαηεγηθνύ ελεξγεηαθνύ δηαιόγνπ ΗΠΑ-Αηγύπηνπ  

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Τθππνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. Brouillette, ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθαηεο ηξηήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζην Κάηξν, ζηηο 12/9 θεξχρζεθε ε εθθίλεζε 

πξσηνβνπιίαο ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αηγχπηνπ, παξνπζία 

ησλ Αηγππηίσλ Τπνπξγψλ Πεηξειαίνπ θαη Ζιεθηξηζκνχ, θ.θ. El-Molla θαη Shaker, 

αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (EEHC), θ. El 

Desouky. Καηά ηνλ θ. Brouillette, ν δηκεξήο ελεξγεηαθφο δηάινγνο –πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην (26/7) ζην πεξηζψξην 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. Perry ζηε ζχλνδν ηνπ East 

Mediterranean Gas Forum ζην Κάηξν- εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θιάδσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, εμνηθνλφκεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Ακεξηθαλφο Τθππνπξγφο δήισζε επίζεο φηη «νη δχν ρψξεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηκεξή δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία ζε ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε ελδπλάκσζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ε πξνψζεζε 

ηερλνινγηψλ θαζαξνχ άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε 

πξνψζεζε ηερλνινγηψλ πξάζηλσλ θηηξίσλ, έμππλσλ δηθηχσλ». Ο θ. Brouillette αλέθεξε 

επίζεο φηη ε εθθίλεζε ηνπ δηκεξνχο ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ κε ηελ Αίγππην 

επαλαβεβαηψλεη ηελ ακεξηθαληθή ζηήξημε ηφζν ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ East Mediterranean 

Gas Forum (EMGF), φζν θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο αλάδεημεο ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ 

θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.   

 

El-Molla: σο ην ηέινο 2019 μεθηλνύλ νη θνξηώζεηο θ/α από Ιζξαήι 

Όπσο αλέθεξε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. Al-Molla ζην πιαίζην ηνπ 24
νπ

 “World 

Energy Congress” πνπ έιαβε ρψξα ζην Άκπνπ Νηάκπη θαηά ην δηάζηεκα 9-12/9, νη 

θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε πξννξηζκφ ηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζνπλ έσο ην ηέινο ηνπ 2019, κε αξρηθέο πνζφηεηεο 200 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, πνπ ζα 

απμεζνχλ ζε 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο θάπνηα ζηηγκή εληφο ηνπ 2020. Ο θ. El-Molla 

αηηηνιφγεζε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηξνθνδφηεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ 

θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα Tamar & Leviathan κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean 

Gas (EMG), σο νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ εκπινθή αξθεηψλ κεξψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ελ 

ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Θπκίδνπκε φηη ην Φεβξνπάξην 2018, νη εηαίξνη ησλ αλσηέξσ 

ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ, ηζξαειηλή Delek Drilling θαη ακεξηθαληθή Noble Energy, είραλ 

ππνγξάςεη δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε αεξίνπ ζηελ εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο 

Αηγχπηνπ, αμίαο $15 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Πεξαηηέξσ, ην επηέκβξην 2018, 

νη δχν σο άλσ φκηινη ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ηνλ Αηγχπηην εηαίξν ηνπο East Gas Company 

(EGC) -ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο θξαηηθήο EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ- γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 39% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ EMG, 

κήθνπο 90 ρικ., ν νπνίνο μεθηλά απφ ην Ηζξαήι (Ashkelon) θαη θζάλεη ζηε βφξεηα 

Υεξζφλεζν ηνπ ηλά (Al Arish) ππνζαιάζζηα, ελψ απφ εθεί ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγφο 

έσο ηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη αΐλη. 

Πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ έρεη ελδερνκέλσο δεκηνπξγήζεη θαζπζηέξεζε ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αγσγνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ηνλ πεξαζκέλν Μάην ν ηατιαλδέδηθνο 

θξαηηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο PTT Energy Resources, κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ κεηφρσλ ηνπ 
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αγσγνχ EMG κε κεξίδην 25%, θαηέζεζε ζε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αγσγή θαηά ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ $1 δηζ., κε ηνλ ηζρπξηζκφ 

φηη απφ ην έηνο 2012 απηφ δηέθνςε ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνλ ελ ιφγσ αγσγφ.  

εκεηψλεηαη πάλησο φηη πνιχ πξφζθαηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ, εμαιείθζεθε έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ EMG, θαζψο ε 

εηαηξεία πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη ππέγξαςε ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ ζην Ηζξαήι, ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ φκηιν Europe Asia Pipeline Company (EAPC) 

πνπ εδξεχεη ζην Ashkelon, κε ζθνπφ λα εμάγεη ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αίγππην. Όπσο 

αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ αγσγνχ EMG ζα 

αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ελ ιφγσ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζα θαηαβάιιεη 

ζηνλ φκηιν EAPC «ελνίθην» κε βάζε ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θνξηψλνληαη 

ζηνλ αγσγφ.  

Ο θ. El-Molla αλαθνίλσζε εμάιινπ φηη ε κνλάδα πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

Γακηέηηεο δελ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

κε αξρηθέο πνζφηεηεο εμαγσγψλ ζηα 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, νη νπνίεο ζα απμεζνχλ ζε 

700 εθαη. θ.π. ην 2020. Σέινο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε 

πξνγξακκαηίδεη λέν δηαγσληζκφ γηα έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην 

εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020, θαζψο θαη άιιν δηαγσληζκφ γηα αλάινγεο έξεπλεο εληφο 

8-12 πεξηνρψλ παξαρψξεζεο, ζηε Γπηηθή Έξεκν, ηνλ θφιπν νπέδ θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Έξεκν, έσο ην ηέινο ηνπ 2019. 

 

πκθσλία ηεο EETC κε ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ειηαθό ζπγθξόηεκα 

Benban 

Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο ζηα κέζα επηεκβξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, EETC, θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε 32 νκίινπο πνπ εθηεινχλ έξγα 

αλάπηπμεο ειηαθψλ κνλάδσλ ζην γηγαληηαίν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, πιεζίνλ ηνπ 

Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ε EETC ζπκθψλεζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ζχλδεζκν ησλ αλσηέξσ νκίισλ (Benban Solar Energy Developer Association), ηελ 

θαηαβνιή απφ πιεπξάο ησλ δεχηεξσλ πνζνχ χςνπο EGP700 εθαη., σο κεξηθή εμφθιεζε 

νθεηιήο ηνπο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,9 δηζ., πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

ηειψλ ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηηο εηαηξείεο. Ζ ελ ιφγσ νθεηιή  πξνβιέπεηαη 

βάζεη ησλ ζπκθσληψλ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο (“cost-sharing” agreements) πνπ δηέπνπλ ηα 

ειηαθά έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Benban. εκεηψλεηαη φηη νη φκηινη 

αλάπηπμεο ησλ ειηαθψλ κνλάδσλ ζην Benban αξλνχληαλ κέρξη πξφηηλνο λα θαηαβάινπλ ηηο 

αλσηέξσ νθεηιέο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ ιφγσ, θπξίσο, ησλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο 

πξνκήζεηαο δνκηθψλ πιηθψλ.            

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Έλαξμε εθαξκνγήο απόθαζεο γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε εηζαγσγέο ειηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη, απφ ηνλ επφκελν κήλα, λα 

εθαξκφδεη ηελ απφ πέξζη ζεζπηζζείζα θπβεξλεηηθή απφθαζε (ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Nassar) πνπ ππνρξεψλεη ηνπο εηζαγσγείο ζπζηεκάησλ ειηαθήο ζέξκαλζεο 

θαη θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ, 

πξνηνχ απηά γίλνπλ δεθηά ζηελ Αίγππην.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε αξκφδηεο θξαηηθέο πεγέο, νη εηαηξείεο πνπ εηζάγνπλ 

ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο ζα ππνρξενχληαη λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο / δνθηκέο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πξνηχπσλ & Πνηφηεηαο (EOS), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα απηψλ, έλαληη 

θπζηθά ηεο θαηαβνιήο εηδηθψλ ηειψλ ζηα εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο ειέγρνπο. Όπσο απνζαθήληζαλ νη σο άλσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ζε 

πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ηα ππφ εηζαγσγή θνξηία ηέηνησλ πξντφλησλ ζα 

απνξξίπηνληαη, ελψ ζα επηβάιινληαη θαη πξφζηηκα ζηνπο παξαβάηεο.         
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζθέπηεηαη επηβνιή δαζκώλ anti-dumping ζηηο 

εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθώλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ε αξκφδηα γηα κέηξα anti-

dumping επηηξνπή ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο πξφηεηλε πνιχ 

πξφζθαηα –ζε ζπλέρεηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή, απφ ηα κέζα 

Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 

346/2019- φηη ζα πξέπεη απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ 2019 λα επηβιεζνχλ δαζκνί anti-dumping, 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο, επί ησλ εηζαγσγψλ ζθαηξηδίσλ ζηδήξνπ & ράιπβα, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηζρχο ησλ πξνεγνπκέλσλ, πξνζσξηλψλ δαζκψλ, εμάκελεο δηάξθεηαο, χςνπο 15% έσο 25% 

επί ηεο αμίαο, εθπλέεη ζηα κέζα Οθησβξίνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λένη δαζκνί anti-

dumping ζα μεθηλήζνπλ απφ ην επίπεδν ηνπ 7% επί ηεο αμίαο, θαη ελ ζπλερεία ζα κεηψλνληαη 

θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο εηεζίσο, ψζηε λα θζάζνπλ ην 3% ζην ηέινο ηεο ηξηεηνχο 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. 

Σα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εμαθνινπζήζεη 

λα ρξεψλεη κε δαζκνχο ηα αλσηέξσ πξντφληα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, παξά ηελ αθχξσζε 

ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο 346/2019 απφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ.  

 

Δγθαηλίαζε λέαο γξακκήο παξαγσγήο από ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Farm Frites 

ηα κέζα επηεκβξίνπ, ε νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ αηγππηηαθή βηνκεραλία θαηεςπγκέλσλ 

πξντφλησλ Farm Frites εγθαηλίαζε λέα γξακκή παξαγσγήο ηζηπο παηάηαο, επελδπηηθνχ 

θφζηνπο $40 εθαη., ζε έθηαζε 9.300 ηεηξ. κέηξσλ ζηελ πεξηνρή 10
th

 of Ramadan City, 

παξνπζία ησλ Αηγχπηησλ Τπνπξγψλ Δπελδχζεσλ θαο Nasr θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. 

Nassar. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Farm Frites ζηελ Αίγππην, θ. Seddik, ε 

βηνκεραλία ζθνπεχεη λα εμάγεη ην 65% ηεο παξαγσγήο ηεο ζηε ρψξα, ζε πεξίπνπ 20 ρψξεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεη λα πξνζζέζεη πέληε αθφκε πξντφληα ζην θάζκα παξαγσγήο ηεο, 

ψζηε λα ην απμήζεη ζηα 18 πξντφληα. Ο θ. Seddik πξφζζεζε φηη ν θεηηλφο ηδίξνο ηεο Farm 

Frites ζηελ Αίγππην ζα ππεξβεί ηα $130 εθαη., έλαληη $90 εθαη. πέξζη, θαζψο θαη φηη ε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο λέαο γξακκήο ζηελ πεξηνρή 10
th

 of Ramadan αλέξρεηαη ζε 

50.000 ηφλνπο, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ νκίινπ ζηνπο 

150.000 ηφλνπο.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηκέλνο Γακηέηηεο  

Όπσο αλέθεξε ζηηο 11/9 ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Ληκεληθή Αξρή Γακηέηηεο 

(Damietta Port Authority) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξπθαίνπο 

επξσπατθνχο νκίινπο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ Eurogate (Γεξκαλία) θαη 

Contship Italia (Ηηαιία), κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε κεγάινπ ζπγθξνηήκαηνο logistics ζην 

ελ ιφγσ ιηκάλη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο έσο ην ιηκάλη, ρεξζαίνπ ιηκέλα (ήηνη 

ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ logistics), θαζψο θαη ρψξνπ απνζήθεπζεο 

θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ. Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν χςνο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ 

αλέξρεηαη ζε €750 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ. Όπσο 

εμάιινπ απνθάιπςε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηεηξακήλνπ, ελψ ζηφρν ηεο 

θπβέξλεζεο απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2022.   

 

Κπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηέηαξην ηεξκαηηθό ζηαζκό ζην αεξνδξόκην Καΐξνπ 

ηα κέζα επηεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζρέδηα ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ 

(Cairo Airport Company) λα επεθηείλεη ηε δπλακηθφηεηα απηνχ, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο λένπ, 
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ηέηαξηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε σο άλσ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ έρεη εθπνλήζεη ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, ψζηε λα απνζπκθνξεζνχλ νη ππφινηπνη ηξεηο, ελ ιεηηνπξγία 

αεξνζηαζκνί. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Cairo Airport Company, θ. Fawzy, «ην 

ζρέδην δεκηνπξγίαο ηέηαξηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ζεηξάο 

αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλαβάζκηζε ηνπ πξψηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο θαη ε 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνζθεπψλ ζε νιφθιεξν ην αεξνδξφκην. 

εκεηψλεηαη φηη ν ηξίηνο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξν δεθαεηίαο, ελψ ην έηνο 2015 νινθιεξψζεθε ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

δεχηεξνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ αεξνδξνκίνπ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ελ κέξεη κε 

δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα.    

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

πκκεηνρή Αηγύπηηαο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ ζηελ 23
ε
 δηάζθεςε ηνπ UNWTO 

Ζ Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, θα Al Mashat, κεηέβε πξφζθαηα ζηε Ρσζία, φπνπ κεηείρε 

ζηηο εξγαζίεο ηεο 23
εο

 δηάζθεςεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 9-13 επηεκβξίνπ ζηελ Αγ. Πεηξνχπνιε, κε θεληξηθφ 

ζέκα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ Τπνπξγφο κεηείρε 

επίζεο ζε εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ζε πφιεηο, ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηε Μφζρα θαηά ην δηάζηεκα 14-15 επηεκβξίνπ.  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ, ε θα Al Mashat δήισζε φηη «ε Αίγππηνο μεθηλά ηε ζπλεξγαζία ηεο κε έμη 

κεγάινπο δηεζλείο νκίινπο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ ηελ παγθφζκηα 

πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο». Ζ θα Al Mashat αλαθέξζεθε 

ζπγθεθξηκέλα ζηα δηεζλή δίθηπα ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο Beautiful 

Destinations, CNN, CTrip, Discovery, Expedia Group θαη Isobar.  

Σέινο, ην βίληεν πνπ ζεκαηνδφηεζε πνιχ πξφζθαηα ηελ εθθίλεζε λέαο κεγάιεο δηεζλνχο 

εθζηξαηείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ αξεηψλ ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ, κε ηίηιν “People to 

People”, πνπ έρεη παξαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεγάιε δηεζλή πιαηθφξκα ηαμηδησηηθήο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ επσλπκία “Beautiful Destinations”, θεξχρζεθε απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ σο πιένλ επηηπρεκέλν θηικ ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο.  

 

ΟΤΓΑΝ 

Άλνηγκα εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ηελ ππνδνρή εκβαζκάησλ από απόδεκνπο νπδαλνύο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο 

λέαο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, θ. Al-Badawi, πηνζέηεζε πξφηαζε πνπ ηνπ είρε ππνβιεζεί 

απφ απφδεκνπο νπδαλνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζρεηηθά κε ην άλνηγκα λένπ, εηδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ, φπνπ ζα κπνξνχλ εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζηεξίμνπλ ηε 

ρεηκαδφκελε νηθνλνκία ηεο ρψξαο λα εκβάδνπλ ηα πνζά ηεο αξεζθείαο ηνπο, ζε 

ζπλάιιαγκα. πγθεθξηκέλα, ν θ. Al-Badawi αλαθνίλσζε ην άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ζε δνιιάξηα, κε δηθαηνχρν ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζα ππνδέρεηαη εκβάζκαηα 

νπδαλψλ πνπ δηαβηνχλ ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.   

 

Βνήζεηα από μέλα θξάηε γηα αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ αλαγθώλ ζην νπδάλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε . Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ έρνπλ απνζηείιεη ζην ιηκάλη 

ηνπ Port Sudan 7 πινία επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηε δνθηκαδφκελε ρψξα, ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ ζηηάξη πξνο θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ ππνζηηηδφκελνπ πιεζπζκνχ. Σα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο 540.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ ην χςνο ησλ δεζκεχζεσλ 

ησλ δχν αλσηέξσ ρσξψλ γηα απνζηνιή βνήζεηαο πξνο ην νπδάλ. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ. 

αλαθνίλσζε ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ νπδάλ νη νπνίνη 
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έρνπλ πιεγεί απφ πιεκκχξεο ζηηο πεξηνρέο Darfur, Kordofan θαη αλαηνιηθνχ νπδάλ. 

Αλάινγε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα (ηξφθηκα θαη αληίζθελα) ζηνπο πιεκκπξνπαζείο ηνπ 

νπδάλ παξέδσζε θαη ε Σνπξθία, ζηηο 18/9. Δπίζεο, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Υαξηνχκ 

ζηηο 16/9, ν Γάιινο ΤΠΔΞ θ. Le Drian, αλαθνίλσζε ηε δέζκεπζε θνλδπιίσλ βνήζεηαο, 

χςνπο €60 εθαη. απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε. Σέινο, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ νπδαλνχ Π/Θ 

θ. Hamdok ζην Κάηξν, ζηηο 18/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεζκεχζεθε γηα ηελ παξνρή θάζε 

κνξθήο επείγνπζα αλζξσπηζηηθή θαη ηαηξηθή βνήζεηα πξνο ην νπδάλ.  

 

Απνρώξεζε δηεζλώλ πεηξειατθώλ νκίισλ από ην νπδάλ 

χκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ & Δμνξχμεσλ ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, θ. Hamad, αξθεηνί δηεζλείο πεηξειατθνί φκηινη πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξαο επξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απνρψξεζεο, κε θχξηα αηηία ηα 

πςειά ρξέε ηνπ ζνπδαληθνχ θξάηνπο πξνο απηνχο, πνπ αλέξρνληαη -θαηά εθηηκήζεηο- ζε 

πεξίπνπ $2 δηζ. Άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ έρεη ζεκαηνδνηήζεη ηελ απνρψξεζε –

ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε- ησλ μέλσλ πεηξειατθψλ νκίισλ είλαη ε εχζξαπζηε 

θαηάζηαζε αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεηξειαηνπαξαγσγνχο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο 

Heglig. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κίλα απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ 

εηαίξν ηνπ νπδάλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπνπ δηαδξακαηίδεη 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ απφ ην έηνο 1999.     
 

 

 


